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68. seja 

(12. novembra 1981) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 68, sejo Zbora združenega dela naše Skupščine. Predlagam, da najprej 
izvolimo Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za da- 
našnjo sejo zbora. 

V Komisijo predlagam naslednje delegate: za predsednika Jožeta Sedel- 
ška, za člana pa Vilija Dežmana in Rudija Veselka. So predlagani delegati 
navzoči? (Da.) Hvala lepa! 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Prosim, da predlog potr- 
dite! Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za današnjo sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu 
Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so k posameznim točkam dnevnega reda bili vab- 
ljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konfreence Socialistične zveze 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, Službe družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji in družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije. 

Na sejo zbora so bili vabljeni še predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Viljem Pahor, poro- 
čevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Francka Herga in Franc Huber, 
poročevalca Odbora za finance, Ivan Zelenšek, Milena Škraba in Stane Ko- 
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lar, poročevalci Odbora za družbenoekonomske odnose, Cveto Gatnik, po- 
ročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Breda 
Kolarič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije, Marija Masnec, poro- 
čevalka skupine delegatov za proučevanje uresničevanja socialne politike. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji zastaviti dele- 
gatska vprašanja, da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že sedaj na 
začetku seje, da bi o njih obvestili Izvršni svet oziroma pristojne republiške 
funkcionarje. S tem bi jim omogočili, da bi na zastavljena delegatska vpra- 
šanja odgovorili že na današnji seji. 

Obveščam vas tudi, da ste za današnjo sejo prejeli na klop listo predstav- 
nikov Izvršnega sveta naše Skupščine k posameznim točkam dnevnega reda 
in zato teh pri obravnavi posameznih zadev ne bom navajal. 

Besedo ima Jože Sedelšak. 

Jože Sedelšak: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 68. sejo 
dne 12. 11. 1981. Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo 
je predložilo delegatska pooblastila 142 delegatov, in sicer iz gospodarskega 
področja 87 delegatov, iz prosvetno-kulturnega podočja 17 delegatov, iz soci- 
alno-zdravstvenega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delega- 
tov, iz obrtnih in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti dr- 
žavnih organov in družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih de- 
lovnih skupnosti 4 delegati, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih 
oseb v službi v oboroženih silah SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje, 21. okoliš — en delegat, 24. okoliš — en delegat 
in 26. okoliš — en delegat, skupaj trije delegati; prosvetno-kulturno področje, 
4. okoliš — en delegat, skupaj en delegat; kmetijsko področje, 1. okoliš — en 
delegat, 4. okoliš — en delegat in 5. okoliš — en delegat, skupaj trije delegati; 
iz državnih organov, 5. okoliš — en delegat. Skupaj torej ni navzočih osem 
delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi kdo o poročilu komisije 
razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje! Glasovali bomo o poročilu 
v celoti, ker nobeno pooblastilo ni sporno. Kdor je za potrditev poročila, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 68. sejo Zbora združenega dela. 

Prav tako ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji, kot 
smo slišali, navzoča večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 68. seje Zbora združenega dela. 

Z dopisom z dne 29. 10. 1981 sem razširil dnevni red seje s poročilom o 
uveljavljenih pripombah, predlogih in stališčih k predlogu zakona o spre- 
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membah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine ni predložila predlogov za volitve in imenovanja, točke volitve in ime- 
novanja umikam z dnevnega reda današnje seje. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji dne- 
vni red: 

1. določitev dnevnega reda 68. seje Zbora_ združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 66. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo o aktivnostih za odpravljanje vzrokov stagnacije proizvod- 

nje s predlogi ukrepov, 
4. poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezo- 

vanju na ključnih področjih družbene reprodukcije, 
5. predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in 

o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z os- 
nutkom zakona, 

6. poročilo o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka 
pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za prvo 
polletje 1981), 

7. poročilo o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 
1981, 

8. informacija o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, 
9. poročilo o uresničevanju kreditno-monetarne politike, 

10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
litvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije, z osnutkom zakona, 

11. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okol'iših za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije, 

12. poročilo o uveljavljenih pripombah, predlogih in stališčih k predlo- 
gu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sred- 
stev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih 
sredstev, 

13. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli kdo o predlaganem dnevnem redu razpravljati? (Ne.) Predlaga kdo 

kakšne spremembe ali dopolnitve dnevnega reda? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje! Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 

dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 66. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste dobili. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge za spremem- 
be ali dopolnitve zapisnika? (Nihče.) 

Ker ni pripomb oziroma predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da je za- 
pisnik 66. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ak- 
tivnostih za odpravljanje vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov, 
ki ga je predložila Gospodarska zbornica Slovenije. 
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Poročilo je bilo objavljeno v prilogi VII Poročevalca. K poročilu ste pre- 
jeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poročilo skupine de- 
legatov za obravnavo planskih aktov. Danes ste prejeli na klop še predlog 
sklepa, ki ga je pripravila skupina delegatov na podlagi vseh dosedanjih raz- 
prav o tem poročilu. 

Ker članov skupine delegatov iz vrst delegatov v Zboru združenega dela 
ni na današnji seji, predlagam, da na podlagi 47. člena poslovnika Zbora zdru- 
ženega dela imenujemo skupino delegatov, ki naj spremlja razpravo k tej in 
4. točki dnevnega reda in po končani 4. točki, v skladu z razpravo, uskladi 
predloženi sklep k poročilu o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije pro- 
izvodnje, s predlogi" ukrepov z Zborom občin, predlog ugotovitev in predlogov 
k poročilu o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju 
na ključnih področjih družbene reprodukcije pa z Zborom občin in z Druž- 
benopolitičnim zborom, ki obravnava to poročilo kot zainteresirani zbor. 

V skupino delegatov bi predlagal naslednje delegate: Borisa Kralja, de- 
legata iz 16. okoliša, Maribor; Franca Hubra, delegata iz 20. okoliša, Gornja 
Radgona in Stanka Jakija, delegata iz 36. okoliša, Ljubljana-center. Zeli kdo 
o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ce ne, dajem predlog za oblikovanje skupine 
delegatov na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Zeli predstavnik Gospodarske zbornice besedo? (Da.) K besedi se javlja 

predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, tovariš Andrej Verbič. Prosim! 

Andrej Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na sejah zborov Skupščine SR Slovenije julija meseca ste Gospodarsko 

zbornico Slovenije zadolžili, da predloži gradiva za 3. in 4. točko današnjega 
dnevnega reda. Ta zadolžitev omogoča, da se Gospodarska zbornica Slovenije 
in splošna združenja neposredno na ta način vključijo v delo delegatske skup- 
ščine, hkrati pa zaostruje odgovornost temeljnih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela kot tudi splošnih združenj in Gospodarske zbornice Slovenije pri 
uresničevanju skupno dogovorjene politike družbenoekonomskega razvoja in 
še posebej odgovornost za stabilizacijo našega gospodarjenja v skladu z de- 
janskimi materialnimi pogoji in možnostmi, hkrati pa ustvarja podlago za na- 
še učinkovitejše delovanje. 

Pri ocenjevanju naših aktivnosti smo izhajali iz vloge in nalog splošnih 
združenj in zbornice, opredeljene v zakonih in statutih ter drugih družbenih 
dokumentih in ki neposredno določajo naše naloge, zlasti pa v dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in v resolu- 
ciji o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije za leto 1981. 

Razprava v skupini delegatov vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije, 
kot tudi razprava v okviru Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije in organih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
je opozorila, da obe poročili zelo sproščeno, ponekod pa tudi ne dovolj iz- 
črpno prikazujeta probleme na posameznih obravnavanih področjih in naše 
aktivnosti za njihovo odpravljanje. 

Zato bom v svoji uvodni besedi skušal odgovoriti na nekatera doslej 
zastavljena vprašanja in posredovati dodatne predloge za reševanje nekaterih 
problemov. 



68. seja 7 

Na zasedanju zbora sodelujejo tudi predsedniki nekaterih splošnih zdru- 
ženj, ki bodo po potrebi pojasnili posamezna vprašanja in probleme. 

V razpravah na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 28. julija, enako 
pa tudi na obeh sejah Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije v juniju 
in juliju mesecu, je bila sprejeta ocena, da so pri uresničevanju ciljev druž- 
benega in ekonomskega razvoja ključni problemi upadanje proizvodnje, njena 
neustrezna struktura, neuresničevanje nalog na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino in visoka stopnja inflacije. Osnovni vzrok zanje je, poleg neka- 
terih materialnih gibanj v domačem in svetovnem gospodarstvu in ne ved- 
no ustreznih ukrepov tekoče ekonomske politike, predvsem prepočasno ures- 
ničevanje in utrjevanje družbeno lastninskih odnosov pri združevanju dela 
in sredstev v skladu s sprejetimi ustavnimi in zakonskimi družbenoekonom- 
skimi podlagami položaja delavca v združenem delu. 

Ko opredeljujemo nekatere pomembnejše subjektivne in objektivne ovi- 
re za hitrejše uveljavljanje dohodkovnih odnosov, izhajamo iz položaja de- 
lavca v temeljni organizaciji združenega dela in delovanja delegatskega si- 
stema v različnih oblikah združevanja in povezovanja organizacij združenega 
dela, vključno z učinkovitostjo delegatskega usklajevanja v organih splošnih 
združenj in gospodarskih zbornic pri oblikovanju strokovnih podlag za samo- 
upravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje za urejanje odnosov v 
družbeni reprodukciji. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da urejanje dohodkovnih odnosov, v skadu 
z zakonom o združenem delu med proizvodno, delovno, poslovno in interesno 
povezanimi in soodvisnimi temeljnimi organizacijami združenega dela, vedno 
pomeni poseg v materialne odnose med temeljnimi organizacijami združene- 
ga dela in s tem materialni položaj delavca ter hkrati v celoto odnosov v 
pridobivanju in razporejanju dohodka v temeljni (organizaciji združenega 
dela, v samoupravno organizacijo dela in sistema obveščanja delavcev, še po- 
sebej pa v dosedanjo miselnost delavcev, zlasti poslovodnih kadrov. 

Njihova pogosto preveč kratkoročna usmerjenost je posledica dosedaj 
prevladujočega načina gospodarjenja, ki je temeljilo na zelo širokih mož- 
nostih uvoza tuje akumulacije in materialnih sredstev za proizvodnjo, pre- 
težni naslonitvi na bančna posojila, tako za tekoče poslovanje kot investicije 
in na nekritičnem uvozu tuje tehnologije. 

Tudi v tem trenutku je še vedno osnovna ovira za uveljavitev dohodkov- 
nih odnosov velik razkorak med dejanskim obsegom novoustvarjene vredno- 
sti in vsemi oblikami porabe na vseh ravneh. Prilagajanje gospodarjenja ok- 
virom realno ustvarjenega dohodka in materialnim možnostim v mnogih or- 
ganizacijah združenega dela in skupnostih poteka z mnogimi objektivnimi 
težavami, pa tudi subjektivnimi odpori. 

Takšno zaostajanje pri uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov ustvarja ugodna tla za prodor dveh enako nevarnih tendenc ureja- 
nja odnosov v družbeni reprodukciji: 
  skupinsko-lastninskih tendenc, ki se kažejo v zadnjem času z vso ost- 

rino zlasti pri sprejemanju odločitev v organizacijah združenega dela o ob- 
likovanju cen, razpolaganju z devizami in sredstvi za investicije, ki jim je 
mnogokrat skupna kratkovidna usmeritev v pridobivanje dohodka na ra- 
čun drugih proizvajalcev in potrošnikov ne glede na povečanje lastne pro- 
duktivnosti dela in učinkovitosti gospodarjenja kot edine realne podlage za 
udeležbo v novoustvarjeni vrednosti; 
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— državno-lastninskega načina reševanja nakopičenih problemov tako v 
materialnih kakor tudi družbeno gospodarskih odnosih, ki jih je takšen način 
ne le zaostroval, ampak v pomembni meri tudi soustvarjal. Pri tem pa pod- 
piramo tiste ukrepe družbenopolitičnih skupnosti, ki spodbujajo samouprav- 
no sporazumevanje organizacij združenega dela za uresničevanje razvojnih 
ciljev. 

Takšne zavore in tendence se kažejo zlasti: 
1. Na področju trga in cen: 
— v pretežno administrativnem določanju cen ob neizoblikovanih ob- 

jekti viziranih kriterijih za njihovo oblikovanje kot temeljni podlagi za vode- 
nje dolgoročne politike cen, zlasti za tiste proizvode in storitve, ki so ključ- 
nega pomena za stabilnost gospodarstva in pri tem še posebej neurejene pari- 
tete cen po posameznih fazah v reprodukcijskih verigah; to je praktično su- 
spendiralo delovanje tržnih zakonitosti, ki pa posredno, prek negativnih po- 
javov t. i. »nesamoupravnega sporazumevanja« v končni fazi vseeno delujejo, 
vendar v popačeni obliki; 

— v nepovezanem odločanju o cenah surovin in polproizvodov glede na 
razmere na mednarodnih tržiščih in potrebe izvozne strategije najpomemb- 
nejših nosilcev izvoza; 

— v vztrajanju na stroškovnem oblikovanju cen ne glede na doseženo 
produktivnost ter učinkovitost gospodarjenja z družbenimi sredstvi; enake 
tendence so prisotne tudi pri določanju osnov in meril za razporejanje skup- 
no ustvarjenega dohodka v vseh tistih primerih, kjer to omogoča tržni polo- 
žaj posameznih proizvodov, organizacij združenega dela ali celih dejavnosti 
(gozdarstvo, črna in barvna metalurgija, del kmetijstva, itd.); 

— v odločanju o zahtevah za spremembo cen v skupnostih za cene za 
posamezne proizvode in storitve brez poprejšnjega usklajevanja v splošnih 
združenjih ali med njimi ne glede na to, da niso razčlenjena merila za obli- 
kovanje cen; 

— v še vedno veliki usmerjenosti posameznih proizvajalcev na domači 
trg ob njihovih hkratnih zahtevah, da se s potrošniškimi krediti ustvari umet- 
na kupna moč (proizvajalci avtomobilov, pohištva, itd.). 

2. Na področju oblikovanja in delitve sredstev za osebne dohodke: 
— v povezanosti gibanja osebnih dohodkov zgolj z ustvarjalnim dohod- 

kom in s tem povezanim pritiskom na cene in v njihovi premajhni povezano- 
sti z rastjo produktivnosti ter zmanjševanja vseh vrst stroškov. 

3. Na področju gospodarjenja s sredstvi za tekoče poslovanje in inve- 
sticije: 

v prisotnih poskusih neupoštevanja sprejetih razvojnih kriterijev za 
investicije; 

— v planiranju in odločanju o uporabi sredstev akumulacije v temeljnih 
organizacijah združenega dela zgolj za lastne investicije, ne glede na odprte 
probleme zagotavljanja surovin in reprodukcijskih materialov v teh istih or- 
ganizacijah združenega dela oziroma v plasmaju njihovih proizvodov in s 
tem povezanih odporih za učinkovito združevanje dela in sredstev za tiste 
razvojne programe, ki dejansko izpolnjujejo sprejete kriterije; značilen pri- 
mer so predvidene naložbe za razvoj primarne kmetijske proizvodnje v Slo- 
veniji in drugih republikah in pokrajinah, kakor tudi reprodukcijskih ma- 
terialov za proizvodnjo hrane (npr. umetna gnojila) in za nekatere druge su- 
iovine, pri katerih se skoraj kot izključni vir predvidevajo intervencijska 
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sredstva v družbenopolitičnih skupnostih v obliki razvojnega dinarja in v 
bankah združena sredstva; 
  v uveljavljanju takšnih instrumentov tekoče denarne in kreditne po- 

litike, ki zlasti prek primarne emisije krepi monopolni položaj posameznih 
proizvajalcev in ne temelji na skupni odgovornosti posameznih faz proizvod- 
nje in prometa za zagotavljanje obratnih sredstev kot osnovnemu pogoju za 
pridobivanje dopolnilnih sredstev za normalno odvijanje proizvodnje (na pri- 
mer: primarna kmetijska proizvodnja, plasma investicijske opreme na doma- 
čem trgu); 

— v nezgrajenem sistemu kriterijev za gospodarjenje z obratnimi sred- 
stvi v temeljnih organizacijah združenega dela in temeljnih bankah, ki je 
skupaj z neustrezno politiko obrestnih stopenj destimuliral napore za zdru- 
ževanje obratnih sredstev za skupno poslovanje; 
  v še vedno prisotnih pojavih preprodaje deviz zunaj dogovorjenega 

sistema združevanja deviznih sredstev po skupnih osnovah in merilih, spre- 
jetih v SISEOT. 

4. Na področju združevanja in povezovanja v gospodarstvu: 
— v neustrezni dejanski integriranosti gospodarstva tako znotraj delov- 

nih in sestavljenih organizacij združenega dela kot v širših oblikah povezova- 
nja združenega dela, zlasti neučinkovitosti oziroma neizpeljani organizaciji 
skupnih poslovnih funkcij in dejavnosti skupnega pomena (marketing, razvoj- 
no raziskovalna dejavnost, gospodarjenje z denarnimi sredstvi, nabava in 
prodaja); to velja zlasti za dobršen del naših sestavljenih organizacij, čeprav 
imajo na papirju izpeljano visoko stopnjo integracije dela in sredstev (na pri- 
mer: gradbeništvo, strojegradnja, del gozdno lesnega kompleksa); 

— v nepripravljenosti za večjo delitev dela in specializacijo na podlagi 
usklajevanja tehnološkega razvoja in na podlagi samoupravnega sporazume- 
vanja o temeljih skupnih planov oziroma usklajevanju planov (avtomobilska 
industrija, računalništvo, strojegradnja, mesno predelovalna industrija, itd.). 

Poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezova- 
nju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije temelji na dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in ob- 
ravnava: 

— prestrukturiranje industrije (V. poglavje, členi 27—31); 
— oblikovanje regijskih klavno predelovalnih centrov (člen 38 9. in 10. 

alinea) in 
— povezovanje proizvodnje in trgovine. 
Nosilci strokovnih in usklajevalnih aktivnosti na teh področjih so poleg 

organizacij združenega dela, splošnih združenj in Gospodarske zbornice Slo- 
venije tudi drugi udeleženci dogovora (banke, SISEOT, Izvršni svet). Naloga 
splošnih združenj in zbornice je predvsem dajati strokovno pomoč pri pripra- 
vi in usklajevanju samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sred- 
stev za skupne naložbe ter skupno poslovanje na podlagi skupnih interesov. 

Poleg že uvodoma naštetih vzrokov za zaostajanje samoupravnega spora- 
zumevanja je potrebno v zvezi z omenjenim poročilom navesti še naslednje 
razloge za počasno izvajanje konkretnih razvojnih nalog: 
  samoupravni plani organizacij združenega dela še niso usklajeni z 

razvojnimi kriteriji in realnimi materialnimi možnostmi za njihovo uresniče- 
vanje; 



10 Zbor združenega dela 

— v procesu sprejemanja samoupravnih planov je bil še vedno dan pre- 
velik poudarek postopkom namesto vsebini planiranja, to je zlasti sprejema- 
nju medsebojnih materialnih obveznosti udeležencev samoupravnega spora- 
zumevanja o temeljih planov; 

— osnutek materialnih bilanc, ki je bil izdelan v Zavodu za družbeno 
planiranje SR Slovenije, so obravnavala vsa splošna združenja, od katerih so 
nekatera predlagala tudi dodatne dopolnitve in spremembe (kemična in gu- 
marska industrija, usnjarsko predelovalna industrija, črna in barvna meta- 
lurgija); 

Te materialne bilance so osnova za odpravo nekaterih strukturnih ne- 
skladij razvoja in so podlaga za samoupravno sporazumevanje o združevanju 
dela in sredstev za posamezne razvojne naloge, navedene v poročilu. 

Na nekaterih področjih še vedno niso usklajeni plani razvoja v Jugosla- 
viji (npr. v črni metalurgiji, avtomobilski industriji itd.); potrebno je pouda- 
riti, da smo prav na teh področjih dali zelo konkretne pobude za usklajevanje 
v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije in predlagali, da se sklenejo dol- 
goročni dogovori o uskladitvi proizvodnih programov na temelju delitve dela 
v proizvodnji in razvoju posameznih ključnih tehnoloških delov, sklopov in 
agregatov, o njihovi unifikaciji in velikoserijski proizvodnji; pomembnejši 
premiki, razen v nekaj primerih, kot so skupna vlaganja v proizvodnjo elek- 
tronskih cevi za televizorje v EI Niš, na teh področjih niso bili doseženi, zla- 
sti zaradi: 

— pregretega povpraševanja, ki je vse do nedavno omogočalo prodajo 
na domačem trgu ob hkratni neustrezno visoki zaščiti domačih proizvajalcev; 

— takšne odvisnosti od tujih partnerjev, ki je onemogočala ali bistveno 
otežkočala unifikacijo posameznih sklopov in delov oziroma osvojitev večjega 
in za proizvodnjo bistvenega dela polproizvodov oziroma izvoz končnih iz- 
delkov; 

bolj ali manj monopolnega položaja in pritiskov posameznih finali- 
stov oziroma posameznih kooperantov, ki so vztrajali na reševanju medse- 
bojnih ekonomskih odnosov s pozicij moči in skupinsko lastninskih odnosov, 
ne pa skupno sprejetih tehničnih in ekonomskih standardov in normativov. 

Na področju oskrbe s surovinami in reprodukcijskimi materiali je 
predelovalna industrija odvisna od skupnih vlaganj v Sloveniji kot tudi v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. Pri tem se postavlja vprašanje 
finančnih možnosti, ker gre za kapitalno intenzivne objekte, za združevanje 
dinarskih in deviznih sredstev, za probleme pokrivanja izgub in za probleme, 
da se s sovlaganji v okviru Slovenije zagotavlja le polovica ali manj potreb- 
nih reprodukcijskih materialov. 

Za realizacijo nekaterih programov, zlasti na področju črne metalurgije 
in drugih baznih surovin, se v zadnjem času ponovno pojavljajo številnejše 
zahteve, da se sredstva zagotavljajo na podlagi tako imenovanega razvoj- 
nega dinarja in njegove koncentracije na ravni federacije, pri čemer takšna 
stališča podpirajo tudi nekatere OZD iz naše republike. 

Precej nedoslednosti je tudi v izvajanju sprejete in ne povsem dograje- 
ne metodologije samoupravnega planiranja zlasti v delovnih in sestavljenih 
organizacijah združenega dela glede priprave ^mernic za usklajevanje teme- 
ljev planov temeljnih organizacij združenega dela v delovnih in sestavljenih 
organizacijah združenega dela. 



68. seja 11 

Dovolite, da v nadaljevanju dopolnimo nekatere ugotovitve in predloge 
za realizacijo posameznih razvojnih nalog. 

1. Na področju strojegradnje je bil napravljen napredek v uskladitvi te- 
meljev plana SOZD Združena podjetja strojegradnje. Izvršilni odbor Gospo- 
darske zbornice Slovenije je v septembru obravnaval problematiko Združe- 
nega podjetja strojegradnje, ki povezuje približno 80 % slovenske strojegrad- 
nje. Glede uresničitve nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana je iz- 
vršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije sprejel stališče, da SOZD Zdru- 
ženo podjetje strojegradnje in Splošno združenje kovinske industrije do 30. 
junija 1982 pripravita samoupravni sporazum o usklajevanju planov za po- 
vezovanje udeležencev v programsko razvojni skupnosti za numerično krmi- 
ljene stroje. Hkrati je potrebno pripraviti podlage za oblikovanje drugih 
programsko razvojnih skupnosti, navedenih v poročilu. Program dela in roke 
oblikovanja teh skupnosti bosta splošno združenje in Združeno podjetje stro- 
jegradnje opredelila v prvem trimesečju leta 1982. 

Splošno združenje kovinske industrije bo v istem roku, skupaj z udele- 
ženci iz SOZD Agros, SOZD Združena podjetja strojegradnje in drugimi or- 
ganizacijami združenega dela s področja kmetijske mehanizacije, dokončno 
uskladilo vprašanja te proizvodnje in oblikovanja programsko razvojnih skup- 
nosti za posamezna področja. 

S področja proizvodnje orodij bo Splošno združenje kovinske industrije 
do 30. junija 1982 pripravilo predlog uskladitve razvojnih programov ter 
skupne oskrbe s reprodukcijskimi materiali; udeleženci sporazumevanja pa 
bodo pripravili osnutek samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov 
in medsebojnem dohodkovnem povezovanju. 

2. Za uskladitev razvoja avtomobilske in motorne proizvodnje, je bilo 
pred dnevi predloženo že deveto besedilo samoupravnega sporazuma o pove- 
zovanju v skupnost za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje ter os- 
nutek samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov razvoja za obdobje 
1981—1985. Iz dosedanjega poteka sporazumevanja je razvidno, da je za nje- 
gove udeležence sprejemljiva le dokaj splošno opredeljena oblika povezova- 
nja z relativno rahlimi medsebojnimi povezavami. Gospodarska zbornica 
Slovenije predlaga, da na tem področju povezovanja, ki ga vodi republiški 
Izvršni svet, sodelujeta pa Splošno združenje kovinske industrije in Gospo- 
darska zbornica Slovenije, udeleženci sporazumevanja do konca letošnjega 
leta izoblikujejo samoupravna sporazuma o povezovanju v skupnost in o 
usklajevanju planov ter da se o njih začne razprava v organizacijah združe- 
nega dela. V nasprotnem pa bomo predlagali uvedbo postopka obveznega spo- 
razumevanja. 

3. Na področju računalništva je pripravljena zasnova, ki jo imate danes 
na dnevnem redu. 

4. V črni in barvni metalurgiji je na področju samoupravnega sporazu- 
mevanja osnovna naloga preoblikovanje poslovne skupnosti za jeklo v skup- 
nost za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje ter v okviru te skupnosti 
oblikovanje samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev za 
skupno naložbo v proizvodnjo elektrojekla v Železarni Jesenice. Splošno zdru- 
ženje črne in barvne metalurgije in SOZD Slovenske železarne bosta pospe- 
šila sporazumevanje in pripravila ustrezne strokovne podlage skupaj z osta- 
limi udeleženci v prvem trimesečju 1982. leta. 
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Pri modernizaciji in razširitvi zmogljivosti za proizvodnjo aluminija in 
jekla je potrebno uskladiti predvidene naložbe zlasti glede deleža lastnih 
sredstev investitorjev in sovlagateljev v skladu s kriteriji samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Ljubljanske banke-Združene banke in prestruk- 
turiranja predelave aluminija in jekla v skladu z razvojnimi kriteriji. 

5. V splošnem združenju kemične in gumarske industrije teče dogovar- 
janje med SOZD Kemija in INA Lendava o realizaciji programa pentaeri- 
tritola. V primeru prenosa tega programa v Lendavo bi Belinka usmerila 
svoj razvoj na področje perspojin in furanske kemije. Splošno združenje bo 
v mesecu novembru ocenilo program kaprolaktama v Ljutomeru glede na 
spremenjene možnosti za razvoj INA Lendava. 

Ponovno se načenjajo nekatera vprašanja razvoja agrokemije, vezana na 
visoka sovlaganja sredstev za zagotovitev komponent za umetna gnojila iz 
Kutine, vključno s pokrivanjem izgub v Zorki, Šabac. Podobni problemi so 
tudi glede izvedbe programa Iplasa zaradi zaostajanja projekta DINA na 
Krku. Tudi ostali, v poročilu navedeni programi bazne kemije, se z upočas- 
nitvijo dinamike realizacije in s fazno izvedbo organizacije združenega dela 
prilagajajo omejeni finančni in reprodukcijski sposobnosti. To je bilo v pred- 
hodnih postopkih sporazumevanja usklajeno. 

6. Po dogovoru s proizvajalci termoizolacijskih materialov (Izolirka, Ter- 
mika, TIM Laško in Krka) je prevzelo Splošno združenje rudnikov in indu- 
strije nekovin pobudo za ustanovitev skupnosti za medsebojno plansko in po- 
slovno sodelovanje. Glede na velike potrebe po termoizolacijskih materialih 
tako za domače potrebe kot za izvoz, je potrebno poudariti, da se razvoj in 
uporaba termoizolacijskih materialov obravnava v zvezi z ukrepi za racional- 
nejšo porabo energije, ni pa bil sprejet noben od napovedanih pospeševalnih 
ukrepov, tako za proizvodnjo kot za uporabo termoizolacijskih materialov. 

7. Pri povezovanju proizvodnje in trgovine predlagamo, da se aktivnosti 
usmerijo zlasti v: 

— odpravljanje administrativno določenih marž, ki v mnogih primerih 
preprečujejo urejanje odnosov na podlagi ustvarjanja in razporejanja skup- 
nega prihodka v sodelovanju proizvodnih in trgovinskih OZD; 

oblikovanje skupnih osnov za določanje standardov in normativov kot 
podlage za urejanje odnosov v bilateralnih samoupravnih sporazumih med 
proizvodnimi in trgovinskimi OZD; 

prevzemanje dolgoročnih obveznosti proizvodnje in plasmaja oziroma 
oskrbe za pomembnejše proizvode in skupna vlaganja za razvoj tistega dela 
trgovinskih zmogljivosti (skupna skladišča), ki omogočajo stabilno preskrbo 
proizvodnje z reprodukcijskimi materiali in preskrbo prebivalstva z osnov- 
nimi življenjskimi proizvodi. 

Dosedanji rezultati na področju samoupravnega sporazumevanja za ures- 
ničitev ciljev iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije kažejo, 
da so kljub našetim pomankljivostim storjeni prvi resni koraki za uresničitev 
sprejetih nalog. V skladu z omenjenimi ugotovitvami predlagamo, da se zač- 
ne postopek za spremembe in dopolnitve sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega 
dela in drugih oblikah združevanja organizacij združenega dela glede na 
dejanske materialne možnosti. 

Kar zadeva poročilo o aktivnostih Gospodarske zbornice Slovenije in 
splošnih združenj za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje, so odgovori na 
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nekatera zastavljena vprašanja in pripombe zajeti že v prvem delu te uvod- 
ne besede, zlasti vprašanja v zvezi s samoupravnim sporazumevanjem in 
dohodkovnim povezovanjem OZD. 

Ekonomski odnosi s tujino. Ker je rast proizvodnje v največji meri od- 
visna od povečevanja izvoza, predvsem na konvertibilne trge, imajo ekonom- 
ski odnosi s tujino osrednje mesto v tem poročilu, tako glede problematike 
iz naših aktivnosti na tem področju kot tudi glede predlogov za uresničevanje 
planiranih razvojnih ciljev. 

Dejstvo je da se moramo od pretežno uvozno usmerjenega gospodarstva 
v nadaljnjem razvoju bolj opirati na domače izvore in našo proizvodnjo v 
vedno večji meri in dohodkovno bolj učinkovito kot doslej vključevati v 
mednarodno menjavo. Za zagotovitev take trajne izvozne naravnanosti so 
najpomembnejše naloge splošnih združenj in gospodarske zbornice, opredeliti 
dolgoročno izvozno strategijo slovenskega gospodarstva, zagotoviti njegovo 
ustrezno organiziranost — doma in v tujini — in trajnejšo reprodukcijsko 
povezanost na dohodkovnih odnosih — na osnovah skupno ustvarjenega de- 
viznega dohodka. 

Uresničevanje zahtevnih nalog na področju ekonomskih odnosov s tu- 
jino terja, da vztrajamo nadoslednem izvajanju v SISEOT-u usklajenih 
planov izvoza in uvoza OZD. Ponovno poudarjamo, da moramo za usklajeva- 
nje teh planov v letu 1982 pripraviti in sprejeti kriterije, ki bodo temeljili 
na neto deviznih učinkih, in sicer za vsako panogo oziroma dejavnost pose- 
bej, in sicer glede na izvozno najbolj učinkovite organizacije združenega dela. 

Dolgoročna izvozna strategija slovenskega gospodarstva bo opredeljena 
na podlagi izsledkov raziskave, ki jo je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
in nekaterimi izvozno usmerjenimi OZD izvaja šest raziskovalnih organi- 
zacij. ' 

Sekcije pri Gospodarski zbornici Slovenije, kot pomembne oblike orga- 
niziranja združenega dela za skupen nastop v posameznih državah oziroma 
skupinah držav, še ne opravljajo svoje vloge usklajevalca interesov OZD 
članic in usmerjevalca izvoza, zlasti razvitejših oblik gospodarskega sodelova- 
nja. Glede na odgovorne naloge, zaradi katerih se OZD povezujejo v sekcijah, 
jih moramo kadrovsko okrepiti, predvsem tako, da se bodo nosilci ekonomskih 
odnosov s tujino v gospodarstvu kot tudi izven njega aktivno vključili v delo 
sekcij in v njih usklajevali vprašanja skupnega nastopa na tujih trgih. To bo 
povečevalo kvaliteto dela sekcij, bolje bi bili izrabljeni kadri, ki delajo na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, hkrati pa bi se omejevalo povečeva- 
nje in prekrivanje strokovnih služb na tem področju. Mislimo, da bi najbolj 
sposobne delavce, ki delajo v bankah, Izvršnem svetu, zbornici in v Samoup- 
ravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino vključili v sekcije. 
Tako bi bili za svoje delo odgovorni gospodarstvu, ne pa tem ustanovam, ki 
se dostikrat prekrivajo. Tako kadrovske okrepljene sekcije bodo kvalitetneje 
delale in bodo lahko pripravile tudi plane oziroma programe izvoza blaga in 
storitev v tujino. Predlagamo, da ta naš predlog podprete. Taka okrepitev 
sekcij bo tudi omogočila, da se v njihovem okviru pripravijo skupni pro- 
grami izvoza in uvoza za posamezne države, programi razvoja zunanjetrgo- 
vinske mreže, programi za usklajen nastop v posameznih državah oziroma 
skupini držav ter prioritetno razporejeni posamezni trgi glede na njihov po- 
men za naše gospodarstvo, kot je to predvideno v osnutku republiške reso- 
lucije za leto 1982. 
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S tremi na novo ustanovljenimi sekcijami deluje sedaj v Gospodarski 
zbornici Slovenije 29 sekcij za pospeševanje in bolj organiziran nastop v tu- 
jini, od tega 8 za področje razvitih zahodnih držav, >13 za države v razvoju in 
8 za socialistične države. 

67 OZD iz Slovenije ima v tujini skupno 104 predstavništva in 12 enot s 
skupno 257 delavci. Na podlagi sklepov Gospodarske zbornice Jugoslavije in 
Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino potekajo sedaj na osnovni izdela- 
nih kriterijev usklajevanja in preregistracije zunanjetrgovinske mreže. Do- 
slej je opravljeno delo v zvezi z osmimi državami, in sicer: ZR Nemčija, NDR, 
ZSSR, CSSR, Bolgarija^ Madžarska, Romunija in Kitajska, pospešeno'pa bo 
treba nadaljevati delo še za ostale razvite države s konvertibilno valuto. V 
navedenih osmih državah je skupno 67 predstavništev slovenskega gospodar- 
stva, predložena pa je ukinitev sedmih, medtem ko bi se za 17 predstavništev 
morali še uskladiti. Pri tem sodelujemo z zvezno gospodarsko zbornico in 
moram reči, da naše organizacije določene kriterije bolj dosledno izvaiaio 
kot druge v Jugoslaviji. 

Ena od oblik za uspešnejši skupen nastop v tujini so tudi konzorciji. Do- 
slej je bilo ustanovljenih 7 konzorcijev — skupnosti OZD za plansko in po- 
slovno sodelovanje na tujih trgih. V začetni fazi svojega delovanja so konzor- 
ciji omogočili določenim OZD prodor na tuje trge, zdaj pa je prišlo do zasto- 
ja in so potrebne nove spodbude za razširitev članstva in za nove oblike 
povezovanja in nastopanja v tujini. 

V SR Sloveniji imamo registriranih 320 OZD s skupno 3940 zunanjetrgo- 
vinskimi delavci. Za usposabljanje teh kadrov je v posebni šoli v Radencih 
bilo organiziranih že več osnovnih in dopolnilnih seminarjev. V štiriletnem 
delovanju te šole se je v njej dopolnilno usposabljalo več kot tisoč zunanje- 
trgovinskih delavcev iz predstavništev v tujini in iz OZD doma. 

Oskrba proizvodnje s surovinami in reprodukcijskimi materiali. 
Kot je poudarjeno že v poročilu, imajo bistveno manj težav v proizvod- 

nji in prodaji tiste OZD, ki so bile že v minulem obdobju dolgoročno usmer- 
jene v kvalitetno dohodkovno povezovanje z drugimi OZD — tako v Slove- 
niji kot v drugih republikah in pokrajinah in to za medsebojno sodelovanje 
v tekoči kot tudi razširjeni reprodukciji. Ugotavljamo, da je v delu sloven- 
skega gospodarstva, čeprav še ne na dovolj široki fronti, že prodrlo in se v 
praksi začelo uresničevati spoznanje, da ni mogoče stabilno in kakovostno 
gospodariti na kratkoročnih kupoprodajnih osnovah. To pa pomeni, da ne bomo 
učinkoviti brez usklajevanja razvojnih planov, skupnega zagotavljanja ob- 
ratnih sredstev, skupnih tehničnih in ekonomskih standardov ter normativov 
živega dela, skupnih vlaganj v razvoj surovinske osnove in proizvodnje, ne 
le reprodukcijskih materialov, ampak tudi v proizvodnjo in plasma končnih 
izdelkov ter skupnega nastopanja na domačem, še zlasti pa tudi na tuiih 
trgih. 

Pri tem so bili doseženi nekateri pozitivi premiki, denimo, v oskrbi s 
primarnimi kmetijskimi proizvodi, delu barvne metalurgije (Cinkarna Celje, 
Mežica), pri večini komponent za proizvodnjo umetnih gnojil itn. V nekaterih 
dejavnostih pa so bili v zadnjih letih sicer sklenjeni samoupravni sporazumi o 
dolgoročnem medsebojnem sodelovanju, zlasti o oskrbi s posameznimi surovi- 
nami in polproizvodi oziroma organiziranju skupne proizvodnje, ki pa se ne 
uresničujejo v skladu s sprejetimi obveznostmi predvsem zaradi dveh raz- 
logov: 



68. seja 
15 

  zaradi neurejenih odnosov glede zagotavljanja deviznih sredstev za 
nekatere osnovne uvozne surovine na podlagi udeležbe v skupnem deviznem 
prilivu po 67. členu deviznega zakona oziroma združevanja deviz po 68. čle- 
nu tega zakona; nekatere od teh zahtev so objektivno utemeljene in v skladu 
z zakonom, njihovo uresničevanje pa so zavirale nedogovorjene skupne os- 
nove in merila v okviru SISEOT Jugoslavije; 
  zaradi neurejenih cenovnih odnosov in s tem povezanih zahtev za do- 

bave po višjih cenah od zadržanih in s tem povezano pogojevanje dosedanjega 
obsega dobav z združevanjem sredstev, zlasti za nove zmogljivosti tudi v ti- 
stih dejavnostih, v katerih razvojni kriterij pri oblikovanju cen ni predviden 
v družbenem planu. 

Gospodarska zbornica Slovenije je prek stalnih oblik medzborničnega 
sodelovanja vsaj kratkoročno uspela zadovoljivo razrešiti pretežni del teh 
problemov. Vendar pa se v zadnjem času, kljub že doseženim neposrednim 
dogovorom OZD in zbornic ter dogovorov republiških izvršnih svetov, ti po- 
javi ponovno množijo. 

Čeprav smo že na začetku letošnjega leta predlagali skupen nastop OZD 
posameznih dejavnosti pri zagotavljanju dolgoročne oskrbe s kritičnimi suro- 
vinami in reprodukcijskimi materiali iz domačih in tujih virov na podlagi 
usklajenih materialnih bilanc, v nekaterih pomembnih dejavnostih ni bil do- 
sežen nikakršen bistven premik. Na eni strani je to posledica kasnitve pri 
izdelavi in usklajevanju materialnih bilanc tako v SR Sloveniji kot na ravni 
Jugoslavije, na drugi strani pa zaradi podjetniških teženj v strokovnih služ- 
bah v posameznih temeljnih in delovnih organizacijah. Značilno je, da v 
zaostrenih razmerah oskrbe z domačega in tujega trga, prav iz teh OZD naj- 
bolj pogostno zahtevajo intervencije v zbornici in drugje. Da bi prekinili takš- 
no prakso, pripravljamo v zbornici v sodelovanju z nekaterimi SOZD kon- 
kretne predloge za skupne nastope za zagotovitev dologoročne oskrbe proiz- 
vodnje z najpomembnejšimi surovinami in reprodukcijskimi materiali. Na 
tem področju dela imamo izredne težave. Uporabniki surovin se težko dogo- 
vorijo z njihovimi proizvajalci, pa naj bo to na področju stekla ali na področ- 
ju drugih pomembnih surovin. Vsaka organizacija hoče sama nabaviti vse 
in je veliko razprav o tem, ali naj se da pooblastilo za skupno nabavo naj- 
večjemu potrošniku surovin. V gradbeništvu se že dve leti dogovarjamo, kdo 
bo iz Črne gore dobavljal betonsko železo, ki ga potrebujemo v Sloveniji. 
Sporazumeli smo se šele pred dvema dnevoma. Vprašanje je, kaj storiti s 
tistimi organizacijami, ki se niso pripravljale, zaradi interesov posameznih 
komercialistov, dogovoriti za skupno nabavo surovin. To nam seveda pri do- 
govarjanju z drugimi republikami povzroča velike težave, saj kljub našim 
intervencijam ne pride do dogovorov. Tovarne stekla so za potrebe lesne in- 
dustrije prešle na proizvodnjo termopana, in sicer za potrebe tretje zasteklit- 
ve oken. Taka zasteklitev oken zahteva povečanje količine stekla za eno tretji- 
no. Pančevo teh količin nima! 

Proizvajalci, kljub našim zahtevam, da se v okviru reprodukcijskih ce- 
lot dogovorijo za pokrivanje potreb, šele pripravljajo programe. Nekateri 
obrati pa so med tem stali. Da bi zbornica laže opravljala svoje naloge,^ pred- 
lagam, da ji daste ustrezno podporo, in sicer, da se organizacije združenega 
dela čvrsto zavežejo, da bodo za nekatere ključne materiale vendarle hitreje 
sprejele rešitve. 
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Seveda pa je eno ključnih vprašanj, ki ga je potrebno rešiti hkrati s tem, 
spreminjanje proizvodne usmeritve dela naše predelovalne industrije, ki za- 
radi nizke stopnje predelave iin usmerjenosti na domači trg ne more zagoto- 
viti dovolj surovin in reprodukcijskih materialov niti za sedanji obseg pro- 
izvodnje. Tu gre zlasti za' del kovinsko-predelovalne, del predelovalno-ke- 
mične, del elektroindustrije, še zlasti tiste, ki je delovno intenzivna. Ta prob- 
lem je toliko bolj pereč, ker se hitro razvijajo predelovalne zmogljivosti v 
drugih republikah in pokrajinah, s katerimi moramo v okviru programa skup- 
nih vlaganj veliko hitreje kot doslej sklepati dogovore o delitvi dela, speciali- 
zaciji, kooperaciji ter skupnih nastopih na tujih trgih. 

Cene. Področje cen je bilo pred kratkim na sejah skupščinskih zborov 
predmet obsežne in poglobljene razprave, ki je med drugim ugotovila, da se 
novi sistem cen v praksi vse prepočasi, premalo dosledno in neučinkovito uve- 
ljavlja. 

V začetku leta so se v večini splošnih združenj lotili zelo zahtevnega dela 
pri uveljavljanju novega zakona o cenah in začeli z delom na razčlenjevanju 
meril za oblikovanje cen. Približno polovica splošnih združenj je pripravila 
pristope za razčlenitev meril na ravni panoge. Med njimi je bilo tudi nekaj 
poskusov razčlenitve meril za blagovne skupine ali za posamezne proizvode. 
Ko pa bi morali uskladiti te pristope med splošnimi združenji, je delo zastalo, 
ker bi moralo konkretno razčlenjevanje in usklajevanje meril potekati v ne- 
posrednem sodelovanju z OZD, povezanih v reprodukciji oziroma pri ustvar- 
janju skupnega prihodka, ali ki so med seboj kako drugače povezane. V or- 
ganizacijah združenega dela tudi ni bilo pravega zanimanja za to usklajeva- 
nje, saj je bila njihova aktivnost v celoti usmerjena v sprejemanje samoup- 
ravnih splošnih aktov o oblikovanju cen, v katerih so preprosto povzemali 
rešitve, ki so jih ponudila splošna združenja, ne da bi v OZD upoštevali tudi 
svoje specifičnosti v proizvodnem procesu in na trgu. 

Čeprav na ravni panoge razčlenjena merila za oblikovanje cen ne ustre- 
zajo in bo potrebno pripraviti podrobnejše razčlenitve po čimbolj homogenih 
skupinah proizvodov, pa nekatera splošna združenja niso sprejela niti teh 
meril. Denimo, splošna združenja lesarstva, črne in barvne metalurgije ter 
grafične, knjigotrške in časopisne dejavnosti, kar pa ni bila ovira za obrav- 
navo predlogov za povečanje cen. Kljub temu so v okviru združenj in kasneje 
tudi v Skupnosti za cene obravnavali predloge OZD iz teh panog za povečanje 
cen in jih v največ primerih tudi ugodno rešili. Samo v Splošnem združenju 
lesarstva so kljub odsotnosti ustreznih meril obravnavali 27 zahtevkov za 
povečanje cen in k 20 dali pozitivno mnenje. Iz podatkov, s katerimi razpola- 
gamo v zbornici, je razvidno, da so v vseh splošnih združenjih pri skupno 170 
obravnavanih zahtevkih za povečanje cen dali negativno mnenje samo v 29 
primerih, medtem ko so pri 8 zahtevkih znižali odstotek povečanja, samo 6 
zahtevkov pa zavrnili zaradi pomanjkljive dokumentacije. 

Omenil, bi, da je oblikovanje meril zahtevno strokovno delo. Priporočili 
smo, da se vključijo v to delo inštituti in strokovni delavci iz tovarn. Je pa 
še en problem! Cene se odobravajo na treh nivojih. Večina cen za osnovne 
surovine se odobrava v Beogradu, en del v združenjih, en del pa kar v ob- 
činah. Za drugo leto smo iz Beograda že dobili informacije, za koliko Se bodo 
povišale cene določenih surovin. Menimo, da so sprejeti kriteriji oblikovani 
pod vplivom zahtevkov posameznih panog, ne pa objektivno. V tej zvezi bomo 
imeli pri našem dogovarjanju v republiki dodatne težave, ker se organizacije 
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direktno združujejo v zvezna združenja, ne pa prek naših združenj. Seveda 
težijo za tem, da si zagotovijo čimboljši položaj. To pa nadalje vpliva na re- 
zultate dogovarjanj na drugih področjih. Na primer za cene lesa se dogovar- 
jamo v Sloveniji, lesna industrija pa za svoje v Beogradu. Reprodukcijska ce- 
lota je tako prekinjena. S tem seveda nočem opravičevati dela naših združenj. 
To delo moramo ne glede na težave, ki nastajajo, nadaljevati in pripravljati 
strokovne kriterije za medsebojno dogovarjanje in postaviti ustrezna merila. 

Končno še o kvalitetnih dejavnikih gospodarjenja. Stanje tehnologije, 
zlasti pa tehnološke opremljenosti in stopnje avtomatiziranosti v naših pro- 
izvodnih procesih lahko v večini panog ocenimo prej kot slabo in celo neza- 
dovoljivo kot pa dobro. Poznano in že večkrat poudarjeno je dejstvo, da je 
večina tehnoloških postopkov kupljenih v tujini in da je tudi zelo velik del 
opreme v naših proizvodnih obratih tujega izvora, kupljeno običajno skupaj 
z nabavo tehnologije. 

Spremembe v tehniki in tehnologiji so hitre in stalne, vendar niso mogo- 
če čez noč. Stalno posodabljanje in moderniziranje tehnologije in z njo pove- 
zanih delovnih sredstev je razvojna nujnost, ki pa terja veliko sredstev ter 
vedno nova in nova vlaganja. 

Naše sedanje možnosti kot tudi možnosti v bližnji prihodnosti niso in ne 
bodo take, da bi lahko korenito posodabljali tehnologijo in opremo. Dviganje 
produktivnosti dela in zmanjševanje stroškov v proizvodnji, kar ostaja naš 
globalni strateški cilj, je potrebno dosegati v realnih razmerah — torej ob 
takem stanju tehnologije in opremljenosti, kakršno imamo. Obstoječa oprema 
v sedanji ali izpopolnjeni tehnologiji mora najprej s smotrno izrabo zmoglji- 
vosti in vseh možnosti, ki jih daje, »zaslužiti« sredstva za nabavo novih, mo- 
dernejših strojev in novih tehnologij. To je za večino naše industrije dej- 
stvo, ki ga moramo upoštevati in se v tem smislu tudi ravnati. 

Kljub omejenim možnostim pa predlagamo, da se devizno aktivnim iz- 
voznikom, ki v celoti izpolnjujejo v SISEOT usklajene plane izvoza in uvoza, 
omogoči v dogovorjenih okvirih tudi uvoz sodobne opreme. 

Ko ugotavljamo vzroke, zaradi katerih na nekaterih ključnih področjih 
družbene reprodukcije še ni prišlo do samoupravnega sporazumevanja in do- 
hodkovnega povezovanja ter zakaj ne uresničujemo predvidenih stopenj rasti 
proizvodnje, izvoza in drugih ključnih razvojnih ciljev, velja poudariti, da je 
ravnanje posameznih organizacij združenega dela v posameznih dejavnostih 
in njihova odgovornost za sedanje stanje zelo različna. Tudi pripravljenost 
gospodarstva za odpravljanje vzrokov, ki zavirajo tako naš hitrejši mate- 
rialni razvoj kot uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, 
je zelo različna. Dejstvo je, da smo v splošnih združenjih in Gospodarski zbor- 
nici za razreševanje posameznih problemov, ki so predmet naših poročil iz 
današnje razprave, pripravili — čeprav seveda še premalo — konkretne stro- 
kovne podlage in izhodišča za samoupravno sporazumevanje OZD tako v 
Sloveniji kot v okviru splošnih združenj Jugoslavije in Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije. V okoliščinah, o katerih sem govoril, in ki so vam sicer poz- 
nane, pa so te strokovne podlage imele daleč premajhne učinke. 

Nezadovoljivi učinki naših prizadevanj so na eni strani posledica obrav- 
navanja in usklajevanja predlaganih izhodišč v ozkih krogih različnih delov- 
nih skupin, sestavljenih iz poslovodnih in vodilnih delavcev, na drugi strani 
pa prevelike podpore parcialnim interesom na posameznih območjih ter ne 
2 
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tako redkih pojavov obravnavanja in sprejemanja pomembnih razvojnih od- 
ločitev in odločitev v tekočem poslovanju mimo splošnih združenj in zbornice. 

Splošna združenja in gospodarske zbornice so lahko in bodo učinkovit 
inštrument oziroma mesto samoupravnega sporazumevanja organizacij zdru- 
ženega dela v tolikšni meri, v kolikšni obstaja resnični interes in pripravlje- 
nost za tak proces v samih organizacijah združenega dela, kakor seveda tudi 
ustrezni pogoji v inštrumentih tekoče ekonomske politike. In ne nazadnje, 
potrebno je tudi ustrezno pojmovanje in upoštevanje vloge in nalog splošnih 
združenj in zbornice pri drugih subjektih političnega sistema. 

V samih splošnih združenjih in zbornicah pa je, razen ustreznejše sesta- 
ve delegatskih organov kot tudi strokovnih služb za izvajanje tako zahtevnih 
nalog nujno potreben tudi aktivnejši pristop k reševanju ključnih problemov 
razvoja našega gospodarstva. Hvala lepa! 

Predsednik Emil T om a ž i č : Hvala lepa! Mislim, da lahko ugotovim, 
da smo v uvodni obrazložitvi poslušali obrazložitev k tej in k naslednji točki, 
to se pravi tudi k 4. točki dnevnega reda. Vprašujem predstavnika Izvršnega 
sveta, ali želi besedo? (Ne želi.) Dovolite pa meni, da v imenu skupine delega- 
tov za obravnavanje planskih aktov obrazložim predlog sklepa, ki ste ga 
dobili danes na klop. 

Kot sem dejal, ste prejeli danes na klop predlog sklepa, ki naj bi ga zbor 
sprejel po končani obravnavi poročila Gospodarske zbornice Slovenije o ak- 
tivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje. 

Sklep je pripravljen na podlagi mnenj, stališč in predlogov, oblikovanih 
na 6. seji skupine delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 in resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slo- 
venije v obdobju 1981—1985 v letu 1982. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je eden ključnih razlogov za stagnacijo 
proizvodnje premalo učinkovito samoupravno sporazumevanje in dohodkov- 
no povezovanje ter neuveljavljanje načel skupnega planiranja in delitve skup- 
no ustvarjenega dohodka; težave pa so tudi posledica premalo učinkovitega 
vključevanja združenega dela v ekonomske odnose s tujino, prepočasnega 
reševanja nakopičenih problemov na področju cen, neupoštevanja kriterijev 
investiranja in podobno. Zato je v sklepu tudi poudarjeno, da je potrebno z 
dohodkovnim povezovanjem in z uveljavljanjem načel skupnega ustvarjanja 
dohodka zagotoviti nemoteno proizvodnjo in uresničitev ključnih nalog iz 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije, zlasti glede odločnejše 
preusmeritve gospodarstva v izvoz. 

V sklepu je tudi poudarjeno, da je pri odpravljanju ugotovljenih vzrokov 
stagnacije proizvodnje potrebno upoštevati tudi ugotovitve in sklepe, ki jih 
je skupščina sprejela ob obravnavi uresničevanja nalog na posameznih pod- 
ročjih kot ekonomskih odnosov s tujino, v kmetijstvu, investicijah, v odprav- 
ljanju vzrokov izgub, politiki cen in tako dalje. 

Skupina je posebej pozorno obravnavala v zadnjem času vse bolj pogoste 
pojave trganja reprodukcijskih povezav. Ugotovili smo, da so vzroki za to 
predvsem nespoštovanje s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi prevzetih 
obveznosti in odgovornosti in tudi različne oblike izsiljevanja in pogojevanja 
dobav surovin z deviznim plačilom, višje interno dogovorjene cene in zahteve 
za investicijska sovlaganja. 
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Ugotovili smo tudi, da ta vprašanja v poročilu niso ustrezno uravnavana; 
zato smo menili, da jih je potrebno v sklepu opredeliti. 

1. Da morajo delavci in delavski sveti v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela oceniti, v kolikšni meri si s sklenjenimi samoupravnimi sporazu- 
mi zagotavljajo nemoteno oskrbo s surovinami in reprodukcijskim materialom 
na enotnem jugoslovanskem trgu in s tem nemoteno proizvodnjo in dosledno 
izpolnjevanje planskih prioritetnih nalog, zlasti povečanje izvoza. 

2. Da morajo Gospodarska zbornica Slovenije in njena splošna združenja, 
skupaj s Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino, 
Skupnostjo za cene in Izvršnim svetom sproti spremljati tekoče gospodarje- 
nje in ocenjevati vzroke za trganje reprodukcijskih povezav ter nosilce takš- 
nih ravnanj, in na tej podlagi predlagati potrebne aktivnosti in ukrepe za 
učinkovitejše odpravljanje vzrokov za prepočasno dohodkovno povezovanje 
in vzpostavljanje reprodukcijskih verig na enotnem jugoslovanskem trgu. 
Prav tako morajo pravočasno dajati pobude za trajno povezovanje v repro- 
dukcijske celote tistim subjektom družbenega planiranja, ki so soodvisni, po- 
slovno oziroma organizacijsko povezani in imajo glede na družbeno delitev 
dela tudi druge skupne interese v procesih družbene reprodukcije. 

3. Da morajo Gospodarska zbornica Slovenije in njena splošna združenja 
v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije pospešiti pripravo za sprejem 
materialnih bilanc, ki so analitične osnove in strokovne podlage za trajnejše 
dohodkovno povezovanje organizacij združenega dela in za vzpostavitev re- 
produkcijskih povezav na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Skupina delegatov je tudi ugotovila, da se povečujejo težave pri oskrbi 
z lesom in z lesnimi proizvodi ob dejstvu, da ne uresničujemo načrtovanega 
poseka lesa in da moramo zato uvažati znaten del lesne surovine, na kar je 
bilo opozorjeno že ob obravnavi polletnih gibanj v mesecu juliju. 

Zaradi tega smo v sklepu posebej opredelili, naj Splošno združenje za 
gospodarstvo, Splošno združenje za lesarstvo in Splošno združenje celuloze 
in papirno obdelovalne industrije do konca februarja 1982. leta predložijo o 
tem vprašanju poročilo. 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Ferdo Prezelj, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. 

Ferdo Prezelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji delegacij za Zbor občin in Zbor združenega dela, razširjeni s 
predstavniki večjih organizacij združenega dela, razširjeni s predstavniki več- 
jih organizacij združenega dela, smo obravnavali poročilo o aktivnostih za 
odpravljanje vzrokov stagnacije proizvodnje, s predlogi ukrepov in prišli do 
naslednjih ugotovitev. 

Po našem mnenju so vzroki za stanje v gospodarstvu, ki jih navaja Go- 
spodarska zbornica, točni. Vendar pa ne moremo mimo ocene, da smo nanje 
že večkrat opozarjali v enaki obliki in vsebini. Od tu naprej pa naša aktivnost 
pojenja. 

V procesu postavljanja ciljev in odločanja je normalno, da ugotovljenemu 
stanju sledi program ukrepov za odpravo slabosti, za katere pa morajo biti 
določene odgovornosti in sankcije. To se deloma izvaja na nižjih ravneh, ko pa 
se oddaljujemo od temeljnih organizacij združenega dela in občin, pa ta odgo- 
vornost postaja vse bolj imaginarna. 
2* 
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Značilen primer takega obnašanja so letne resolucije oziroma plani, ki so 
skupek ciljev z obljubami, da bodo sledili tudi ustrezni instrumenti za njiho- 
vo izvajanje. Opredeljene naloge, ki kasnijo in so mnogokrat v nasprotju s 
cilji, so kratoročne in ne omogočajo normalnega poslovnega obnašanja in pla- 
niranja v organizacijah združenega dela. 

Pogoje gospodarjenja spreminjamo prek noči! Odnose do kooperacijskih 
odnosov s tujino, devizno participacijo, uvoz opreme in repromateriala, ceno- 
vno politiko opremljamo z administrativnimi sankcijami, namesto da bi kon- 
čno začeli izvajati odgovornost za izvajanje samoupravno sprejetih sporazu- 
mov in dogovorov. 

Strinjamo se da je bil pojem prioritete v preteklosti in tudi danes postav- 
ljen preširoko in napačno. Prednost naj se da organizacijam združenega dela 
in panogam, ki imajo realne možnosti, to je, da imajo surovine, lastne tehno- 
loške rešitve in zagotovljeno prodajo doma in na tujem, ker le tako lahko pri- 
spevajo k rešitvi naše ekonomske situacije. 

Se vedno saniramo zgrešene investicije, ob tem pa ožimo prostor za eks- 
panzivni razvoj organizacij združenega dela, ki imajo perspektivne programe. 
To lahko navežemo na razpravo na prejšnjih sejah zbora v zvezi z objektiv- 
nostjo ocenjevanja investicijskih elaboratov v preteklosti, ko so bili zaradi 
takih ali drugačnih razlogov vsi programi ocenjeni za ekonomsko utemelje- 
ne in uspešne. Danes pa mnogi investitorji teh realnih programov iščejo 
sanacijske kredite. Ponovno opozarjamo in prenašamo stališče iz naših sredin, 
da brez dosledne izpeljave odgovornosti na vseh nivojih, za strokovne in po- 
litične odločitve problemov, ki jih vedno znova ugotavljamo, ne bomo rešili. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Razpravljala bo tovarišica Pavla Gla- 
vač, delegatka za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 28. okoliš, 
Trbovlje. 

Pavla Glavač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 28. okoliša je na svoji seji dne 10. 11. 1981 oblikovala ob 
tej točki dnevnega reda naslednjo vsebinsko razpravo. 

Izvajanje investicijskih del v tujini je ena izmed pomembnih gospodar- 
skih dejavnosti. Da pa bi se ta dejavnost nemoteno razvijala in bi izvajalci 
investicijskih del v tujini lahko točno načrtovali svoje programe in cene takih 
storitev, morajo biti dani vsi pogoji, veljavni za daljše obdobje. Taka dela 
namreč lahko trajajo tudi več let in morajo izvajalci pred izdajo ponudbe 
vedeti, kakšne so njihove zakonske dolžnosti in pravice. Zato predlaga: 

1. Odlok o izvajanju investicijskih del v tujini, objavljen v Uradnem 
listu SFRJ, št. 35/80 in ki je bil podaljšan v Uradnem listu št. 8/81 z veljav- 
nostjo do 31. 12. 1981, mora biti pravočasno podaljšan, če do 31. 12. 1981 ne 
bo sprejet zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 

2. Izvajalci investicijskih del v tujini imajo pravico po gornjem odloku 
iz sredstev obratov v tujini nabavljati opremo in rezervne dele v tujini. To 
opremo in rezervne dele pa lahko po zaključku del ali po prenehanju uporabe 
na delovišču uvozijo v Jugoslavijo po 32. členu gornjega odloka. 

V zvezi s tem členom pa niso bili izdani dopolnilni predpisi za prijavlja- 
nje takih poslov pri Narodni banki, kakor tudi ne v zvezi s carinjenjem take 
opreme. To ima za posledico, da se obravnava tudi ta oprema in deli te opreme 
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kot redni uvoz in veljajo zanje vse restrikcije, ki se tičejo uvoza opreme, 
plačane iz deviznih sredstev iz Jugoslavije ter bremenijo uvozno-carinske 
deklaracije za fizični uvoz ne glede na to, da je bila ta oprema plačana iz 
sredstev obratov v tujini, da so se s to opremo ustvarjala devizna sredstva in 
storitvene dejavnosti, da je bila ta oprema obračunana z devizno amorti- 
zacijo, da se uvaža le neamortizirani del te opreme in da vsi stroški zastoja 
oziroma zadrževanja opreme v tujini, ker je tretirana kot začasni uvoz, zmanj- 
šujejo devizni priliv v SFRJ. 

Zato v zvezi s to problematiko predlagamo pri izdaji podaljšanja uredbe 
ali pri sprejemu zakona naslednja dopolnila: 

1. Sedanji 32. člen se dopolni z besedami »brez ozira na režim uvoza« 
in se doda novo besedilo: »in brez vsakih omejitev, ki veljajo za redni uvoz 
opreme. Uvoz te opreme in delov ne bremeni fizičnega uvoza«. 

2. V smislu odloka ali bodočega zakona mora biti v VI. poglavju, splošna 
določila, izrecno poudarjeno, da morajo zvezni organi izdati dopolnilna dolo- 
čila, obvezna za vso Jugoslavijo oziroma izdati navodila za enotno izpolnje- 
vanje obrazcev 76, 78 in 88 — prijava uvoznega posla — ter za enotne carinske 
predpise izpolnjevanja carinskih deklaracij in ugotavljanja carinske osnove. 

Zaradi doslej nepopolnih predpisov se je namreč ta uvoz v posameznih 
republikah obravnaval različno, kar je imelo za posledico, da niso bili izva- 
jalci investicijskih del v tujini v enakopravnem položaju. Rudis-Engineering 
Trbovlje je republiškim in zveznim organom poslal pismo s to problematiko, 
ki je sestavni del te razprave. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več! Imam pa pred seboj pismeno razpravo delegata iz Žalca, 5. okoliš. 
Vprašujem delegata iz Žalca tovariša Ervina Koširja, ali jo želi prebrati? 
Predlagam, da preberete prvi del razprave, ker zadeva probleme, ki jih ob- 
ravnavamo pri tej točki. Prav je, da so delegati z vašo razpravo iz Žalca se- 
znanjeni. 

Besedo ima tovariš Ervin Košir, delegat 5. okoliša iz Žalca. 

Ervin Košir: Tovarišice in tovariši delegati! Na svoji seji 6. novem- 
bra 1981 je skupina delegatov žalske občine, ki pošilja delegate v Zbor občin 
in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, posvetila dokaj časa zlasti 
dvema poročiloma, ki jih je na zahtevo Skupščine SR Slovenije pripravila 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

K poročilu o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s 
predlogi ukrepov ter k poročilu o samoupravnem sporazumevanju na neka- 
terih ključnih področjih družbene reprodukcije se je v razpravi izoblikovala 
generalna ugotovitev, da je bilo doslej pri izvajanju naše ekonomske politike 
premalo čutiti aktivnosti Gospodarske zbornice. Ta razpolaga s podatki o sta- 
nju in gibanju gospodarstva v republiki ter ima tako pregled nad gospodar- 
skimi tokovi, kot tudi nad odmiki od začrtane poti. Res je sicer, da je iz po- 
ročila o vzrokih stagnacije razvidno, da se je Gospodarska zbornica v zadnjem 
času angažirala zlasti na področju zagotavljanja trajne usmeritve organizacij 
združenega dela v izvoz, vendar menimo, da bo morala v bodoče svojo aktiv- 
nost razširiti in poglobiti. 

Ugotovili smo, da je Gospodarska zbornica med drugim sprejela obveznost 
izdelati materialne bilance za pomembnejše surovine ter reprodukcijske 
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materiale, s katerimi bi se lahko kvalificirali njihovi gospodarski tokovi. Me- 
nimo, da je osnova vsakega družbenega sporazumevanja na področju gospo- 
darske aktivnosti informacija o tem, s kakšnimi količinami določenih suro- 
vin, reprodukcijskih materialov ali opreme lahko gospodarska panoga raču- 
na, bodisi iz domače proizvodnje bodisi iz uvoza. Podatke o tem je potrebno 
primerjati z razpoložljivimi kapacitetami za predelavo surovin in reproduk- 
cijskih materialov ter s potrebami na področju opreme. 

Na podlagi takih podatkov se šele lahko udeleženci sporazumevanja re- 
alno dogovarjajo o dobavah blaga, prav tako pa lahko šele tedaj tudi realno 
načrtujejo svojo proizvodnjo glede na proizvodne kapacitete in tržno absorb- 
cijo. Dokler pa teh podatkov ni, se udeleženci pač sporazumevajo samo za- 
radi sporazumevanja, ker sankcij tako ali tako ni. Želimo poudariti, da so 
delegati v delu skupščinskih odborov že ob obravnavanju gradiva za pripravo 
srednjeročnega plana SR Slovenije neenkrat izpostavili nujnost izdelave ma- 
terialnih bilanc, ki bi bila ena od podlag za usklajevanje planskih nalog. Brez 
podatkov o dejanski realni razpoložljivosti so vse planske odločitve bolj ali 
manj v zraku. Menimo tudi, da je eden od vzrokov, da že leto dni po sprejetju 
srednjeročnega plana ugotavljamo, da ga je treba na več mestih revidirati, 
gotovo tudi dejstvo, da tako predlagatelj plana kot tudi tisti, ki smo ga spre- 
jemali, nismo vedeli, s kolikšnimi količinami materiala in družbenega boga- 
stva dejansko razpolagamo in kolikšne so naše realne možnosti za njegovo 
povečanje. 

Zato predlagamo Zboru občin in Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, naj sprejme sklep, s katerim bo zavezal Gospodarsko zbornico SR 
Slovenije, da v razumnem roku ter v sodelovanju z Zavodom za družbeno 
planiranje SR Slovenije izdela najprej materialno bilanco za najpomembnej- 
še reprodukcijske materiale, kar je Gospodarska zbornica v svojem poročilu 
oziroma v predlogih ukrepov za odpravo vzrokov stagnacije že navedla. Kas- 
neje naj se materialna bilanca razširi še na pomembnejše surovine. Izdelava 
materialnih bilanc naj postane praksa oziroma obveznost, saj pomeni osnovo 
za obnašanje udeležencev pri sporazumevanju in planiranju. 

Poleg doslej povedanega pa smo pri poročilu Gospodarske zbornice o sa- 
moupravnem sporazumevanju ter dohodkovnem povezovanju na nekaterih 
ključnih področjih družbene reprodukcije ter poročilu skupine delegatov 
obravnavali poročila Gospodarske zbornice in prišli do sklepa, da je samo- 
upravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje v naši družbi nujnost, s 
katero bomo zagotovili skladen razvoj gospodarstva in družbene nadgradnje. 

Upoštevajoč dejstvo, da v našem gospodarstvu zavestno ali podzavestno 
ignoriramo nekatere tržne zakonitosti, ki pa vendarle obstajajo in ki dežele 
s kapitalistično ureditvijo silijo v sklepanja kolektivnih pogodb in v dogo- 
varjanje glede razdelitve interesnih področij in podobno, s čimer si zagoto- 
vijo ustrezno gospodarsko rast, upoštevajoč torej dejstvo, da pri nas nimamo 
nikakršne ekonomske prisile, ki bi udeležence v gospodarstvu prisilile k zdru- 
ževanju interesov in sredstev zaradi večjega gospodarskega učinka, iščemo 
drugačne, svoje poti za zagotovitev ustrezne gospodarske rasti, apeliramo kot 
socialistična družba na družbeno zavest udeležencev, da se kot enakopravni 
člani zavestno podrejajo dogovorjeni družbeni disciplini in se odrekajo indivi- 
dualnim zahtevam ali ambicijam, ki presegajo dogovorjene planske okvire. Iz 
lastnih izkušenj, kot tudi iz poročil gospodarske zbornice pa ugotavljamo, da 
se zlasti velike asociacije združenega dela upirajo podrejanju dogovorjeni 



68. seja 
23 

družbeni disciplini in si prizadevajo zagotoviti prioriteto ali celo privilegij po 
reklu »kjer ni tožnika, ni sodnika« in kjer ni sodnika ni odgovornosti za sa- 
movoljno ravnanje. 

Družbeno dogovarjanje oziroma samoupravno sporazumevanje sta kate- 
goriji, ki zahtevata od udeležencev visoko stopnjo družbene osveščenosti. Zal 
je videti, da se v načelu sicer s tem vsi strinjamo, ko pa pristopamo k spora- 
zumevanju pa pri slehernem udeležencu prevlada individualizem, ko se iden- 
tificira z lastno družbeno organizacijo, skupnostjo ali s kom drugim. Pri tem 
ni nikomur mar škode, ki jo s takim ravnanjem povzroča. 

Zato se strinjamo s predlogom iz poročila skupine delegatov, da se da 
gospodarski zbornici in splošnim združenjem večja vloga in se jih zadolži, da 
vsakič, ko ocenijo, da z zavlačevanjem samoupravnega sporazumevanja na- 
staja družbena škoda, predlagajo družbenopolitičnim skupnostim, da nalo- 
žijo postopek samoupravnega sporazumevanja organizacijam združenega dela 
in skupnostim v smislu 148. člena ustave SR Slovenije. Tak postopek je sedaj 
v teku na področju proizvodnje računalniških sistemov. Glede na enako si- 
tuacijo na področju avtomobilske industrije, črne in barvne metalurgije in 
klavniško predelovalne industrije kot najaktualnejših področij naj bi Gospo- 
darska zbornica proučila, ali so tudi tu pogoji za predlaganje postopka obvez- 
nega samoupravnega sporazumevanja. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Mislim, da moram tudi v tem 
primeru ugotoviti, da se drugi del razprave nanaša prav tako na naslednjo 
točko, se pravi na samoupravno sporazumevanje in povezovanje. Upam, da ne 
bo to' edina razprava k 4. točki, ker za razpravo ni nobenega prijavljenega 
delegata. 

Kdo še prosim želi razpravljati? Besedo ima Božo Vugrinec, delegat za 
Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Jože Vugrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov s področja gospodarstva in kulturno prosvetnega področja 
naše občine ugotavljata, da je poročilo sicer ustrezno in dopolnjuje sklepe 
zborov republiške Skupščine, vendar pa je premalo konkretno in predlagamo, 
da se ga dopolni do konca leta 1981. 

Skupina delegatov podpira stališča skupine delegatov za proučitev poro- 
čila, hkrati pa posreduje naslednja stališča in pripombe: 

Menimo, da je vprašanju oskrbljenosti organizacij združenega dela z re- 
produkcijskimi materiali, domačimi in uvoženimi, v samem poročilu posve- 
čeno premalo pozornosti. Pokazalo se je, da je to osrednji problem, ki slabi 
prizadevanja OZD za uresničitev z resolucijo planirane rasti industrijske pro- 
izvodnje. Gospodarska zbornica in splošna združenja z obrobnim obravnava- 
njem in pasivnim odnosom vsekakor ne morejo popraviti nastalega stanja. 
Aktivnosti, kot so dopolnjevanje oskrbe s pomembnejšimi surovinami in re- 
produkcijskimi materiali, kvantificiranje materialnih tokov in pripravljanje 
materialnih bilanc, izvajanje občanih anket o stanju in problemih oskrblje- 
nosti ter dajanje pobud za samoupravno sporazumevanje niso našle poti do 
organizacij združenega dela. Lahko celo trdimo, da niso bistveno vplivale na 
normalizacijo odnosov na tem področju. Dejstvo je, da večina OZD z ukrepi 
Gospodarske zbornice ni dovolj seznanjena. 
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Naj situacijo osvetlimo z nekaj konkretnimi problemi o stanju na tem 
področju v naši občini. V informaciji o tekočih gospodarskih gibanjih za sep- 
tember 1981 v občini Šiška zasledimo dejstvo, da je oskrba s surovinami in 
reprodukcijskimi materiali le v 15 % organizacij združenega dela dobra, v 
49 % organizacij združeega dela je stanje slabo, v 25 % organizacij združe- 
nega dela pa je stanje kritično. 

Premalo pozornosti je namenjeno obravnavi nesamoupravnega sporazume- 
vanja. To je namreč tesno povezano s cenami in cenovno politiko. Cene re- 
produkcijskih materialov ne izkazujejo pravnega stanja, predvsem zaradi pla- 
čevanja dela cene v drugih oblikah, kot so navidezno združevanje sredstev, 
plačevanje višjih tečajev za devizna sredstva, samoupravni sporazumi o iz- 
gubah in skupnem prihodku, pribitki na kvaliteto in podobno. To pomeni, da 
nimamo splošnega pregleda nad obsegom teh tako imenovanih večdelnih cen. 
Pribitek znaša 20 do 25 % za vse dobave v prvih šestih mesecih 1981. leta. 

Na podlagi tega ugotavljamo, da so cene izgubile velik del svoje ekonom- 
ske funkcije in to ne samo na področju menjave in porabe, ampak tudi kot 
merilo gospodarnosti pri produkciji. S tem so ogroženi tudi glavni razvojni 
cilji. Gospodarska zbornica in splošna združenja bi morala svoje aktivnosti 
usmeriti na to področje in s svojimi konkretnimi posegi preseči stanje, ki ga 
imamo v republiki oziroma v širšem jugoslovanskem prostoru. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Mujaga Haskić, 
delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 12. okoliš, Jesenice. 
Prosim! 

Mujaga Haskić: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi razprav v Zboru združenega dela Skupščine občine Jesenice in na 
seji skupine delegatov, ki je razpravljala o 3. točki dnevnega reda, to je o 
poročilu o aktivnostih za odpravljanje vzrokov stagnacije proizvodnje s pred- 
logi ukrepov, smo izpostavili nekatera osnovna vprašanja, predvsem pa da za 
pospeševanje proizvodnje že na začetku leta postavimo prave temelje pos- 
lovanja, ki so hkrati orientacija za delo med letom. 

Najbolj negativni so linearni ukrepi, ki prizadenejo tako slabe kot dobre 
gospodarje. Bazična industrija, ki je v veliki meri odvisna od tujega repro- 
dukcijskega materiala, mora tudi v Sloveniji imeti določene olajšave, saj nas 
stagnacije na tem področju stanejo še več konvertibilnih deviz zaradi uvoza 
jeklenih izdelkov. Problem pri vsem tem pa je tudi, da se premalo zaveda- 
mo, da gospodarimo z družbenimi sredstvi. K temu je treba podrediti interese 
pri samoupravnem sporazumevanju in dogovarjanju ter povezovanju. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? K bese- 
di se javlja tovariš Živko Pregl, direktor Republiškega zavoda za družbeno 
planiranje. Prosim! 

Živko Pregl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
kratko o dveh zadevah, o vprašanju rebalansa oziroma spreminjanju plan- 
skih aktov in o materialnih bilancah. 

V osnutku resolucije za politiko razvoja v letu 1982 je zastavljena naloga, 
da moramo na vseh ravneh in področjih družbene reprodukcije, skratka vsi 
nosilci planiranja preveriti svoje planske akte in njihovo usklajenost z na 
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novo znanimi materialnimi okviri razvoja v naslednjem srednjeročnem raz- 
dobju. . 

Zamisel te naloge, kot je zastavljena v resoluciji, izhaja iz dejstva, da je 
potrebno, da vsi nosilci planiranja, vsak pri sebi, na podlagi svojih konkret- 
nih stvarnih razmer analizirajo, v kolikšni meri so njihovi planski akti z vi- 
dika rezultatov proizvodnje usklajeni s stvarnimi možnostmi in s perspektivo 
razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Računamo, da bi to aktivnost zaključili do srede leta 1982. Takšen rok je 
postavljen zaradi dveh razlogov. Prav je, da pred dokončnim sklepanjem o 
spremembi republiških planskih aktov vsi nosilci planiranja opravijo svoje 
delo in da potem vidimo, kje je v resnici potrebno plan rebalansirati. Skratka 
v skladu s sistemom planiranja naj bi vsak nosilec najprej pri sebi analiziral 
situacijo. Potem bi v obliki agregiranja vse te problematike videli, kje je 
potrebno spreminjati planske akte na ravni republike. 

Drugi razlog za ta datum je ta, da podobna aktivnost teče v vsej Jugo- 
slaviji. Znano vam je, da se pripravlja dolgoročni koncept stabilizacije, ki bo 
imel določene materialne konsekvence in je prav, da se v okviru Jugoslavije 
enotno dogovorimo o postopku in o morebitnem spreminjanju materialnih 
dimenzij planskih dokumentov. Želim opozoriti, da moramo pri korigiranju 
planskih aktov razmišljati predvsem o materialnih problemih in da si ob tej 
aktivnosti ne jemljemo preveč časa s formalnimi postopki. 

Izvršni svet v osnutku resolucije potiska v ospredje stvarne materialne 
probleme. Šele po oceni realnih planskih aktov bomo odločili, kaj je treba v 
resnici storiti, ne da bi se ob izvedbi sprememb obremenjevali s formalnimi 
postopki. 

Zato predlagam, da ne prehitevamo z odločitvami, preden ne opravimo 
bistvenih sprememb planskih dokumentov. Kakorkoli pa bomo spreminjali 
planske dokumente, je treba računati, da nekatere ključne smeri planskih 
dokumentov ostajajo. Verjetno se bo po takšni analizi, o kateri sem govoril, 
še bolj zaostrila potreba po njihovem doslednem izvajanju. 

Vsekakor ni nobenega dvoma, da bo potrebno še bolj dosledno delati na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, na področju prestrukturiranja gospo- 
darstva in na drugih v planih poudarjenih področjih. Ne bi torej smela nova 
materialna razmerja, kakršna se že kažejo, povzročiti, da bi v katerikoli sre- 
dini delo zastalo oziroma da bi sedaj vsi skupaj čakali, češ saj bodo plan- 
ski akti tako ali tako spremenjeni. Delo je treba intenzivirati, opraviti je 
treba analizo o materialnih okvirih problematike in šele potem morebiti pla- 
ne spremeniti, ali posamezne naloge odložiti oziroma določiti dinamiko njiho- 
vega reševanja v naslednjih letih. 

Drugo je vprašanje materialnih bilanc. Mislim, da je tu potrebno razči- 
stiti neko vprašanje, pri čemer ne bi želel polemizirati o predlogu sklepa. 

Materialne bilance so permanenten analitično planski instrument plani- 
ranja. Za obdobje 1981—1985 je bila prva varianta materialnih bilanc izdela- 
na pred dvema letoma, in sicer za 80 strateških surovinskih in prehrambenih 
proizvodov, ki so aktualni za združeno delo naše republike. Materialne bilan- 
ce so živa stvar, zato se z usklajevanjem planskih dokumentov in v skladu z 
materialnim razvojem nenehno aktualizirajo. V tem smislu nikdar ne more- 
jo biti definitivno sprejete. Dejstvo je, da že dve leti v naši republiki razpo- 
lagamo z materialnimi bilancami. Te so bile neposredno prisotne pri pripravi 
planskih dokumentov, tako v strokovni fazi v okviru Zavoda za družbeno 
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planiranje, kot v postopkih usklajevanja v okviru Gospodarske zbornice in 
splošnih združenj. 

Mislim, da je potrebno opozoriti, da so materialne bilance, s kakršnimi v 
republiki razpolagamo, instrument narodno gospodarskega planiranja, ki je 
omogočil, da smo ugotovili, da je potrebno v družbenem planu, ravno tako 
tudi v resoluciji za leto 1982 izpostaviti probleme energetike. To je mogoče 
ugotoviti na podlagi narodno gospodarskih bilanc. 

Na podlagi narodno gospodarskih materialnih bilanc smo lahko ugotovili, 
da uvoza surovin in reprodukcijskega materiala za združeno delo Slovenije v 
prihodnje očitno ni več mogoče krčiti, ampak da je potrebno težišče skupne 
aktivnosti dati izvozu, da si na ta način širimo prostor za normalno reproduk- 
cijo združenega dela. 

Še je nekaj takšnih, lahko rečemo strateških področij, ki so na podlagi 
materialnih bilanc našla svoje mesto v planskih dokumentih na ravni repu- 
blike. Ne morejo pa materialne bilance nadomestiti tisoč drobnih konkretnih 
analiz, ki morajo biti opravljene v vseh organizacijah združenega dela, v 
skladu z njihovimi proizvodnimi programi in v skladu z njihovimi material- 
nimi potrebami po vložkih za proizvodnjo. 

Poleg tega materialne bilance ne zadoščajo za usklajevanje, ampak je ob 
njih potrebno izdelati celo vrsto drugih bilanc, načrte kadrov, bilanco finanč- 
nih sredstev in tako dalje in tako dalje. 

Opozarjam torej, da je treba to v resnici razčistiti. Mislim, da ni problem, 
da skupaj z zbornico predložimo skupščini že izdelane materialne bilance za 
80 proizvodov. Izdelamo lahko tudi podrobno poročilo, kako je delo o njih 
teklo v zbornici in v Zavodu za družbeno planiranje. Opozarjam pa, da odgo- 
vori na tovrstna vprašanja najbrž ne bi reševali vseh teh problemov v tokovih 
reprodukcije in ki zaostrujejo potrebo v povezavi s prvim delom moje raz- 
prave, da v vse organizacije združenega dela dosledno pregledajo vse elemen- 
te vložkov v svojo proizvodnjo. Te je potrebno precizirati in utrditi na podlagi 
solidnih analiz nabavnih trgov za nekatere ključne proizvode na podlagi do- 
hodkovnih povezav s samoupravnimi sporazumi, utemeljenimi tudi na strani 
proizvodnje. 

To sem želel opozoriti, tovariš predsednik, da ne bi sedaj ob drugem od- 
stavku 1. točke sklepov v zvezi z aktivnostmi za odpravo vzrokov stagnacije 
obstajal nesporazum in da ne bi obstajala iluzija, da lahko materialne bilan- 
ce rešijo vse konkretne probleme v združenem delu. 

Vsekakor pa zagotavljam, da so materialne bilance izdelane in o njih 
lahko damo skupščini informacijo. Izdelane so za vsa tista področja, ki so 
ključnega pomena za razvoj republike v celoti. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašanje materialnih bi- 
lanc ste verjetno vi sami izpostavili pri delu skupine delegatov, ali ne? Mis- 
lim, da bo ta vaša pojasnila skupina delegatov proučila in ugotovila, kaj se 
da narediti. Predlagam, da sodelujete in pomagate pri oblikovanju tega skle- 
pa. Hvala lepa! 

Zeli besedo še predstavnik zbornice? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Verbič, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Andrej Verbič: Mislim, da bomo vse predloge, ki so jih delegati 
dali, upoštevali pri našem delu. Predvsem želimo, da začnemo reševati prob- 
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leme tudi v drugih reprodukcijskih celotah in ne samo v tistih, za katere 
so zadolžitve določene v planu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Preden pre- 

idemo na 4. točko dnevnega reda, mi dovolite, da vas seznanim^ da se nam je 
medtem pridružil še delegat z gospodarskega področja, 24. okoliš, Postojna. To 
pomeni, da je na seji zbora navzočih 143 delegatov. Ker je precej prijavljenih 
razpravljalcev, verjetno pa se jih bo še precej prijavilo, predlagam, da dolo- 
čimo delegata, ki mi bo pomagal voditi sejo zbora. Predlagam, da to delo 
prevzame tovariš Jože Gabrovšek, delegat 38. okoliša Ljubljana-Siška. Se zbor 
s tem predlogom strinja? (Da.) Hvala lepa! 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o sa- 
moupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na ključnih pod- 
ročjih družbene reprodukcije, ki ga je predložila Gospodarska zbornica Slo- 
venije. , ... 

Poročilo je bilo objavljeno v prilogi VII Poročevalca. K poročilu ste pre- 
jeli mnenje Izvršnega sveta naše Skupščine in poročilo skupine delegatov za 
obravnavo planskih aktov. Danes ste na klop prejeli tudi predlog ugotovitev 
in predlogov, ki ga je pripravila skupina delegatov na podlagi vseh doseda- 
njih razprav o tem poročilu. 

Kot sem že povedal, obravnava predloženo poročilo na današnji seji tudi 
Družbenopolitični zbor kot zainteresirani zbor in bomo med potekom seje 
seznanjeni tudi z njegovimi predlogi in stališči. 

Prosim tudi izvoljeno skupino delegatov, da sledi razpravi in da pripravi 
morebitne spremembe za predloženi dokument. ... .    

Uvodno obrazložitev predlagatelja smo poslušali že pri prejšnji točki 
dnevnega reda. Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, ali želi besedo? 
(Ne želi.) 

Dovolite mi tudi, da vam preberem obrazložitev skupine delegatov za 
spremljanje planskih aktov naše Skupščine k tej točki dnevnega reda. 

Danes ste prejeli na klop predlog ugotovitev in predlogov, ki naj bi jih 
sprejela Skupščina ob obravnavi poročila Gospodarske zbornice Slovenije o 
samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih 
ključnih področjih družbene reprodukcije. Predlog je pripravljen na podlagi 
stališč, mnenj in predlogov, oblikovanih na 6. seji skupine delegatov za pro- 
učitev poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in reso- 
lucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 1985 v 
letu 1982. . ., . , . 

V razpravi smo ugotovili, da so vzroki zaostajanja in problemi, ki nasta- 
jajo pri sklepanju samoupravnih sporazumov, številni in različne narave in 
da so v poročilu premalo razčlenjeni. Ugotovili smo tudi, da so bili storjeni 
določeni napori, da se realizirajo naloge, ki izhajajo iz dogovora o temeljih 
plana SR Slovenije, da pa še niso doseženi pomembnejši premiki. Posebej smo 
poudarili, da je eden od vzrokov za zaostajanje in neučinkovitost samouprav- 
nega sporazumevanja kasnitev pri izdelavi strokovnih podlag za sklepanje 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, prepočasno us- 
klajevanje ter pripravljanje materialnih bilanc, prešibko seznanjanje udele- 
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žencev sporazumevanja, ki naj bi sprejeli konkretne odločitve in obveznosti, 
in nejasno opredeljeni subjekti sporazumevanja. 

Opozorili smo tudi, da kljub objektivnim in subjektivnim oviram ni bilo 
dovolj pobud za spremembe in dopolnitve dogovora o temeljih plana, niti ni 
bilo pobud družbenopolitičnim skupnostim, da bi naložile obvezen postopek 
samoupravnega sporazumevanja posameznim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim. 

V dosedanjih obravnavah je bilo že večkrat ugotovljeno, da se zaradi ne- 
učinkovitega samoupravnega sporazumevanja in dohodkovnega povezovanja 
organizacije združenega dela prepočasi vključujejo v mednarodno delitev 
dela po načelu skupno ustvarjenega deviznega prihodka in da se prepočasi od- 
pravljajo vzroki izgub na trajnejših osnovah, prav tako pa se zaradi tega ne- 
učinkovito odpravljajo tudi problemi na področju cen in investicij. 

Do teh vprašanj se je Skupščina SR Slovenije že opredelila in tudi spre- 
jela konkretna stališča, predloge in sklepe. Na podlagi teh stališč je v pred- 
logu opredeljeno, da je, izhajajoč iz nujnosti ekonomske politike stabilizacije 
in aktivne izvozne usmeritve gospodarstva, potrebno na vseh ravneh oceniti 
realnost začrtanih nalog, opredeljenih v samoupravnih sporazumih in planih 
ter kritično oceniti samoupravne sporazume, ki pomenijo ustreznejšo in učin- 
kovitejšo delitev dela v slovenskem in jugoslovanskem gospodarskem pro- 
storu. Pri tem ima posebno nalogo Gospodarska zbornica Slovenije, ki mora 
pospešiti aktivnosti v Gospodarski zbornici Jugoslavije za hitrejše uresničeva- 
nje dogovorjenih nalog pri samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem 
povezovanju. Na tej podlagi je potrebno oceniti, ali spremenjene razmere 
narekujejo tudi ustrezne spremembe dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije. 

Tako je za uresničitev dogovorjenih nalog potrebno dosledneje uveljaviti 
in zaostriti odgovornost vseh udeležencev sporazumevanja in dogovarjanja o 
temljih planov, ki morajo oceniti razloge za zaostajanje v samoupravnem 
sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju. 

Potrebno je zaostriti odgovornost za pripravo strokovnih podlag za samo- 
upravno sporazumevanje in dohodkovno povezovanje, o katerih bi se morali 
izreči predvsem tisti subjekti samoupravnega sporazumevanja, ki sprejemajo 
določene obveznosti. 

Gospodarska zbornica in njena splošna združenja morajo jasno in kon- 
kretno opredeliti vse subjekte sporazumevanja, pripraviti programe aktiv- 
nosti za pospešitev samoupravnega sporazumevanja in dohodkovnega pove- 
zovanja in jih sprejeti hkrati z resolucijo za leto 1982. 

Vsi subjekti samoupravnega sporazumevanja, tako delavski sveti v samo- 
, uPravnih organizacijah in skupnostih kot organi v splošnih združenjih in Go- 

spodarski zbornici ter organi družbenopolitičnih skupnosti bi morali tekoče 
spremljati postopek samoupravnega sporazumevanja in dohodkovnega pove- 
zovanja in predlagati ustrezne aktivnosti za razrešitev nastalih ovir. Subjekti 
samoupravnega sporazumevanja bi morali vselej, kadar ocenijo, da se v po- 
stopkih samoupravnega sporazumevanja zatika zaradi subjektivnih slabosti in 
da so bile izčrpane vse druge možnosti za samoupravno razreševanje proble- 
mov, dati družbenopolitičnim skupnostim pobudo za obvezni postopek samo- 
upravnega sporazumevanja med posameznimi samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi. 
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Izvršni svet naj sproti poroča, kako se uresničujejo naloge, ki jih je Skup- 
ščina sprejela z dogovori o temeljih plana Jugoslavije ter kaj je Izvršni svet 
ukrenil, da se bodo uresničevale naloge, opredeljene v tretjem delu družbe- 
nega plana Jugoslavije. 

Toliko dodatno za uvod! Prehajamo na razpravo! Prijavljenih razprav- 
ljalcev ni. Kdo želi prosim besedo? K besedi se javlja tovariš Boris Kralj, de- 
legat iz 16. okoliša, gospodarsko področje, Maribor. 

Boris Kralj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov je v razpravi o predloženem poročilu ugotovila, da je bilo to 
izdelano na podlagi sklepa Skupščine SR Slovenije ter je zaradi kratkega roka 
za pripravo tudi v mnogih poglavjih nedorečeno ter napisano v telegrafskem 
slogu, tako da delegati iz posameznih opredelitev nismo mogli izluščiti pro- 
blemov oziroma razjasniti nakazanih vprašanj. Predvsem pa menimo, da mora 
biti na področju samoupravnega sporazumevanja in dohodkovnih odnosov 
prisotnost Gospodarske zbornice stalna in da bi bilo tudi nujno stalno po- 
ročati ob analizah izvajanja resolucije. 

Delegati smo se v razpravi dalj časa zadržali pri problematiki črne me- 
talurgije ter smo bili enotni, da bi na tem področju morali hitreje razreševati 
problematiko programske uskladitve in financiranja. Področje klavniško-pre- 
delovalne industrije zahteva obrazložitev navedenih opredelitev, da bi lahko 
na posameznih območjih realneje razpravljali. Nakazana problematika so- 
delovanja proizvodnih in trgovskih organizacij pa gotovo zasluži večjo pozor- 
nost in širšo analizo, ki bi lahko bila osnova za organizirano politično akcijo 
pri ugotavljanju ustreznih ekonomskih odnosov med proizvodnimi in trgov- 
skimi organizacijami združenega dela. 

V obravnavanem poročilu je omenjena tudi problematika proizvodnje 
umetnih gnojil, ki pa je tudi samo nakazana. O proizvodnji umetnih gnojil 
smo delegati tega zbora že razpravljali 7. aprila letos. Takrat so bili sprejeti 
sklepi, med katerimi v enem Zbor združenega dela skupščine SR Slovenije 
podpira dogovor, da se nameravana dograditev kapacitet tovarne dušika Ru- 
še izvede od 80 do 100 tisoč ton že v letu 1981, in sicer na osnovi dogovora 
vseh temeljnih bank v Sloveniji. V Tovarni dušika Ruše so stekle vse aktiv- 
nosti za realizacijo tega sklepa in bi že bil mogoč začetek te investicije. Ker 
pa se kljub sklepom Zbora združenega dela v republiki še ni poenotilo sta- 
lišče do te razširitve, zato kmetijske organizacije, ki naj bi združevale sred- 
stva za to investicijo, ne podpisujejo predloženega sporazuma, češ da nimajo 
stališč republiških organov, to je splošnega združenja kmetijstva in Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ob tem problemu pa 
prav tako še ni rešeno vprašanje pokrivanja izgub pri proizvodnji umetnih 
gnojil za prihodnje obdobje, od leta 1982 dalje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Kdo še želi besedo? Razpravlja- 
la bo tovarišica Draga Žagar, delegatka Zbora združenega dela, področje go- 
spodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 35. okoliša Ljubljana-Bežigrad je proučila poročilo o sa- 
moupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na ključnih pod- 
ročjih družbene reprodukcije. Delegati soglašamo s poročilom, vendar nas 
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zanima, kako se bo ta problematika razreševala v prihodnje. Zato zahtevamo 
od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na podlagi ugotovitev da kon- 
kretne predloge za razreševanje problemov. Ugotoviti in oceniti je potrebno 
tudi, kakšna je vezanost na tuje partnerje in eventualne neustrezne pogodbe. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Prekinjam to točko dnevnega reda in prosim skupino delegatov, da se 

sestane in pripravi poročilo za zbor. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.45.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazume- 
vanja in o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, 
z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava zakon v smislu drugega 
odstavka 250. člena poslovnika Skupščine, in sicer da se združita prva in dru- 
ga faza tako, da se hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo in osnutek 
zakona. Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta glede združitve faz razpravljati? 
(Ne.) Prehajamo na glasovanje o predlogu Izvršnega sveta glede združitve faz. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta glede združitve faz sprejet z 
večino glasov. Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo 
zakona z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona obravnava tudi Družbenopolitični zbor kot za- 
interesirani zbor, ki je predložil predloge in stališča. Prav tako ste danes 
prejeli poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in poročilo Zakonodaj- 
no-pravne komisije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Iztok 
Winkler, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republi- 
škega komiteja za kulturo in znanost. Prosim! 

Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V Sloveniji smo do sedaj razvili pomembne razvojne, tehnološke in proizvod- 
ne kapacitete na področju računalništva. Te pa zaradi svoje razdrobljenosti, 
različnih tehničnih zasnov ter vpetosti v različne interese pri razvoju računal- 
ništva ne nudijo naši družbi vseh željenih rezultatov in učinkov in take tudi 
ne zagotavljajo uspešnega razvoja in hitrejše uveljavljanje domačega znanja. 

Naše informacijsko tkivo je danes sestavljeno iz računalnikov 16 različ- 
nih, v največji meri tujih dobaviteljev. Tehnično so ti računalniki največkrat 
nezdružljivi. Prav tako je tudi težko premostljiva uporabniška programska 
oprema ker ni razvita na enotnem pojmovanju podatkov in informacij za 
samoupravno odločanje v pogojih družbene lastnine. Vzdrževanje teh raču- 
nalnikov je v veliki meri odvisno od servisov v tujini. Trgovski zastopniki tujih 
dobaviteljev pogosto ne obvladajo niti oblikovanja ponudb za uporabniškim 
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zahtevam ustreznih računalnikov. Neusklajenost in neenotnost računalniških 
sistemov je tako eden od pomembnih vzrokov za neučinkovito organizira- 
nje informacijskih sistemov. To se zlasti odraža v pomanjkanju razvoja na- 
predniških oblik organiziranja proizvodnje, prepočasnem izlivanju tržne sti- 
hije in medsebojnih odnosov v gospodarstvu in v pomanjkanju koncentracije 
družbenih sredstev in njihovega usmerjanja v propulzivne panoge sloven- 
skega gospodarstva. 

Očitno je tudi, da sedanji informacijski sistemi niso dovolj vseobsežni, 
da bi omogočili širše in pravilno spoznati razvojne možnosti in dejanski eko- 
nomski položaj subjektov upravljanja v celotnem združenem delu. 

Doslej smo v razvoj in proizvodnjo računalništva vlagali tako v poslov- 
nem kot na procesnem delu, in sicer v številnih temeljnih organizacijah v 
okviru sestavljenih organizacij Iskre, Gorenja, Elektrotehne, IMP, Inštituta 
Jožef Štefan in drugih. Ustvarili smo proizvodne kapacitete in vzgojili kadre, 
ki pa doslej svojega delovanja niso dovolj povezali in usmerjali v oblikovanje 
enotnega računalniškega sistema, čeprav bi lahko predstavljali kot povezana 
celota pomembno oporo za uresničevanje družbenih interesov na področju 
računalništva. 

Skupna vrednost sedaj instalirane računalniške opreme v Sloveniji je že 
okoli 3 milijarde dinarjev. Sproti pa trosimo za najemnino strojne in pro- 
gramske opreme okoli 300 milijonov dinarjev letno, pretežno v devizah. Pri 
tem so pogoji najemanja računalnikov zelo neugodni. Pri 6 letni uporabi ra- 
čunalnika tako porabimo za najemnino dvakratni znesek njegove nabavne 
cene. Vzdrževanje tega stanja bi pomenilo še naprej neracionalno porabo druž- 
benih sredstev, v tehnološkem smislu pa nadaljevanje navezanosti na mul- 
tinacionalne družbe in na njihove vplive. 

Prve pomembnejše družbene usmeritve za spreminjanje tega stanja na 
področju računalništva smo v Sloveniji sprejeli že v planskih dokumentih za 
obdobje od leta 1976 do 1980. Njihov namen je bil pospešiti proizvodnjo ra- 
čunalniških sistemov, ki bi čim bolj temeljila na lastnem znanju in zmanjše- 
vala odvisnost od multinacionalnih družb, ki so na področju računalništva v 
tem času vse hitreje prodirale tudi v Slovenijo. Želeli smo tudi poenotiti ra- 
čunalniške sisteme, da bi bili med seboj združljivi. Veliko število različnih 
računalniških sistemov je namreč vse bolj zmanjševalo možnosti za oblikova- 
nje enotnega družbenega informacijskega sistema. 

Od leta 1978 dalje je bilo sproženih več družbenih pobud za akcije, ki naj 
bi pospešile razvoj naše računalniške proizvodnje, jo povezale in uskladile. 
Te akcije, ki sta jih usmerjala zlasti Gospodarska zbornica Slovenije in Izvrš- 
ni svet Skupščine Slovenije, niso dale pričakovanih rezultatov. Zlasti so pre- 
malo prispevale k spremembam v organizacijah združenega dela, ki so se 
ukvarjale z računalništvom. Nasprotno, nezdružljivi strategiji v razvoju ra- 
čunalništva v Iskri in Elektrotehni-Delti se je pridružilo še Gorenje, ki je 
sklenilo novo pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji s tujim proizvajal- 
cem. 

Na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je aktivnost za ob- 
likovanje enotnega računalniškega sistema v Sloveniji nadaljevala bolj inten- 
zivno od jeseni leta 1980. Predstavniki Iskre, Gorenja in Elektrotehne-Delta 
so takrat oblikovali skupni element o enotnem računalniškem sistemu, v ka- 
terem so dosegli soglasje o nekaterih razvojnih vprašanjih, vendar pa je mno- 
go vprašanj ostalo neusklajenih. 
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V dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje 1981—1985 
je bil izrecno določen skupni cilj na področju računalništva. Sestavljene orga- 
nizacije Iskra, Gorenje in Elektrotehna, so kot podpisnice dogovora nepo- 
sredno prevzele obveznost, da bodo oblikovale enotni računalniški program 
in se dogovorile o delitvi dela na področju računalništva. Dogovor o temeljih 
plana je sicer spodbudil nadaljnje dogovarjanje med vsemi tremi proizvajal- 
ci. Oblikovali so celo iniciativni odbor za ustanovitev skupne delovne organi- 
zacije za razvoj, proizvodnjo in trženje računalniških sistemov. Vendar še 
vedno niso izoblikovale rešitve, ki bi zagotovile usklajen razvoj te proizvod- 
nje, skladno z opredeljenimi družbenimi cilji. Zato je izvršni svet ocenil, da je 
treba celotno aktivnost pospešiti in jo postaviti še bolj obvezujoče za vse pro- 
izvajalce. Pripravil je predlog za izdajo zakona, ki naj predpiše postopek ob- 
veznega sporazumevanja na področju računalništva in določi, katere zadeve 
na tem področju so posebnega družbenega pomena. 

Predlagani zakon izhaja iz predpostavke, da je računalništvo nenadomest- 
ljiva podlaga za razvoj sodobnih informacijskih sistemov in za tehnološki na- 
predek celotnega združenega dela ter pomemben dejavnik povečanja družbene 
produktivnosti. Družbeni interes in potrebe uporabnikov na področju raču- 
nalništva pa je mogoče zagotoviti le z usklajenim razvojem računalniške op- 
reme in z oblikovanjem enotnega računalniškega sistema. Zato predlagani za- 
kon opredeljuje razvoj računalniške opreme, tako strojne kot programske za 
zadevo posebnega družbenega pomena in določa, kako se posebni družbeni 
interes uresničuje. 

Samo oblikovanje enotnega računaniškega sistema je seveda predvsem 
stvar strokovnih presoj in študij. Predlagani zakon pa daje osnovne okvire 
tega sistema s tem, da določa, da je tak sistem zagotovljen z razvojem ele- 
mentov računalniških sistemov, z dogovorjenimi in medsebojno združljivimi 
funkcionalnimi in tehničnimi lastnostmi ter z razvojem take računalniške 
opreme, ki skupaj omogočajo integracijo računalniških sistemov, ki so prila- 
gojeni proizvodnim in informacijskim potrebam naših samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti. Za uresničitev enotnega sistema bodo proizvajalci razvi- 
jali in osvajali domače sestavine ter integracije računalniških sistemov ter 
ustvarjalno uporabili sodobne, v svetu dosegljive tehnične dosežke. 

Predlagani zakon zavezuje vse organizacije združenega dela, ki se ukvar- 
jajo z razvojem računalniške opreme, da s samoupravnim sporazumom o 
usklajevanju svojih planov usklajujejo svoje cilje na področju računalništva 
in prevzemajo tudi obveznosti za skladen razvoj tega področja. Temeljne or- 
ganizacije združenega dela, združene v sestavljenih organizacijah Iskra, Go- 
renje in Elektrotehna-Delta, ki kot svoj poslovni predmet opravljajo dejav- 
nosti razvoja proizvodnje in trženja računalniških sistemov, pa zakon pose- 
bej zavezuje, da so dolžne izvesti postopek za sklenitev samoupravnega spo- 
razuma, s katerim bodo uresničile obveznosti iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana Slovenije. V okviru tega sporazuma se bodo morale sporazumeti 
zlasti o oblikovanju in razvoju enotnega računalniškega sistema, programu, 
obsegu in medsebojni delitvi proizvodnje, združitvi dela in sredstev ter o na- 
činih in organizacijski obliki tega združevanja, pa tudi o opravljanju del 
skupnega pomena na področju računalništva, kot so servisiranje, šolanje, tr- 
ženje in podobno. 

Po dosedanjih razpravah, zlasti pa v razgovoru, ki ga je v septembru 
letos organiziral republiški Izvršni svet in na katerem so sodelovali predstav- 
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niki samoupravnih in poslovodnih organov ter osnovnih organizacij Zveze 
komunistov Iskre, Elektrotehne, Gorenja, Gospodarske zbornice Slovenije, 
izvršnih svetov skupščin občin in občinskih konferenc Zveze komunistov ob- 
čin Ljubljana-Bežigrad, Velenje in Kranj ter mesta Ljubljane, so skupno 
podprli tudi predlog, da bi dela skupnega pomena na področju računalništva 
v prihodnje opravljali v novi delovni organizaciji, ki bi jo ustanovile sestav- 
ljene organizacije Iskra, Gorenje in Elektrotehna. 

Sporazumevanje, ki ga terja predlagani zakon in ustanovitev delovne 
organizacije za opravljanje del skupnega pomena, je pot, ki naj zagotavlja in 
pospešuje povezovanje vseh razvojnih, proizvodnih in prodajnih zmogljivo- 
sti na področju računalništva za oblikovanje in uresničevanje enotnega ra- 
čunalniškega sistema. Prizadevali si bomo, da se bodo v ta proces vključevale, 
poleg z zakonom zavezanih udeleženk sporazumevanja, tudi druge organiza- 
cije združenega dela, ki se ukvarjajo z računalništvom. Nekatere med njimi 
so že bolj ali manj jasno napovedale tak interes. Tako je na primer svet In- 
stituta Jožef Štefan v svojem stališču zapisal, da smatra inštitut za svojo 
družbeno obveznost, da se enakopravno vključi in sodeluje z Iskro, Gorenjem 
in Delto pri iskanju najprimernejših oblik za dosego postavljenih ciljev na 
področju razvoja, proizvodnje in trženja računalniških sistemov in pri izvaja- 
nju dogovorjenih nalog. Zeli, da bi bil inštitutov potencial v čim večji meri 
izrabljen in vključen v vse aktivnosti na področju računalništva. 

Tako odprto samoupravno sporazumevanje in delovanje delovne organi- 
zacije za opravljanje del skupnega pomena, pa naj bi spodbudilo tudi hitrej- 
še in učinkovitejše usklajevanje ter dogovarjanje o povezovanju zmogljivosti 
in delitvi dela na področju računalništva v jugoslovanskih okvirih. Zago- 
tavljale naj bi tudi bolj usklajeno urejanje odnosov s tujimi partnerji. Od- 
prto sporazumevanje v jugoslovanskem prostoru je bilo posebej poudarjeno 
tudi v vseh dosedanjih razpravah. Tem vprašanjem bomo morali posvetiti pri 
oblikovanju predloga zakona še posebno pozornost. 

Predlagani zakon določa tudi ukrepe za primer, če predvideni udeleženci 
sporazumevanja ne bodo pravočasno začeli postopka sporazumevanja, če spo- 
razuma ne bodo sklenili, ali če bo tak sporazum v bistvenih sestavinah odsto- 
pal od namena sporazumevanja, kot ga določa zakon. Zato taksativno našteva 
primere, ko se bo štelo, da je oškodovan družbeni interes in bo Skupščina SR 
Slovenije oziroma skupščina druge družbenopolitične skupnosti uvedla za- 
časne ukrepe družbenega varstva zoper organizacijo združenega dela, ki bi 
oškodovala družbene interese v smislu določil predlaganega zakona. 

Zakon tudi na ta način izraža posebni družbeni interes za področje ra- 
čunalništva. Delavci, ki so v družbeni delitvi dela prevzeli funkcije in odgo- 
vornosti na področju računalništva in ki že danes upravljajo velika druž- 
bena sredstva, so prav zaradi tega dolžni predložiti celotni družbeni skupno- 
sti strokovno in družbeno utemeljene rešitve zastavljene naloge. Te morajo 
prek povečane učinkovitosti proizvodnih in poslovnih informacijskih sistemov 
ter prek nove proizvodnje v organizacijah združenega dela na področju ra- 
čunalništva bistveno prispevati k pospešitvi našega tehnološkega razvoja, k 
povečanju konkurenčne sposobnosti gospodarstva in njegove izvozne :na- 
ravnanosti, s tem pa tudi k povečanju družbene produktivnosti in družbene- 
ga proizvoda. 

Glede na vse dosedanje razprave o oblikovanju enotnega računalniškega 
sistema in tudi ob predlaganem zakonu, v katerih so že doslej aktivno sodelo- 
3 
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vale organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in 
trženjem računalniških sistemov, v organih družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij ter Gospodarske zbornice, menimo, da je ob- 
jektivno mogoče v sorazmerno kratkem času uspešno izpolniti predlagane 
zakonske obveznosti ter postaviti temelje za hitrejše spreminjanje sedanjega, 
družbeno nesprejemljivega stanja na področju računalništva. Temeljni pogoj 
za to pa je okrepitev resnične volje, pripravljenosti in zavzetosti neposredno 
odgovornih organizacij združenega dela za samoupravno ureditev zadev na 
področju računalništva, v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti. 

Tovarišice in tovariši! Izvršni svet zato predlaga, da predloženi predlog 
za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in zadevah posebnega 
družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom zakona sprejmete. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Razpravljal bo Rajko Orešnik, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Rajko Orešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi o tem zakonu smo delegati podprli prizadevanje, da se v naši re- 
publiki določijo osnove za enoten, skupen pristop za hitrejši razvoj in proiz- 
vodni program računalništva. Zainteresirane organizacije združenega dela iz 
Maribora kot na primer Univerza, Elkom in Birostroj so že večkrat postavile 
zahtevo, da mora dogovorjen nosilec razvoja računalništva v naši republiki 
postaviti takšen koncept, ki bo dovolj širok, in bo poleg razvoja in proizvodnje 
centralne enote obsegal tudi razvoj in proizvodnjo perifernih enot in pomožne 
opreme, kakor tudi projektiranje in izvajanje sistemov uporabe računal- 
nikov. V takšnem konceptu bo potrebno sodelovanje več organizacij združene- 
ga dela. 

V nadaljevanju razprave smo delegati menili, da bi moralo biti v obraz- 
ložitvi zakona navedeno, zakaj ni prišlo do sklenitve samoupravnega spora- 
zuma za uresničitev 28. člena dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije, kjer so razlogi za takšen odnos, in ali v naši družbi nimamo mož- 
nosti, da bi ukrepali zoper pojave, ko posamezniki ali posamezne sredine ne 
upoštevajo sprejetih dogovorov in družbenih usmeritev. To vprašanje so po- 
stavljali tudi razpravljalci pri prejšnjih točkah današnjega dnevnega reda. 
O tem je spregovoril tudi tovariš Verbič, predsednik Gospodarske zbornice 
Slovenije, ko je v uvodu napovedal, da bo še več podobnih predlogov za uved- 
bo postopkov obveznega sporazumevanja. Menim, da je to potrebno, vendar 
se sprašujem, kaj to pravzaprav pomeni. 

Nadalje ugotavljamo, da predloženi zakon, ki vsebuje le obliko, ne pa 
vsebine — ta vsebina je bila sicer delno pojasnjena v uvodni obrazložitvi to- 
variša Winkler j a — ne bo prispeval k rešitvi problema, če se ne bo v nave- 
denih organizacijah združenega dela ob podpori subjektivnih sil opredelila 
odgovornost za stanje, ki je navedeno v 3. točki obrazložitve zakona, in odgo- 
vornost za nepripravljenost, da uredimo zadeve s samoupravnim sporazumom. 
Za to se delegati v tem zboru nenehno zavzemamo. 

Delegati so v razpravi izpostavili vprašanje, na katerega bi želeli dobiti 
odgovor, in sicer, kako bodo razrešene obveznosti vseh treh delovnih orga- 
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nizacij in naše države, ki izhajajo iz pogodb s tremi različnimi tujimi licen- 
čnimi partnerji? 

V razpravi je bil izpostavljen tudi problem razvoja računalništva, ki v 
Jugoslaviji še vedno ni usklajen. Zato je nujno, da bi prišli do večletnega ne- 
uspelega dogovarjanja in usklajevanja razvoja računalništva v naši republiki 
h konkretizaciji, da bi lahko organizirano in enakopravno sodelovali pri po- 
dobnem dogovarjanju z ostalimi republikami. Zaradi tega podpiramo aktiv- 
nost Izvršnega sveta. Pri tem pa je potrebno, kot je že bilo omenjeno, vztrajati 
pri samoupravnem urejanju zadev, zlasti pa pospešiti vse aktivnosti, da bi 
čimprej uresničili ta pomemben program. Hvala lepa! 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa! Razpravljal bo tovariš 
Boris Grgič, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 36. oko- 
liš, Ljubljana Center. Prosim! 

Boris Grgič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati 36. okoliša, 
gospodarsko področje, občine Ljubljana-Center smo na svojem sestanku, dne 
5. 11. 1981 pri obravnavi osnutka zakona o postopku obveznega sporazume- 
vanja in o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva 
zasledili to-le napako. 

V 11. členu, ki govori o uskladitvi samoupravnih splošnih aktov, je ver- 
jetno napačno naveden 2. člen osnutka zakona. Pravilno bi se moral 11. člen 
osnutka zakona glasiti takole: »Organizacije združenega dela, ki kot svoj po- 
slovni predmet opravljajo zadeve iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, so 
dolžne uskladiti svoje samoupravne splošne akte z določbami tega zakona v 
roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona«. 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa! K razpravi pozivam to- 
varišico Drago Žagar, delegatko Zbora združenega dela, področje gospodarst- 
va, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Draga Žagar: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati 35. okoliša, 
Ljubljana-Bežigrad podpiramo sprejetje predloženega osnutka. Hkrati pa se 
pridružujemo predlogu za družbenoekonomske odnose in razvoj pri Zboru 
občin, ki se nanaša na 6. člen omenjenega osnutka. Le na podlagi enotnega 
jugoslovanskega trga bo dejavnost razvoja, proizvodnje in trženja zares za- 
živela. Hvala lepa! 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa! K razpravi pozivam 
tovariša Vinka Strgarja, delegata Zbora združenega dela, področje gospodar- 
stva, 11. okoliš, Kranj. 

1 

Vinko Strgar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov občine Kranj, ki delegirata delegate v Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, sta obravnavali predlog za izdajo 
in osnutek zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah poseb- 
nega družbenega pomena na področju računalništva dne 9. 11. 1981. 

Delegati so izoblikovali ta-le stališča. 
Pobuda Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se bistvene zadeve s 

področja razvoja računalništva uredijo z zakonom, je bila med delavci sozd 
3* 
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Iskra, do Elektromehanike in tozd Računalniki sprejeta z velikim zanima- 
njem. V razprave o osnutku zakona so se vključili delavci, samoupravni orga- 
ni in družbenopolitične organizacije ter enotno izrekle podporo. Izvršni svet, 
družbenopolitične organizacije in skupine delegatov v občini Kranj prav tako 
podpirajo zakonsko ureditev na področju poenotenja sistemov računalništva 
tudi zato, ker je poenotenje sistema računalnikov in proizvodnje bistvenega 
pomena za hitrejši razvoj v občini Kranj in na Gorenjskem. 

Predloženi osnutek zakona, ki določa, da je enoten razvoj na področju 
računalništva v SR Sloveniji zadeva posebnega družbenega pomena, zagotav- 
lja polno izkoriščanje lastnih umskih in materialnih možnosti, ki jih imamo 
na tem področju, poenotenje sistemov in V končni fazi tudi lastne sisteme na 
področju računalništva, ki bodo služili družbeni informatiki. S postopkom 
obveznega sporazumevanja je organizacijam združenega dela omogočeno, da 
enakopravno sodelujejo pri določanju pogojev za skladen razvoj na področju 
računalništva. Sporazumevanje omogoča, da se zaradi ekonomskih interesov 
združujejo proizvajalci in uporabniki računalniške opreme v SR Sloveniji in 
tudi v Jugoslaviji. 

Osnutek zakona zagotavlja, da se uresničijo naloge, ki so navedene v 28. 
členu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985, ki terja, da se izoblikuje skupen program razvoja in proizvodnje 
enotnega programa računalniškega sistema in opreme, ki bo čimbolj temeljil 
na domačem znanju in domači industrijski lastnini. 

Poseben interes do Iskre-Elektromehanike in družbenopolitične skupnosti 
za vsebino zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah po- 
sebnega družbenega pomena na področju računalništva temelji na dolgolet- 
nem delu Iskre Elektromehanike pri razvoju in proizvodnji poslovnih, zlasti 
pa procesnih računalniških sistemov. 

V dosedanjem razvoju je Iskra zgradila nepogrešljivo tehnološko osnovo 
za tako proizvodnjo — večplastno tiskano vezje, tesno opremo in metode, ra- 
čunalniške zmogljivosti za razvoj ustrezne programske opreme in drugo. 
V lastno mikroelektroniko je investirala že več kot milijardo novih dinarjev. 
Za spremljanje razvoja na tem področju v svetu je organizirala lastno sku- 
pino. Ustanovljena je temeljna organizacija združenega dela računalništvo, ki 
ima približno 300 zaposlenih delavcev na razvoju in proizvodnji računalniških 
sestavnih delov in sistemov. Glede na to, da se procesni računalniki, ki se 
pretežno izdelujejo v Iskri, vgrajujejo tudi v različne proizvodne programe 
drugih izdelkov, v drugih temeljnih organizacijah Iskre in je tako v tej pro- 
izvodnji zaposlenih še mnogo več ljudi (na primer telefonske centrale, pro- 
cesna avtomatizacija, obdelovalni in elektroenergetski stroji, distribucijsko 
omrežje, sistemi za vodenje cestnega in železniškega prometa in drugo). 

Iz lastne proizvodnje je Iskra doslej že vgradila čez 600 lastnih procesnih 
računalnikov. Poleg tega pa deluje v SFRJ tudi okoli 200 poslovnih računal- 
nikov, v katerih je veliko Iskrine proizvodnje. Okoli 40 poslovnih računalni- 
kov, v celoti doma proizvedenih, pa je Iskra tudi izvozila. Srednjeročni načrt 
Iskre za obdobje 1981—1985 predvideva program prestrukturiranja, ki se 
bo uresničil tako, da se bodo številni izdelki izboljšali z uporabo dosežkov 
računalniške tehnologije. Zaradi tega je Iskra še posebej zainteresirana, da 
je prisotna na področju računalništva. Razvoju računalništva se daje v Iskri 
posebna prednost tudi s financiranjem razvojnih nalog in sredstev, ki jih 
združujejo vse Iskrine temeljne organizacije združenega dela. 
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Naše dosedanje poznavanje obsega in zahtevnosti proizvodnje računal- 
niških sistemov in opreme dokazuje, da je za zahtevno proizvodnjo v Slove- 
niji komaj dovolj kadrov za razvoj in dovolj možnosti za proizvodnjo vseh 
organizacij združenega dela, ki so sposobne sodelovati. Napredek na tem pod- 
ročju je v svetu izredno hiter in zato je še toliko pomembnejše, da se racional- 
no organiziramo tako pri razvoju kot tudi pri proizvodnji. Zaradi tega tudi 
podpiramo pobudo za hitrejše sporazumevanje na tem področju. 

Člani skupin soglašamo s pripombami, ki jih je predložila Zakonodajno- 
pravna komisija, in z ugotovitvami Odbora za družbenoekonomske odnose. 

Konkretno pa delegati predlagamo še tri pripombe k 3. in 4. členu osnutka 
zakona. Hvala. 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa. Razpravljal bo tovariš 
Imre Varju, delegat s področja gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. Prosim. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za gospodarsko področje 17. okoliš daje na pobudo Izvršnega 
sveta Skupščine občine Ptuj in TGO Gorenje — tozd Elektronika Ptuj na- 
slednji predlog za dopolnitev 6. člena osnutka zakona. 

V tretji vrstici se naj za besedami: »in trženje računalniških sistemov« 
vstavi besedilo: »ali v tem srednjeročnem obdobju načrtujejo take dejavno- 
sti«. Analogno besedilo naj se doda na koncu zadnjega odstavka istega člena. 

Obrazložitev: V TGO Gorenje — tozd Elektronika Ptuj so zgrajeni novi 
proizvodni prostori, kjer teče proizvodnja črno-belih televizijskih aparatov. 
Glede na potrebo po prestrukturiranju te proizvodnje v občini Ptuj ocenju- 
jemo, da bi ta tozd s svojimi prostorskimi in kadrovskimi potenciali moral 
sodelovati v okviru sozd Gorenje v postopku za samoupravno sporazumeva- 
nje o razvoju računalništva v SR Sloveniji, čeprav to področje trenutno ni 
v njenem poslovnem predmetu, vendar je v njenem srednjeročnem planu. 
Menimo, da mora nova ozd za področje računalništva v naši republiki v prvi 
vrsti izkoristiti vse prostorske in kadrovske možnosti za ta razvoj v vseh 
treh sozd Iskri, Gorenju in Elektrotehni, nova vlaganja pa skrajno raciona- 
lizirati. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Miran Arzenšek, 
delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 6. okoliš Titovo Vele- 
nje — Mozirje! 

Miran Arzenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 6. okoliša je na svoji seji dne 10. 11. 1981 obravnava- 
la predlog zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah poseb- 
nega družbenega pomena na področju računalništva. Pri oblikovanju stališč o 
navedenem predlogu zakona smo upoštevali tudi mnenje Skupščine občine 
Velenje, izvršnega sveta skupščine občine, kakor tudi stališče ene od udele- 
ženk sporazumevanja s tega področja, Tovarne gospodinjske opreme Gorenje. 

Skupina delegatov je na osnovi obsežnejše obrazložitve dosedanjega dol- 
gotrajnega postopka usklajevanja in priprave predloge zakona ugotovila, da so 
bile skoraj v celoti upoštevane pripombe, predlogi in stališča Gorenja, kakor 
tudi ustreznih teles skupščine občine. To so stališča in pripombe, ki se nana- 
šajo na vsebino in ne na zakonodajno-pravne formulacije. Kljub temu pa 
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želimo poudariti, da moramo termin računalništvo razumeti celovito, to je 
njegove poslovne in procesne namene. Kolikor to ni tako, je potrebno vsebino 
1. člena ustrezno dopolniti. Zaradi samega postopka samoupravnega sporazu- 
mevanja predlagamo, da se v 8. členu spremeni rok postopka sporazumevanja 
od 30 na 60 dni. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da se nekoliko povrnem na 
sam postopek usklajevanja in pripravo tega zakona. V zvezi s tem želimo 
poudariti, da si zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja in upoštevajoč po- 
litiko ekonomske stabilizacije ne moremo in ne smemo dovoljevati niti v se- 
danjem trenutku niti v bodoče tako dolgotrajnih usklajevanj in prepričevanj, 
še posebej ne za gospodarstvo kot za celotno družbo tako pomembnem pod- 
ročju kot je računalništvo. 

Zavedati se moramo, da že sedaj ta dolgotrajni način dogovarjanja po- 
meni določeno politično in gospodarsko škodo. Nadaljnje zavlačevanje pa bi 
imelo samo še hujše posledice. Ne bi našteval vsega, omenim pa naj, da je to 
izpad dohodka, prepuščanje našega tržnega prostora tujim proizvajalcem, 
dostikrat samo lovcem na trenutne finančne uspehe in ne nazadnje, da zavla- 
čevanje sprejema tega zakona in seveda sporazumevanja še nadalje nudi mož- 
nosti špekulacije o konceptih enotnega urejanja tega področja. Naj omenim, 
da je minilo že leto dni od podpisa dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985, v katerem so bile sprejete obveznosti zdru- 
ženega dela in še posebej sozd Iskre, Elektrotehne in Gorenja, da oblikujejo 
enotni program razvoja in proizvodnje računalništva v Sloveniji. 

Verjetno je odveč ponovno poudarjati pomen računalništva in informa- 
tike za hitrejši razvoj praktično vseh področij družbenega in gospodarskega 
življenja. Potrebno pa je poudariti, da takšno razmišljanje zahteva združeva- 
nje sil na tem področju. Časovna komponenta ima velik vpliv na posledice ne 
samo s stališča hitrega razvoja računalniške tehnologije in s tem našega za- 
ostajanja na tem področju temveč tudi s stališča deficitarnosti računalniške 
opreme in njenega vpliva na učinkovitost in uspešnost gospodarjenja. 

Če gledamo na zakon s tega zornega kota, moramo podpreti, prizadevanja, 
da se zakon čimprej sprejme. Zakon podpiramo tudi, ker smo prepričani, da 
je to pravilna pot za čimprejšnjo realizacijo družbenega plana in dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. V zvezi s tem 
moramo opozoriti, da smo se v SR Sloveniji s tem dogovorom skupno oprede- 
lili za usmeritev v razvojno tehnološko intenzivnejšo proizvodnjo kot podla- 
go za tehnološki razvoj vsega združenega dela in pogoj za kvalitetnejšo go- 
spodarsko rast in intenzivnejšo usmeritev v izvoz. 

Kaj pravzaprav od zakona in nadaljnjega sporazumevanja pričakujemo? 
Na vsak način spodbudo za hitrejše organiziranje združenega dela ob tem pro- 
gramu. S tem bodo dobile še večjo motivacijo vse kreativne sile, od katerih 
se pričakuje, da bodo na osnovi lastnega znanja, izkušenj in poenotenih pri- 
zadevanj v vseh fazah proizvodnje bolj učinkovito gradile domačo računal- 
niško industrijo, ki ne bo proizvajalec samo za domači trg, temveč ima mož- 
nosti uveljavljanja tudi na tujem trgu. Razdrobljenost sil ne nudi možnosti 
niti za gospodarjenje v pogojih domačega, zaprtega trga. Prav tako smo pre- 
pričani, da mora zakon spremeniti klimo v dosedanjem dogovarjanju, saj po- 
trebujemo čiste račune in predvsem usklajene interese vseh na tem področju. 

Prepričani smo, da združeno delo pričakuje, razčiščene in dokončne odgo- 
vore, ki bodo zagotovili možnosti za skupni in nadaljnji razvoj tako pomemb- 
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ne panoge, kakor tudi podporo širše družbene skupnosti, ki s tem zakonom 
proglaša bistveni del — torej razvoj — na področju računalništva za dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. _ 

Naj na koncu omenim še tole. Glede na to, da smo danes podprli izdajo 
zakona, smo podprli tudi sporazumevanje in enotni pristop k reševanju tega 
področja S tem verjetno ni več niti objektivnih niti subjektivnih težav ali 
pomislekov, da ta program ne bi zaživel v obliki, ki je predlagana. Kolikor 
to ne bo tako, bo moral ta zbor v bodoče poklicati na odgovornost vse tiste, 
ki ne spoštujejo sklepov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o 

zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva z osnutkom 
zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva predloge in stališča Družbenopolitičnega zbora in prouči ter ustrez- 
no upošteva pripombe, mnenja in stališča delovnih teles zbora in Skupščine 
ter predloge in pripombe, dane na seji zbora. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj po poteku roka za izpeljavo 
postopka za sklenitev samoupravnega sporazuma poroča Skupščini SR Slo- 
venije o poteku samoupravnega sporazumevanja in če je vsebina samouprav- 
nega sporazuma takšna, da bo z njim resnično zagotovljen razvoj računal- 
ništva. 

4. Gospodarska zbornica Slovenije naj pospeši dogovarjanje v okviru 
Gospodarske zbornice Jugoslavije glede opredelitve enotnega sistema na pod- 
ročju računalništva. 

Zeli kdo razpravljati o predlaganem sklepu? (Ne.) 
Če ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 

glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev 
za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za I. polletje 1981), ki ga je 
predložil Odbor udeležencev dogovora o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v letu 1981. 

Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 19. K poročilu ste prejeli 
mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poročilo skupine delegatov 
za proučitev poročila o uresničevanju politike delitve sredstev za osebne do- 
hodke in politike skupne ter splošne porabe. 

Danes ste na klop prejeli predlog ugotovitev, predlogov in sklepov, ki ga 
je pripravila skupina delegatov na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem poro- 
čilu. Prejeli ste tudi kot dopolnitev k poročilu pregled števila temeljnih orga- 
nizacij in delovnih skupnosti, ki so jih v posameznih občinah ugotovili kot 
kršilce dogovora po zaključnih računih za leto 1980 in popravke podatkov in 
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kazalcev za organizacije združenega dela in delovne skupnosti iz panoge de- 
javnosti železniški promet. 

Skupina delegatov, ki je navzoča na seji zbora, naj spremlja razpravo in po 
končni razpravi uskladi predlagane ugotovitve, predloge in sklepe, na osnovi 
razprave z ostalima zboroma. V skupini delegatov iz Zbora združenega dela 
so tovariši Franci Polak, Francka Herga in Stane Kolar. 

Poročilo obravnava na današnji seji tudi Družbenopolitični zbor kot zain- 
teresirani zbor. O njegovih predlogih in stališčih bomo obveščeni. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Florjančič, predsednik odbora udeležencev dogovora o uresničevanju druž- 
bene usmeritve razporejanja dohodka. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o uresničevanju resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v letu 1981, julija letos sprejela sklep, da odbor ude- 
ležencev dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka 
v letu 1981 pripravi poročilo o doseganju v dogovoru določenih nalog. Skladno 
s tem sklepom je odbor udeležencev pripravil poročilo na temelju razpoložlji- 
vih podatkov in na podlagi z dogovorom predpisane metodologije. 

Dogovor, o čigar izvajanju poročamo, razdeljuje usmeritve letne resolucije 
za oblikovanje sredstev za osebne dohodke v organizacijah združenega dela, 
pri čemer v okviru realnih možnosti vgrajuje tudi načela družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke. 

Namen tega dogovora ni v tem, da bi posegali v interno delitev oseb- 
nih dohodkov v organizacijah združenega dela. Zato odbor ne razpolaga s po- 
datki in ne more ocenjevati uresničevanje družbenega dogovora o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke v sleherni te- 
meljni organizaciji združenega dela. Ze ob sprejemu družbenega dogovora 
smo se zavedali, da bo njegovo uresničevanje terjalo daljše organizirano druž- 
beno aktivnost in širši ter poglobljeni strokovni napor za postopno uvelja- 
vljanje novih osnov in meril v sistemu delitve osebnih dohodkov. Glede na 
to, da je spreminjanje sistema delitve proces, ki ga je potrebno pospešiti prav 
zaradi zaostrenih gospodarskih razmer, odbor podpina zahtevo delegatov, 
da odbora udeležencev obeh družbenih dogovorov skušata s celovitim poro- 
čilom na osnovi zaključnega računa za leto 1981 oceniti uresničevanje usmeri- 
tev obeh dogovorov. 

Iz predloženega gradiva izhaja, da se kljub zaostrenim pogojem, v katerih 
poslujejo organizacije združenega dela na področju gospodarstva, uresničuje 
dogovorjena politika počasnejše rasti sredstev za osebne dohodke glede na 
rast dohodka. Tako je v prvem trimesečju rast sredstev za osebne dohodke 
zaostajala 15 odstotkov za rastjo dohodka, v prvem polletju pa je bilo doseženo 
skoraj 8 odstotno zaostajanje. 

Na temelju teh gibanj odbor ocenjuje, da bomo uresničili z resolucijo za 
leto 1981 sprejeto 5-odstotno zaostajanje sredstev za osebne dohodke za rastjo 
dohodka. S tem bomo tako kot v letu 1980 tudi v tem letu zagotovili hitrejše 
povečanje sredstev za akumulacijo v združenem delu, osebno porabo pa us- 
merjali v družbeno realne okvire. 
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V pogojih visoke inflacije v letošnjem letu, ko se rezultati dela sproti 
razvrednotijo, pa je še posebno pomembno, da bomo uresničili ne samo glo- 
balno začrtano usmeritev 5-odstotnega zaostajanja, temveč tudi z dogovorom 
sprejeto selektivno usmeritev. Sprejeti kazalci za ugotavljanje prispevka, 
ki ga združeni delavci dajejo k ustvarjanju dohodka z doseganjem večje pro- 
duktivnosti, učinkovitosti pri opravljanju z združenimi sredstvi in z dosega- 
njem izvoza, naj bi postali v večji meri osnova za odločitve o razporejanju 
dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke. 

Odbor udeležencev dogovora se je namreč posebej zavzel za to, da naj bi 
vse temeljne organizacije upoštevale pri oblikovanju sredstev za osebne do- 
hodke tudi vpliv povečanja cen na večji dohodek. Visoke stopnje rasti dohod- 
ka, ki so v letošnjem letu rezultat večkrat neupravičenega povečanja cen, ne 
morejo biti osnova za povečevanje osebnih dohodkov, zlasti ne v tistih orga- 
nizacijah združenega dela, v katerih dosežena raven osebnih dohodkov sodi 
v vrh podskupine po nomenklaturi dejavnosti posamezne organizacije zdru- 
ženega dela. 

Spremljanje uresničevanja določil resolucije in dogovora v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih je v pristojnosti izvršnih svetov skup- 
ščin občin. Občinski izvršni sveti so kot udeleženci dogov6ra dolžni, da skupaj 
z občinskimi sveti Zveze sindikatov in družbenimi pravobranilci samouprav- 
ljanja ugotavljajo v periodičnih obračunih in zaključnem računu usklajenost 
oblikovanja sredstev za osebne dohodke z usmeritvami dogovora ter primere 
in razloge odstopanj od teh usmeritev. 

Odbor soglaša z ugotovitvijo skupine delegatov, da iz poročila ni razvidno, 
kako se uveljavljajo dogovorjene stimulacije na primer pri izvoznikih oziro- 
ma drugih kvalitativnih dejavnikih gospodarjenja. Ta vpliv je mogoče oceniti 
le na podlagi podatkov posamezne organizacije združenega dela, saj veljavni 
informacijski sistem teh kazalcev sumarno ne spremlja. Zato je glede na seda- 
njo delitev nalog med posameznimi udeleženci dogovora to predvsem dolžnost 
izvršnih svetov občinskih skupščin. 

Iz podatkov, ki so jih občinski izvršni sveti posredovali, odbor ugotavlja, 
da večina teh organov svoje naloge iz dogovora uspešno opravlja. Ker pa je 
večina občin posredovala svoje ocene in ugotovitve po podatkih periodičnega 
obračuna za I. polletje, to je šele v mesecu oktobru, jih odbor v poročilo ni 
mogel v celoti vključiti. 

Ko so ugotavljali usklajenost razmerij v delitvi po zaključnem računu 
za leto 1980, so izvršni sveti občinskih skupščin posebej obravnavali 1066 
organizacij združenega dela, kar je 19 odstotkov od vseh, ki so izkazovale 
višje stopnje rasti razporejenih sredstev za osebne dohodke, kot so bile mož- 
ne po usmeritvah dogovora. Na zborih združenega dela skupščin občin so 
sklenili, da mora 110 organizacij združenega dela neupravičeno preveč raz- 
porejena sredstva vrniti tako, da jih poračunajo v okviru planiranih in raz- 
porejenih sredstev za osebne dohodke v letu 1981. Podatki o tem, koliko kršil- 
cev so ugotovili v posameznih občinah in koliko od teh še ni poračunalo preveč 
razporejenih sredstev, vam je odbor danes posredoval na klop. 

Odbor udeležencev dogovora glede na delitev nalog med udeleženci do se- 
daj ni zahteval od izvršnih svetov skupščin občin poimenske sezname kršil- 
cev dogovora v preteklem letu. Prav tako ni zahteval poimenskih seznamov 
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temeljnih organizacij, ki po periodičnih obračunih presegajo dogovorjena sred- 
stva po usmeritvah dogovora. 

Iz poročil, ki jih je posredovalo 50 izvršnih svetov skupščin občin, o 
uresničevanju dogovora po podatkih za I. polletje 1981, je mogoče ugotoviti, 
da je 838 oziroma 14,5 odstotka vseh temeljnih organizacij in delovnih skup- 
nosti preseglo z dogovorom opredeljeno rast sredstev za osebne dohodke; to 
je 531 organizacij združenega dela iz gospodarstva ter 236 s področij družbe- 
nih dejavnosti. V večini primerov so izvršni sveti skupščin občin ugotovili, 
da gre za upravičena preseganja. V primerih, ko so ocenili, da preseganje ni 
utemeljeno, pa so sprejeli stališče, da morajo delavci v organizacijah združe- 
nega dela doseči usklajenost devetmesečnega periodičnega obračuna ali do 
zaključnega računa za leto 1981. 

Izvršni sveti tudi ocenjujejo, da gre v večini primerov le za manjše 
kršitve in da se stabilizacijske usmeritve uresničujejo, k čemur v veliki meri 
prispeva zavest in pripravljenost delavcev v združenem delu. Tudi koordini- 
rana aktivnost že prej omenjenih dejavnikov v občinah kaže na njihovo dobro 
medsebojno sodelovanje ter sodelovanje z organizacijami združenega dela. 

Pri spremljanju uresničevanja resolucijskih usmeritev in dogovora, so 
izvršni sveti skupščin občin sprejeli tudi izhodišča za enotne postopke. Na 
tej podlagi se od vseh prekoračitev zahteva pismena obrazložitev razlogov 
prekoračitve. Te razloge obravnavajo skupaj z odgovornimi poslovodnimi, 
samoupravnimi in družbenopolitičnimi delavci v organizacijah združenega 
dela. V ta namen so v večini občin oblikovali posebne delovne skupine, ki so 
obiskovale organizacije združenega dela, ugotavljale upravičenost razlogov 
za prekoračitev ter skupaj s pristojnimi organi predlagale ustrezne ukrepe za 
njihovo odpravo. Večina izvršnih svetov je o neutemeljenih vzrokih prekora- 
čitve poročala zborom združenega dela skupščin občin s predlogi, da se obve- 
žejo organizacije združenega dela s svojimi sklepi, da že medletno do devet- 
mesečnega obračuna, dokončno pa ob zaključnem računu, uskladijo rast oseb- 
nih dohodkov z usmeritvami resolucije in dogovora oziroma da pripravijo 
programe, ki vsebujejo ukrepe in akcijo za uskladitev delitvenih razmerij. 

Glede na zahteve skupine delegatov vseh zborov, ki je obravnavala to 
poročilo, bo odbor ob zaključnem računu za leto 1981 predlagal izvršnim sve- 
tom skupščin občin, da mu posredujejo tudi poimenske sezname kršilcev in 
analizo. 

Odbor udeležencev dogovora je ugotovil, da v delovnih skupnostih sku- 
pnih služb in temeljnih organizacijah, ki opravljajo skupna dela za več orga- 
nizacij združenega dela, še ni presežena ustrezna soodvisnost dohodka in oseb- 
nih dohodkov z rezultati temeljnih organizacij, za katere ta dela opravljajo. 
Na potrebnost spremembe tega stanja je odbor opozoril udeležence. Delovne 
skupnosti v nobenem primeru ne smejo dosegati večje rasti sredstev za oseb- 
ne dohodke kot jo dosegajo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela. Ta pojav je bil še zlasti prisoten pri delovnih skupnostih v sestavi de- 
lovnih organizacij, v katerih so posamezne organizacije izkazovale izgubo v 
poslovanju. Odbor udeležencev ima namreč na podlagi odloka Skupščine SR 
Slovenije nalogo odločati o zahtevkih organizacij združenega dela za izpla- 
čilo osebnih dohodkov nad zakonsko višino v temeljnih organizacijah, kljub 
izkazani izgubi v njihovem poslovanju. Da bi to nalogo uspešno opravljal, je 
odbor sprejel kriterije za poenoteno obravnavanje teh vlog. Ti kriteriji zah- 
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tevajo od organizacij združenega dela, ki poslujejo z izgubo, da opravijo pred- 
pisane postopke z zakonom o sanaciji, ugotovijo odgovornost za izgubo, uve- 
ljavijo dogovorjene odnose solidarnosti med povezanimi temeljnimi organiza- 
cijami ter uveljavijo odnose širše družbene solidarnosti na ravni družbeno- 
politične skupnosti. Odbor je s svojimi sklepi izvajal tudi družbeno usmeritev 
glede omejevanja višine osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela 
z izgubo s tem, da pri njih ni dopuščal višje ravni osebnih dohodkov kot 
so jo v povprečju dosegale v prejšnjem obračunskem obdobju vse organiza- 
cije združenega dela ustrezne podskupine oziroma dejavnosti. 

Odboru je prijavilo zahtevke za večje osebne dohodke kot so predpisani z 
zakonom 86 organizacij združenega dela z izgubo. 16 organizacijam združe- 
nega dela odbor ni dovolil obračuna večjih osebnih dohodkov kot so dolo- 
čeni z zakonom, saj je šlo za primere, ko niso bili izpolnjeni pogoji. Iz vlog, 
ki prihajajo na odbor, izhaja, da so doseženi šele prvi premiki pri vključeva- 
nju tako dohodkovno povezanih organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti in družbenopolitičnih dejavnikov oziroma družbenopo- 
litičnih skupnosti in dejavnikov pri reševanju problematike izgub. Vse bolj 
očitna pa je tudi potreba po večji aktivnosti družbenopolitičnih organizacij v 
tistih temeljnih organizacijah, kjer so vzroki izgub subjektivne narave, kjer 
sanacijski programi zahtevajo opuščanje ali preusmeritev proizvodnje, torej 
ukrepe, ki jih ni mogoče uspešno uresničevati brez organizirane družbeno- 
politične, samoupravne in strokovne akcije. 

Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z osnutkom resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki v letu 1982 odbor udeležencev predlaga, in je s tem v zve- 
zi tudi sprejel sklep, da v dogovoru za leto 1982 uveljavimo določena razmer- 
ja rasti sredstev za osebne dohodke s tem, da v materialni proizvodnji uve- 
ljavimo selektiven pristop. To pomeni, da bo zaostajanje rasti sredstev za 
osebne dohodke za rastjo dohodka odvisno: prvič od prispevka, ki ga delavci 
s svojim živim in minulim delom dajo v ustvarjanju dohodka, tudi na pod- 
lagi obveznih kazalcev fizičnega obsega proizvodnje in storitev; drugič od 
rasti dohodka s tem, da sorazmerno manj zaostajajo sredstva za osebne do- 
hodke v organizacijah, ki dosegajo nizko rast dohodka, bolj pa tam, kjer do- 
hodek narašča nad nadpovprečno dinamiko; tretjič od dosežene ravni osebnih 
dohodkov s tem, da sorazmeroma manj zaostajajo sredstva za osebne dohodke 
v organizacijah, ki imajo nizke, povprečne osebne dohodke kot v organizaci- 
jah, v katerih so delavci dosegli višje osebne dohodke od povprečnih v gospo- 
darstvu; četrtič od izvoznih rezultatov organizacij združenega dela na konver- 
tibilnem področju tako, da bo v okviru dohodkovnih možnosti omogočena 
hitrejša rast sredstev za osebne dohodke v tistih organizacijah, ki bodo s 
svojimi napori in rezultati največ prispevali k uresničevanju ključne naloge 
v resoluciji za leto 1982, to je povečevanje konvertibilnega izvoza. 

Odbor udeležencev dogovora predlaga, da bi usmeritve za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke delavcev izven materialne proizvodnje ostale 
enake kot jih določa dogovor za letošnje leto. To pomeni, da bo rast sredstev 
za osebne dohodke delavcev v družbenih dejavnostih odvisna od opravljene- 
ga obsega in kvalitete dela po dogovorjenih programih, ki pa ne sme preseči 
dosežene ravni osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu posamezne druž- 
benopolitične skupnosti. Vse pogostejše so ocene, da v naporih za razvoj od- 
nosov delitve po delu nismo dovolj uspešni. Zato je na tem področju vse pre- 
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več nasprejemljivih razmerij in iz njih izhajajočih razlik višine osebnih do- 
hodkov. V zakonu o združenem delu ter družbenem dogovoru določene osno- 
ve in merila za delitev sredstev za osebne dohodke v mnogih organizacijah 
združenega dela še niso vgrajene v odnose delitve, kar pogojuje neupravičene 
razlike v višini osebnih dohodkov. Tako so istovrstna dela in naloge v orga- 
nizacijah združenega dela pogosto različno vrednotena. Raven osebnih dohod- 
kov delavcev, ki opravljajo administrativna dela, je še vedno previsoka glede 
na osebne dohodke delavcev v neposredni materialni proizvodnji. Neustrezna 
razvitost sistema delitve pa se najbolj izrazito kaže pri osebnih dohodkih 
delavcev, nosilcev poslovodnih nalog v organizacijah združenega dela. 

V odboru udeležencev družbenega dogovora o skupnih osnovah za obli- 
kovanje in delitev sredstev za osebne dohodke poteka zaradi naštetih razlo- 
gov pospešena aktivnost v smeri izgrajevanja strokovnih podlag, ki bodo 
omogočale preseganje že omenjenih slabosti v organizacijah združenega dela. 

Skladno z rokovno opredeljenim programom izgrajevanja strokovnih pod- 
lag odbor udeležencev že sedaj predlaga, da hkrati z njihovim sprejemom 
dopolnimo dogovor za leto 1982 z usmeritvami, ki bodo zagotavljale njihovo 
dosledno uresničevanje v družbeni praksi. Ta predlog pomeni razširitev vse- 
bine tega dogovora in nalog ter odgovornosti vseh njegovih udeležencev. S 
to razširitvijo vsebine dogovora pa se bo zlasti povečala odgovornost njego- 
vih udeležencev v združenem delu oziroma v občinah. Odbor udeležencev do- 
govora v ožji sestavi pripravlja osnutek dogovora za leto 1982, ki ga bo pred- 
vidoma posredoval vsem udeležencem, to se pravi vsem občinskim izvršnim 
svetom, Republiškemu svetu Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarski zbornici 
Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije že v fazi javne razprave 
o osnutku resolucije. Pričakujemo, da bo današnja razprava delegatov ta iz- 
hodišča ocenila in dopolnila z izkušnjami samoupravne prakse dveletnega iz- 
vajanja teh dogovorov. 

Dovolite mi, da v imenu odbora predlagam nekatera dopolnila oziroma 
spremembe besedila ugotovitev, predlogov in sklepov, ki jih je zboru posre- 
dovala skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Pod I., prvi 
stavek drugega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: »Poročilo od- 
bora ni usmerjeno na razdelavo usmeritev družbenega dogovora o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo in zato ne daje analitičnih osnov za oceno uresničevanja sistema delitve 
sredstev za osebne dohodke po delu in rezultatih dela.« 

Prvi stavek tretjega odstavka naj se nadomesti z besedilom: »Skupščina 
SR Slovenije ugotavlja, da se sredstva za osebne dohodke oblikujejo skladno 
z usmeritvami resolucije, kar je bistveni cilj in naloga udeležencev tega do- 
govora.« 

V II. poglavju prve alinee, drugi stavek se za besedami: »zagotoviti le« 
doda naslednje besedilo: »s povečanjem dohodka, ki bo dosežen«; ostalo be- 
sedilo ostane nespremenjeno do »kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja«. 

Nadalje predlagamo, da se ostalo besedilo v tej alinei črta, doda pa se 
naslednje besedilo: »Posebnega pomena pa je zagotavljanje ustreznih pogo- 
jev za pridobivanje dohodka vseh tistih organizacij združenega dela, ki po- 
večujejo izvoz na konvertibilno področje.« 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi predstavnik skupine 
delegatov besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Stane Kolar, predstavnik skupine 
delegatov. 

Stane Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za proučitev poročila o uresničevanju politike delitve 
sredstev za osebne dohodke in politike skupne ter splošne porabe, ki so jo 
zbori te skupščine zadolžili, da prouči poročilo o uresničevanju družbene us- 
meritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke, se 
je sestala 2. novembra in danes pred zasedanjem zborov. Poročilo skupine 
ste prejeli. Prav tako ste prejeli stališče Izvršnega sveta. 

Dovolite mi, da v imenu skupine na kratko obrazložim predlog ugoto- 
vitev, predlogov in sklepov, ki ste jih prejeli danes na klop. Skladno z nje- 
nim poročilom je v I. točki navedena ugotovitev, da je poročilo pripravljeno 
na zahtevo Skupščine iz stališč in sklepov z dne 28. 7. 1981, s katerimi je na- 
ložila odboru podpisnikov dogovora o uresničevanju družbene usmeritve in 
razporejanja dohodka v letu 1981, da ji poroča o uresničevanju sprejete po- 
litike delitve sredstev za osebne dohodke na podlagi dogovora o skupnih os- 
novah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo in o spoštovanju 5-odstotnega zaostajanja rasti sredstev za osebne do- 
hodke za rastjo dohodka, o kršilcih dogovora in o razvijanju in uveljavljanju 
sistema nagrajevanja po delu. 

V skupini smo ocenili, da je poročilo presplošno, saj oblikovanje in de- 
litev sredstev za osebne dohodke obravnava premalo analitično in ni mogo- 
ča presoja, kako se uresničujejo načela zakona o združenem delu in družbene- 
ga dogovora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo ter obveznosti iz dogovora o uresniče- 
vanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981. 

Prav tako smo posebej poudarili, kar je Skupščina opozorila tudi ob ob- 
ravnavi poročila o izgubah in cenah, da iz tega poročila tudi izhaja, da se de- 
litev osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah združenega dela preveč 
podreja rasti življenjskih stroškov in premalo odvisnosti od rezultatov gospo- 
darjenja. Upoštevali smo namreč, da je Skupščina SR Slovenije že ob spre- 
jemanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 1985 zahtevala, 
da se prepreči nadaljnje zmanjševanje realnih osebnih dohodkov. Zato pose- 
bej poudarjamo, da bo rast osebnih dohodkov mogoče zagotoviti le z vred- 
notenjem proizvodnega dela, dela v težjih pogojih in ustvarjalnega dela. Me- 
nili smo tudi, da te zahteve pri izvajanju letošnjega dogovora niso dovolj 
upoštevane. Omejitve rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka se 
v globalu uresničujejo na nižji ravni od možne po dogovoru za leto 1981. 

Ugotovili smo tudi, da je ena od bistvenih pomanjkljivosti letošnjega do- 
govora preveč enostransko primerjanje rasti sredstev za osebne dohodke z 
rastjo dohodka. Rast dohodka je namreč v več primerih le posledica povečanja 
cen, ne pa uveljavljanja kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja, kar je skup- 
ščina že ugotovila. Ti dejavniki so v dogovoru opredeljeni. Odbor udeležencev 
pa v poročilu njihovega vplivanja ne obravnava. Na teh osnovah smo ugoto- 
vili, da se letošnji dogovor, s tem pa tudi družbeni dogovor, ne uresničuje v 
celoti. Prav tako niso razvidne dopolnitve in spremembe dogovora za leto 
1982 glede na to, da že odbor v svojih usmeritvah, pa tudi Izvršni svet v svo- 
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jem mnenju ugotavljata, da bo potrebno to področje in aktivnosti bolj uskla- 
diti. Ugotovili smo tudi, da v poročilu niso navedeni konkretni kršilci dogo- 
vora v preteklem letu, da ni razvidno, ali so poračunali preveč izplačane oseb- 
ne dohodke in da ni pregleda prekoračiteljev dogovorjenih razmerij v letoš- 
njem I. polletju. 

Skupina zato predlaga, da zbori na podlagi teh ugotovitev predlagajo 
delavcem, organom upravljanja v organizacijah združenega dela in osnov- 
nim organizacijam Zveze sindikatov, zlasti pa kršiteljem in prekoračiteljem, 
da ocenijo, kako je v samoupravnih splošnih aktih urejeno nagrajevanje, kak- 
šna so odstopanja od družbeno dogovorjenih osnov in meril, ter kateri so'vzro- 
ki in odgovornost zanje. Udeležencem dogovora za 1981. leto še posebej pa 
izvršnim svetom občinskih skupščin pa naj zbori predlagajo, da zborom zdru- 
ženega dela čimprej poročajo o svojih aktivnostih in ukrepih za izpolnjevanje 
dogovorjenih usmeritev pri oblikovanju in razpolaganju sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo, zlasti glede soodvisnosti osebnih dohodkov od 
uveljavljanja kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja, opredeljenih v letoš- 
njem dogovoru. Udeležencem dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo naj tudi predlagajo, da 
do konca leta pripravijo strokovne podlage kot osnovo za uveljavitev načela 
delitve po delu in rezultatih dela. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo. 
Besedo ima Romana Krevh, delegatka Zbora združenega dela za področje kul- 
ture in prosvete, 7. okoliš, Maribor. 

Romana Krevh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na redni seji delegacije dne 11. 11. 1981, je skupina delegatov kulturno-pro- 
svetnega področja obravnavala poročilo o uresničevanju družbene usmerit- 
ve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke, torej 
po periodičnem obračunu za I. polletje 1981. 

Poročilo je prikazalo globalno oceno uresničevanja družbene usmeritve 
razporejanja dohodka in podatke o zniževanju realnih osebnih dohodkov na 
minus 12,1 %, navaja nominalno rast osebnih dohodkov za 28,8 %, produk- 
tivnost dela v industriji z doseženo 0,3% stopnjo in rast cen življenjskih po- 
trebščin za 46,4 %. Taka gospodarska gibanja se kažejo tudi v družbenih 
dejavnostih občin, vendar zelo različno. 

Izmed družbenih dejavnosti bi želeli izpostaviti položaj osnovnega izo- 
braževanja. To je tiste dejavnosti, ki ima v republiškem obsegu enake obvez- 
ne programe, učne načrte in vsebine vzgojnoizobraževalnega dela. Finančno 
vrednotenje pa je odvisno od gospodarjenja posamezne občine. V občinah, ki 
imajo neugodne gospodarske rezultate, ne morejo poskrbeti za zadovoljiva 
materialna sredstva šol. Tako že leta ne morejo odpraviti ali zmanjšati dvo- 
izmenskega pouka, poskrbeti za izgradnjo nujno potrebnih učnih prostorov 
in razviti koristnih interesnih dejavnosti učencev, organizirati šole v na- 
ravi ali oddelkov podaljšanega bivanja. Take občine se vse bolj odmikajo 
od zahtev po uveljavljanju celodnevne osnovne šole in je ne morejo progra- 
mirati niti za 1 odstotek vseh šoloobveznih učencev. 

Delovni programi šol, ki temeljijo na zahtevah 37. člena zakona o os- 
novni šoli, še niso finančno ovrednoteni na osnovi zakona o svobodni menjavi 
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dela in zato ostajajo v izsekih nerealizirani. Vemo, da je oblikovanje mlade 
osebnosti zelo zahtevno delo, zato je to zaupano delavcem, ki imajo ustrezno 
strokovnb izobrazbo. Ta dela so po težavnosti razvrščena v VI. in VII. sku- 
pino (izmed VIII) po enotni klasifikaciji del in nalog. 

Rast osebnih dohodkov je bila v celotnem področju izobraževanja počas- 
nejša (indeks 125) v primerjavi z gospodarstvom, kjer je bil indeks 130, če- 
prav v tem podatku ni posebej prikazana poraba za osnovno izobraževanje in 
za usmerjeno izobraževanje, ki je v tem letu deležno večje družbene pozor- 
nosti. Prav tako niso bili predstavljeni podatki za druge porabnike iz tega 
naslova. 

Ugotavljamo, da je osnovno izobraževanje že nekaj let v zelo neugodnem 
položaju, za kar pa ni družbeno sprejemljivih razlogov. Kljub večjim vse- 
binskim spremembam programov in poudarjeni družbeni funkciji, z vnaša- 
njem novih oblik dela, ni bilo deležno dodatnih finančnih sredstev. 

Zaradi stabilizacijskih ukrepov in zahteve po omejevanju skupne po- 
rabe se finančna sredstva za potrebe vzgoje in izobraževanja v občinah dolo- 
čajo z indeksno stopnjo, pri tem pa upoštevajo dovoljeno porabo v pretek- 
lem letu, ki je temeljila na prenizkih osnovah osebnih dohodkov za vse de- 
lavce teh vrst šol. 

Zaradi zakonske obveznosti, da morajo družbene dejavnosti izločiti del 
sredstev za stimulacijo izvoza, se je za potrebe izobraževanja združilo manj 
sredstev. Zato je zaskrbljujoča ugotovitev, da ne bo v letu 1981 dovolj sred- 
stev za nominalno valorizacijo ali pa bo valorizacijski količnik nižji, kot bi 
lahko bil z določili družbenega dogovora o temeljih plana za to obdobje gle- 
de na rast dohodka. 

Še bolj pa so zaskrbljujoče dolgoročne posledice takega omejevanja sred- 
stev v panogi. Zato predlagamo, da Skupščina sprejme naslednje pobude. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo naj 
poda strokovno analizo o položaju osnovnega izobraževanja v SR Sloveniji. 

Republiška Izobraževalna skupnost naj poda predloge za izboljšanje fi- 
nančnega položaja delavcev v osnovnem izobraževanju za tekoče in nasled- 
nja leta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj omogoči diferencirano izrabo 
sredstev za skupno in splošno porabo v korist zaostajanemu področju osnov- 
nega izobraževanja. Pri tem naj upošteva predloge resolucije za leto 1982 z 
nujnim zmanjševanjem sredstev za skupno in splošno porabo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljala bo Draga Ža- 
gar, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 35. okoliš, Lju- 
bljana-Bežigrad. 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 35. okoliša, Ljubljana-Bežigrad je razpravljala o poročilu o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke po periodičnem obračunu za I. polletje 1981 in ima 
naslednjo pripombo. 

Kljub večkratnim pripombam, naj bodo podatki za gospodarstvo primer- 
ljivi s podatki dejavnosti izven gospodarstva, tudi tokrat opažamo staro 
prakso. Medtem ko tabela 2. vsebuje število organizacij in s tem število delav- 
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cev, ne pa tudi mesečnega osebnega dohodka na zaposlenega, je pri dejavnostih 
izven gospodarstva zaslediti le slednji podatek. Medtem pa število organizacij 
in število delavcev nista podana, kar otežuje primerjavo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima tovarišica Francka Herga, delegatka 16. okoliša, Maribor. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ko smo se v skupini delegatov pripravljali za današnjo sejo, se nismo 
dokončno dogovorili, da bi o tej točki razpravljali. Glede na to, da ni veliko 
razprav, bi vendarle želeli nekaj povedati. Verjetno ste vsi seznanjeni z aktiv- 
nostjo delavcev v Mariboru pri spremljanju družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka. Praksa v Mariboru je že nekaj let, da imamo dogovor, s katerim 
se delavci dogovorimo za politiko razporejanja dohodka. V Mariboru ta dogo- 
vor izvajamo že pet let, kljub temu da takšnega dogovora na ravni republike 
še ni bilo. 

Prav tako vam je znano, da smo pri analiziranju izvajanja dogovora za 
leto 1979 sprejeli vrsto ukrepov družbenega varstva v posameznih organi- 
zacijah združenega dela s področja materialne proizvodnje, enako pa tudi na 
področju družbenih dejavnosti, kjer niso spoštovali dogovorjene razporeditve 
dohodka oziroma delitve sredstev za osebne dohodke. Ti ukrepi so šli v smer, 
da so morali delavci v teh organizacijah povrniti preveč izplačane osebne do- 
hodke. Kjer pa so bile kršitve najhujše, so bili izrečeni tudi ukrepi odstranitve 
vodilnih oziroma poslovodnih organov z dela. 

Hotela bi opozoriti še na tole. V Mariboru je kljub republiškemu dogo- 
voru še vedno praksa, da imamo tudi občinski dogovor o razporejanju in 
usmerjanju delitve dohodka. Ta dogovor sprejemajo delavci v vseh samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih na svojih zborih. Torej ne zavezuje 
samo republiški dogovor, pač pa tudi občinski dogovor, ki upošteva vsebino, 
ki je zapisana v republiškem dogovoru. Ta dogovor sprejmejo delavci in se s 
tem zavestno odločijo za takšno politiko delitve osebnih dohodkov. 

Moram reči, da v lanskem in v letošnjem letu ne ugotavljamo bistvenih 
kršitev odstopanj od dogovorjene politike osebnih dohodkov. Ugotavljamo, 
da smo z ukrepi v enem letu dosegli disciplino na tem področju. Prav gotovo 
bi kazalo na tak način ukrepati tudi na drugih področjih. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Glede pobud delegatov iz 7. okoliša naj pojasnim, da jih ne moremo na- 
sloviti na predlagatelja, to je na odbor podpisnikov, ker gre za konkretne 
nosilce nekaterih opravil. Predlagam, da te pobude pošljemo Izvršnemu sve- 
tu in se z njim dogovorimo o nadaljnjem postopku. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, razpravo zaključujem in prekinjam to 
točko dnevnega reda. Z njo bomo nadaljevali, ko bo skupina delegatov pri- 
pravila poročilo za zbor. Skupini naj se pridružijo tudi predstavniki predlaga- 
telja glede konkretnih predlogov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981, ki ga je predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 



68. seja 49 

Poročilo je bilo objavljeno v prilogi VII Poročevalca. K poročilu ste 
prejeli stališča in mnenja Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije. 

Poročilo je obravnavala skupina delegatov za proučitev poročila o ures- 
ničevanju socialne politike, ki je predložila pismeno poročilo in danes predlog 
sklepa. Skupina delegatov je navzoča na seji zbora. Spremljala bo razpravo 
in po končani razpravi predlagala zboru morebitne spremembe ali dopolnitve 
predloga sklepa. Iz Zbora združenega dela sta v skupini Marija Masnec in 
Draga Žagar. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Hočevar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo! 

Franc Hočevar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina je na seji 
28. julija 1981, ko je razpravljala o poročilu o uresničevanju resolucije za 
leto 1981 v prvem polletju, razpravljala tudi o ukrepih za zagotovitev socialne 
varnosti tistim skupinam delovnih ljudi in Občanov, katerih življenjska raven 
je bila zaradi naglo naraščajočih življenjskih stroškov najbolj ogrožena. Po 
razpravi je bil sprejet sklep, da Izvršni svet in Skupnost socialnega varstva 
Slovenijp še v tem letu poročata, kako se uresničuje sprejeta socialna poli- 
tika in ukrepi ter ali bo potrebno zaradi zaostrenih gospodarskih razmer so- 
cialne korektive spremeniti, in sicer tako, da bodo ob zagotavljanju socialne 
varnosti spodbujali tudi k večji produktivnosti. 

Ukrepi, ki so bili predlagani in nato sprejeti po temeljitih razpravah v 
Izvršnem svetu, samoupravnih interesnih skupnostih s področja socialnega var- 
stva, v družbenopolitičnih organizacijah v republiki in občinah, imajo zna- 
čaj neposredne družbene denarne pomoči. Le s takimi ukrepi je bilo mogoče 
hitro reagirati na posledice v življenjskih razmerah tistih delovnih ljudi in 
občanov, ki si iz objektivnih razlogov niso mogli sami oziroma si ne morejo 
zagotavljati minimalnih življenjskih pogojev. 

Ugotavljamo, da smo z uresničevanjem sprejete socialne politike dosegli 
naslednje premike in cilje. 

1. Z uveljavljanjem principa domicilne socialne varnosti smo začeli na 
vseh področjih socialnega varstva postopoma preusmerjati razne oblike po- 
moči tistim občanom, ki jih po oceni dejanskih življenjskih razmer tudi po- 
trebujejo. Pravica do pomoči je tako vedno bolj odvisna od dejanskih pogojev 
življenja družine ali posameznika na določenem ožjem ali širšem območju, ne 
pa samo — tako kot v večini primerov do sedaj — od formalno dokazanih 
razmer. 

2. S prenosom odločanja in tudi zagotavljanja sredstev za družbene po- 
moči v občinah, so ta sredstva dobila tudi programsko vsebino, ker so na- 
menjena povsem konkretnim ljudem. Programi teh pomoči so postali bolj 
realni, sredstva pa uporabljena bolj smotrno, saj so razporejena med upravi- 
čence s pomočjo ocen, ki temeljijo na družbenoekonomskih razmerah občine 
in tudi nosilca. Ti dve okoliščini sta omogočili uresničevanje naslednjih cil- 
jev: dodeljevanje pomoči je postalo selektivno in tako izključuje akumulacijo 
različnih pomoči pri vedno istih upravičencih; odpravlja se vedno bolj avto- 
matizem pri dodeljevanju pomoči oziroma uveljavlja se možnost, da pomoč 
preneha, ko se ugotovi, da je posameznik ne potrebuje več; denarne pomoči 
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se preusmerjajo v funkcionalne, tako imenovane aktivne oblike socialno var- 
stvenih pomoči, kot je na primer subvencioniranje v vzgojno-varstvenih or- 
ganizacijah, doplačilo za. nakup učbenikov, subvencioniranje šolske prehrane, 
oprema za novorojenčka in tako naprej. 

Nadalje, določanje višine raznih pomoči postaja vedno bolj individualno, 
saj dobi večjo pomoč tisti, ki jo dejansko tudi potrebuje. Vse to pa vodi upo- 
rabnike družbenih denarnih pomoči k spoznanju, da si lahko le z delom 
izboljšujejo sv6je življenjske razmere in ne s čakanjem na družbeno pomoč. 
Če bomo dosledno uresničevali te in še nekatere druge principe, bodo socialni 
korektivi vplivali tudi na večjo delovno storilnost, kakor je bilo zastavljeno 
vprašanje v mesecu juliju. Poleg tega pa bo potrebno pripraviti še pregled 
oziroma evidenco socialnih razmer delavcev in občanov, ki potrebujejo po- 
moč, poenotiti merila za različne pomoči in skupno odločanje o njih v skup- 
nostih socialnega varstva. Organizacije združenega dela in krajevne skupnosti 
pa morajo dobiti dejanski vpogled v življenjske razmere tistih delavcev, ki 
potrebujejo pomoč. 

Glede na to menimo, da nove oblike denarnih pomoči niso potrebne. Ne- 
posredne oblike socialne varnosti tako ne morejo in ne smejo v celoti kom- 
penzirati negativnih učinkov zaostrenih gospodarskih razmer. Socialna var- 
nost mora temeljiti na delu in rezultatih dela tako posameznika kot organi- 
zacije združenega dela v celoti. Organizacija združenega dela pa mora ugo- 
toviti vzroke, zaradi katerih si nekateri delavci s svojim delom ne morejo 
zagotoviti ustrezne socialne varnosti, in jim pomagati in tudi odpraviti take 
vzroke. 

Pri uveljavljanju letošnjih novosti smo opazili naslednje: poskuse pre- 
krivanja dejanskega osebnega dohodka tako posameznikov kakor tudi orga- 
nizacij združenega dela z namenom, da si pridobijo pravico do družbene po- 
moči; pritisk na vrtce se je zaradi podražitev zmanjšal predvsem v tistih oko- 
ljih, kjer so tudi sicer obstajali pogoji za zagotovitev drugih cenejših oblik 
varstva. Množičnega izpisovanja otrok iz vrtcev nismo zasledili, kot je bilo 
včasih videti, ker imamo vendarle dobro izpeljan sistem subvencioniranja 
stroškov, saj skupnosti otroškega varstva glede na dohodek na družinskega 
člana prispevajo 20 do 80 odstotkov stroškov oskrbe v vrtcih. 

Nadalje, slabo se uveljavljajo druge oblike varstva, kot so na primer var- 
stvo v družinah, razvijanje nekaterih oblik varstva in vzgoje prek ustreznih 
društev itd. Vrtci se slabo vključujejo v iskanje novih možnosti. Slabo je or- 
ganiziran program popoldanskega časa za tiste otroke, ki niso vključeni v vrt- 
ce, tako da so skoraj vsa sredstva za subvencioniranje vzgojnovarstvene de- 
javnosti porabljena za otroke, ki so v dopoldanskem varstvu. Neposredna 
svobodna menjava na tem področju se prepočasi uveljavlja. Občinske skup- 
nosti socialnega varstva se zapirajo v svoje programske okvire, med seboj ne, 
sodelujejo, čeprav imajo iste cilje. Z novim načinom uresničevanja družbenih 
denarnih pomoči je 31 odstotkov otrok izgubilo to pomoč. Pokazalo se je, da 
ta korektiv ni bil pravilno postavljen, saj so otroški dodatek izgubili tisti, ki 
si ta izpad v družinskem proračunu lahko zagotovijo z delom. Drugače si ne 
moremo razlagati zahtev, da naj se nekateri dohodki, kot na primer nadurno 
delo, ne bi vračunali v cenzus. 

V letošnjem letu bodo razne oblike neposredne denarne pomoči znašale 
7 novih milijard, to pa predstavlja skoraj 2 odstotka družbenega proizvoda. 
Gre za naslednje oblike obsega upravičencev in obseg upravičencev: 60 od- 



68. seja 51 

stotkov sredstev občinskih skupnosti otroškega varstva bo porabljenih za sub- 
vencioniranje cene v vzgojno varstvenih organizacijah, kjer je zajetih 75 tisoč 
otrok. Denarne pomoči prejema 220 tisoč otrok oziroma 40 odstotkov vseh. 
24 000 mater prejema stoodstotno nadomestilo med porodniškim dopustom. 
27 000 oziroma 12 odstotkov upokojencev prejema varstveni dodatek. 8000 
občanov, ki nima lastnih sredstev za preživljanje, prejema denarno pomoč. 
6000 oskrbovancev v domovih starejših občanov prejema delno ali popolno 
pomoč za kritje stroškov oskrbnine. 105 tisoč oziroma več kot 50 odstotkov 
dijakov in študentov prejema štipendije. 3200 družin ima subvencionirano 
stanarino. 1900 delavcev prejema nadomestilo oziroma denarno pomoč za brez- 
poselnost. 11 228 upokojencev, kar predstavlja 5 odstotkov, prejema dodatek 
za pomoč in postrežbo. 

Kako naslednje leto? V letošnjem letu smo sprejeli izhodišča in obliko- 
vali metodologijo za uresničevanje ciljev neposredne socialne varnosti kot 
enega izmed zelo pomembnih vidikov celovite socialne politike v zaostrenih 
gospodarskih razmerah. Temeljno izhodišče zagotavljanja socialne varnosti 
mora postati delo in rezultat dela. Pomagati pa moramo predvsem tistim 
posameznikom in družinam, ki zaradi objektivnih okoliščin živijo v težjih 
razmerah. Pri tem mislimo zlasti na družine in mlade ljudi, pri katerih se 
dejansko združuje večina težav, ki so v tem trenutku v ospredju; to je za- 
poslovanje, stanovanje, otroško varstvo itd. 

Še naprej bo potrebno razvijati diferenciran pristop in uveljaviti aktivne 
oblike socialne politike. Predvsem moramo odpraviti nekatere anomalije pri 
uresničevanju socialne politike. Zato moramo razviti in uveljaviti skupnost 
socialnega varstva, ki mora zagotoviti, da se bodo znotraj nje druge skupnosti 
s tega področja dogovarjale o socialni varnosti otrok in družine, invalidnih 
oseb, starejših občanov in začasno nezaposlenih, ki so brez sredstev za preži- 
vljanje. Dogovarjale bi se o oblikah in obsegu socialno varstvenih pomoči, os- 
novah za določeno nadomestilo delavcem v času odsotnosti z dela, kriterijih za 
uveljavljanje socialno varstvenih pomoči in načelih za revalorizacijo teh po- 
moči. Izdelale naj bi sistem vodenja enotne evidence oziroma pregleda pre- 
jemkov socialno varstvenih pomoči. 

Le z doslednim uresničevanjem funkcije skupnosti socialnega varstva 
bo mogoče uresničiti cilje samoupravnega sporazuma o skupnih izhodiščih za 
zagotavljanje socialne varnosti v obdobju 1981—1985. Vztrajanje na dogovorjeni 
socialni politiki, predvsem pa na osnovnem izhodišču, da si mora vsak zagotoviti 
socialno varnost predvsem z lastnim delom in da je potrebno pomagati le tistim, 
ki zaradi objektivnih razlogov živijo v težjih razmerah, je nujno tudi zaradi 
omejenih možnosti zagotovitve sredstev za oblike te pomoči. 

Predlagam, da obravnavate ta dodatek k poročilu o uresničevanju social- 
ne politike in da ga sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi poročevalec skupine 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Predlagam, da damo bešedo najprej gostji tovarišici 
Nadi Mikič-Bulc, predstavnici Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Nada Mikič-Bulc: Tovarišice in tovariši delegati! Rada bi posre- 
dovala nekaj pripomb, ki so bile izoblikovane v dosedanjih razpravah v Re- 
publiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije. Ob tem bi rada rekla, da so šte- 
4» 
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vilne razprave, ki so tekle ob pripravah na III. konferenco Zveze sindikatov 
na temo »Uveljavljanje delavcev kot nosilcev socialne politike in socialne 
varnosti«, pokazale, da so se v vseh temeljnih sredinah ljudje soočili s temi 
vprašanji, ki so na dnevnem redu današnje seje pri tej točki dnevnega 
reda. 

Iz zaključkov, ki so se izoblikovali v razpravah, lahko povzamemo, da 
delavci soglašajo z ugotovitvami iz poročila, ki ga obravnavamo. Ugotovitve 
potrjujejo, da se med delovnimi ljudmi postopoma utrjuje spoznanje, da mo- 
rajo delo in rezultati dela predstavljati temeljno podlago in izhodišče za zago- 
tavljanje socialne varnosti. Prav tako zaključki potrjujejo, da je potrebno v 
večji meri uveljavljati selektivna merila in pri zagotavljanju socialnih korek- 
tivov izhajati iz dejanskih razmer, v katerih živi posameznik oziroma družina. 
To pomeni, da moramo svoje obnašanje, pa tudi socialne korektive naravna- 
ti in izvajati tako, da bomo lahko tudi z manjšimi sredstvi, ki se bodo obli- 
kovala za te namene v zaostrenih pogojih gospodarjenja, zagotavljali osnov- 
no socialno varnost tistim posameznikom in družinam, ki si je ne morejo za- 
gotavljati iz objektivnih razlogov z lastnim delom. To usmeritev je potrdila 
tudi razprava na razširjeni seji Sveta za zdravstveno in socialno politiko Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov in tudi predhodne razprave, ki smo jih 
o poročilu opravili v Svetu za življenjske in delovne razmere in v Republiš- 
kem odboru sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva. 

V razpravi se je izoblikovalo mnenje, da v globalu sicer ni potrebno spre- 
minjati začrtanega sistema socialno-varstvenih ukrepov, da pa je vendarle 
potrebna izredno selektivna politika, kot tudi skrajno varčevanje in raciona- 
lizacija pri izvajanju socialno-varstvenih ukrepov oziroma programov posa- 
meznih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, kot tudi pri 
uporabnikih njihovih storitev. 

Zaostrene gospodarske razmere narekujejo samoupravnim interesnim 
skupnostim, da svoje programe čimprej prilagodijo materialnim možnostim, 
z odložitvijo novih pa tudi že začetih investicij, in da ob tehtanju posamez- 
nih programov dejavnosti delujejo tako, da zaradi stabilizacijskih prizadevanj 
ne bi razvoja oziroma programov dejavnosti osiromašili do te mere, da bi to 
začelo povratno in negativno delovati na produktivnost dela in na zadovolje- 
vanje skupnih potreb. 

Za uresničevanje začrtane politike si moramo tudi uporabniki prizade- 
vati, da zagotovimo evidentiranje socialnih razmer zaposlenih in da v pove- 
zavi s krajevnimi skupnostmi čimprej izpostavimo potrebno evidenco o pre- 
jemnikih družbenih pomoči in njihovih celovitih dohodkih. 

Za uresničevanje programov dejavnosti posameznih interesnih skupnosti 
izpostavljamo potrebo po doslednem izvajanju svobodne menjave dela, zlasti 
še neposredne in za učinkovitejše delovanje delegatskega sistema. To mora zago- 
toviti, da bodo delegati čimbolj odgovorno in tudi realno soočali svoje interese 
in potrebe in jih usklajevali z možnostmi pri zagotavljanju nekaterih dose- 
danjih pravic. Le-te bo morda treba zmanjšati tam, kjer bi ugotovili, da je to 
upravičeno in potrebno. Zato predlagamo, da naj interesne skupnosti čimprej 
pripravijo in obrazložijo predloge za uskladitev svojih programov z možnost- 
mi, ki jih opredeljuje osnutek resolucije za prihodnje leto in predvidena stop- 
nja gospodarske rasti ter rasti vseh oblik porabe. 

Menim, da je z resolucijo opredeljeni limit rasti skupne porabe le ori- 
entacija, v okviru katere se bo treba v posameznih interesnih skupnostih, zla- 
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sti še v skupnostih socialnega varstva, v sleherni občini dogovarjati o priori- 
tetnih nalogah in o obsegu socialnih pravic. To pomeni, da se bo v občini tre- 
ba dogovoriti o različnih stopnjah rasti prispevkov posameznim interesnim 
skupnostim glede na predhodno dogovorjene prioritete. 

Poleg resolucijskih usmeritev glede odložitve investicij, racionalizacije, 
varčevanja in tako naprej, bo treba v programih posamezne dejavnosti akti- 
virati vse notranje rezerve, ki naj zagotovijo boljše izkoriščanje delovnega 
časa, opreme, kadrov, delitve dela in boljšo organizacijo v vseh družbenih 
dejavnostih. 

To velja zlasti za nekatere družbene dejavnosti, za katere menimo, da 
imajo v tem pogledu še dokajšnje rezerve. To mora prispevati k čimbolj ne- 
okrnjenemu obsegu dogovorjenih socialnih pravic, zlasti se tistim kategorijam 
občanov in delovnih ljudi, kjer je to najbolj potrebno. To so predvsem dru- 
žine z nizkimi dohodki, večjim številom otrok, mladih, ki iščejo zaposlitev, 
upokojenci z nizkimi pokojninami, težje zaposljivi, starejši ljudje, bolni ljud- 
je in ljudje z nezadostnimi sredstvi za preživljanje. 

Ob tem bom k poročilu dala še nekaj konkretnih pripomb. 
Glede denarne pomoči za otroke menimo, da bi jo morale še nadalje do- 

bivati vse družine, ki imajo' manjši dohodek na družinskega člana kot znašajo 
v skupnosti otroškega varstva izračunani stroški za vzdrževanje otroka. Pri tem 
je treba upoštevati tudi naraščanje življenjskih stroškov. Zagotavljati je tre- 
ba, da se ta pomoč uveljavlja po dogovorjenih merilih in kriterijih, tako da 
bodo te pomoči deležne tudi tiste družine, ki formalno sicer ne izpolnjujejo 
pogojev, vendar pa lahko ugotovimo, da so morda le začasno ali pa trajneje 
v težjih socialnih razmerah; 

Vzgojno-varstvene organizacije so v vedno težjem položaju zaradi naraš- 
čanja stroškov in cene oskrbnega dne, kar velja tudi za domove za starej- 
še občane. Zato mislimo, da bi bilo potrebno ob preverjanju standardov in 
normativov stroške čimprej dosledno razmejiti med posameznimi interesnimi 
skupnostmi, ki jih te dejavnosti zadevajo. 

Z iskanjem najrazličnejših možnosti za pocenitev moramo preprečiti, da 
bi se nam vzgojno-varstvene organizacije praznile in da bi domovi za starej- 
še občane ostajali nezasedeni. Ob tem tudi mislimo, da bi se morali ti domo- 
vi bolj kot doslej odpreti v okolje, v katerem delujejo, in to z organiziranjem 
dnevnega varstva tistih, ki ga potrebujejo, z izkoriščanjem svojih prostih 
zmogljivosti glede prehrane, pranja perila in drugih storitev. Ob tem bi za 
ilustracijo navedla kot primer dom starejših občanov v Trbovljah, ki se je na 
podoben način že odprl. Morda se odpirajo tudi drugi domovi, vendar v pre- 
majhni meri. S takim sodelovanjem bi lahko na primer v celoti izkoristili 
obstoječe kapacitete v kuhinjah, ob tem pa bi marsikje izboljšali prehrano šol- 
ske mladine. 

Glede družbene pomoči šolajoči se mladini bi bilo potrebno poleg kadrovskih 
v bodoče dosledneje upoštevati socialne kriterije, pri čemer bi morali v večji 
meri zagotavljati poleg štipendij tudi funkcionalne oblike pomoči oziroma sub- 
vencioniranja, in sicer prek cene bivanja v dijaških in študentskih domovih, cene 
prehrane, kot tudi regresiranja učbenikov oziroma brezplačnega zagotavlja- 
nja le-teh. 

Na področju zaposlovanja je treba socialno varnost nezaposlenih obrav- 
navati v sklopu uresničevanja celovite politike zaposlovanja, s tem da bi 
morale organizacije združenega dela realno ocenjevati svoje razvojne mož- 
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nosti in zaposlitvene namene usklajevati s predvidenimi proizvodnimi nalo- 
gami. Vsako povečanje števila zaposlenih mora biti v funkciji rasti dohodka 
in rasti produktivnosti, kar pa je v vseh primerih težko doseči. Kako torej de- 
lovati? Podpiramo usmeritev glede zaposlovanja presežka delavcev v posa- 
meznih okoljih, za kar mora biti odgovorno v prvi vrsti združeno delo. Uve- 
ljaviti se mora tudi solidarnost med organizacijami združenega dela v občini, 
saj le-ta doslej ni prišla v dovolj veliki meri do izraza. 

K hitrejšemu zaposlovanju mora prispevati tudi doslednejše upoštevanje 
zakonskih določb glede zaposlovanja pripravnikov. S tem bomo dosegli da 
se organizacije združenega dela ne bodo zapirale pred njimi. To bo mogoče 
doseči le z odločnejšim zmanjševanjem honorarnega, nadurnega in pogodbene- 
ga dela, kar vse mora veljati tudi za delo upokojencev. Skupnosti za zaposlo- 
vanje morajo po našem mnenju imeti v tem trenutku odločno večjo vlogo kot 
doslej, ko gre za analiziranje strukture iskalcev zaposlitve in za pripravo pro- 
gramov za prekvalifikacijo mladih, zlasti šolanih ljudi. 

Družbena pomoč v stanovanjskem gospodarstvu se uresničuje prek sub- 
vencioniranj a stanarin. V uvodnem referatu smo slišali, da je bilo doslej de- 
ležno subvencij 3200 družin. Ob tem se lahko vprašamo, ali je teh 3200 dru- 
žin resnično tisto število, ki bi ga morali v tem trenutku doseči. Menim, da 
je treba te razmere bolj podrobno analizirati. Hkrati je potrebno družbeno 
pomoč v stanovanjskem gospodarstvu obravnavati celoviteje, saj vemo da 
se ne nanaša le na subvencije, ampak tudi na gradnjo solidarnostnih stano- 
vanj. 

Problematika na področju stanovanjske gradnje je tudi sicer takšna, da bi 
zasluzila bolj poglobljeno oceno glede dosedanjega uresničevanja možnosti in 
potreb pri subvencioniranju stanarin, solidarnostni gradnji oziroma dodeleje- 
vanju solidarnostnih stanovanj. Stanovanje je poleg zaposlitve eden najvažnejših 
elementov za zagotavljanje socialne varnosti. Stanje na področju stanovanjske 
gradnje pa je takšno, da terja jasnejšo opredelitev glede nadaljnje politike pre- 

oda na ekonomske stanarine, kot tudi nadaljnje politike subvencioniranja sta- 
narin in gradnje solidarnostnih stanovanj. 

Glede participacije in nadomestil v zdravstvenem varstvu je bilo veliko 
razprav. Povzela bom samo nekaj bistvenih ugotovitev. Do sprememb se je 
mogoče opredeljevati samo na podlagi celovite ocene oziroma podrobno pri- 
pravljene analize dosedanjega stanja oziroma delovanja in učinkov tega so- 
cialnega korektiva. Zmanjšanje kroga upravičencev za oprostitev pomeni, da 
na-j ki participacijo plačevali tudi upokojenci in borci narodnoosvobodilne 
vojne, če prejemajo dovolj visoke osebne dohodke oziroma pokojnine To 
zmanjšanje kroga upravičencev mora biti predhodno dobro pretehtano tudi 
z vidika uveljavljanja možnosti posameznika do oprostitve. Odrezek pokoj- 
ninskega nakazila ne more biti podlaga za plačilo participacije, če upokojenec 
preživlja še druge družinske člane. Zlasti pa participacija ne bi smela spro- 
žiti diferenciacije pri koriščenju storitev in pri nabavi najrazličnejših orto- 
pedskih pripomočkov in podobnega ter odvračati uporabnike od koriščenja 
storitev, še posebej tistih, ki bi se znašli na meji cenzusa. 

Ob razmišljanjih o zmanjšanju nadomestila bi morali vzporedno proučiti 
prav vse možnosti za to, da se v okviru uresničevanja zakona o zdravstvenem 
varstvu zagotovi večji delež preventivnega zdravstvenega varstva, hitrejše 
in učinkovitejše zdravljenje, krajše čakalne dobe in da se tudi na ta način dose- 
že zmanjševanje bolezenskih izostankov. Drugače bi zmanjševanje nadomestil 
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lahko pomenilo tudi dvorezen nož, kot ga morda pomenijo dodatki, ki jih da- 
nes nekatere organizacije združenega dela že dajejo svojim delavcem ki ne 
izostajajo z dela. To prav gotovo ni v interesu delavca samega niti v interesu 
širše družbe, če gre za to, da bi delavec hodil na delo bolan. 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mi- 
lan Možina, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 34. oko- 
liš, Vrhnika. 

Milan Možina: Tovarišice in tovariši delegati! Skupine delegatov za 
Zbor združenega dela in Zbor občin iz občin Vrhnika in Logatec so v raz- 
širjeni sestavi obravnavale poročilo o uresničevanju socialne politike m spre- 
jetih ukrepih v letu 1981 in poročilo o uresničevanju zdravstvenega varstva 
v SR Sloveniji. Pri tem so sprejele naslednja stališča. 

1. Skupine delegatov v celoti podpirajo poročilo o uresničevanju socialne 
politike in sprejete ukrepe v letu 1981 z naslednjima dopolnitvama: 

V II. poglavju »Varstvo starejših občanov v domovih« skupine predla- 
gajo, da je nujno potrebno že pri oblikovanju cen oskrbnega dne in cen stori- 
tev v socialnih zavodih izpeljati prerazporeditev oskrbnih stroskov na stroske 
za zdravstvene, socialne in stanovanjske storitve. ^ 

Skupine delegatov v celoti podpirajo stališče skupščine Skupnosti social- 
nega varstva občine Vrhnika in predlagajo, da se zadolži Skupnost socialne- 
ga varstva Slovenije, da čimprej pripravi enotne kriterije za ugotavljanje upra- 
vičenosti do vseh oblik socialnih korektivov, ki jih zagotavljajo samoupravne 
interesne skupnosti, ki se združujejo v skupnostih socialnega varstva. 

2 Skupine delegatov v celoti podpirajo poročilo o uresničevanju zdrav- 
stvenega varstva v SR Sloveniji in program aktivnosti za uresničevanje za- 
kona o zdravstvenem varstvu v letu 1982, z naslednjo dopolnitvijo. 

Potrebno je natančneje opredeliti prednostni razvoj osnovne zdravstvene 
službe in delitev dela med osnovno zdravstveno dejavnostjo in specialistično. 
Pri letnih planih je potrebno doseči, da se samoupravni sporazumi med 
izvajalci specialistične dejavnosti in občinskimi zdravstvenimi skupnostmi 
sklenejo pravočasno in ne šele v drugi polovici letošnjega leta, kar onemogoča 
realno planiranje. V osnovnem zdravstvenem varstvu je potrebno opredeliti 
minimalne kriterije in standarde za objekte, da bi s tem prišli do cistejsih 
računov pri solidarnostnem združevanju sredstev za izgradnjo objektov. 

Predlagamo, da se izdela analiza periodičnih obračunov za vse zdrav- 
stvene organizacije za devet mesecev letošnjega leta, ne nazadnje tudi zaradi 
enotnega pregleda delavcev v zdravstvu, ker ocenjujemo, da je prišlo verjet- 
no do prevelikih razlik v nagrajevanju delavcev v posameznih zdravstvenih 
organizacijah združenega dela. 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa. Moram opozoriti, da je 
tovariš razpravljal že tudi v zvezi z naslednjo točko dnevnega reda. Besedo 
ima tovariš Drago Uzar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodar- 
stva, 14. okoliš, Tržič. 

Drago Uzar: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina delegatov 
ie na svoji seji obravnavala predloženo poročilo in ugotovila, da socialna po- 
litika in sprejeti ukrepi v letu 1981 vplivajo tudi na program vzgoje in izo- 
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braževanja. Vzgoja in izobraževanje sicer ne sodita v strogi okvir uresni- 
čevanja socialne politike, vendar pa uresničevanje sprejetih ukrepov s pod- 
ročja socialne varnosti le vpliva na programe izobraževanja, saj je bil pristop 
k omejevanju skupne porabe selektiven. Tako smo hote ali nehote na račun 
rasti za leto 1981 v višini 19,8 odstotkov zagotavljali kot prioritetno social- 
no varnost, potem pa ostale programe. 

V Tržiču smo mnenja, da bi s tega stališča morali obravnavati tudi vzgo- 
jo in izobraževanje kot del socialne politike. Ob tem ko smo k programom v 
interesni skupnosti pristopili selektivno, smo občinski izobraževalni skupnosti 
dvakrat odrezali manjši kos, in sicer prvič s selektivnim pristopom v občini, 
drugič pa s povečanimi obveznostmi za solidarnost, ki jo izračunava Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije. Delegati iz občine Tržič so na pomanjkljivost si- 
stema solidarnosti opozorili že novembra 1980 na skupščini Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, kajti ob pripravi programov za leto 1981 je bil le-ta kar 
za 1396 odstotkov višji od prispevka za leto 1980, tako da je občina Tržič pri- 
spevala za solidarnost v letu 1980 170 tisoč dinarjev, predlog za leto 1981 
pa je bil izračunan v višini 2 milijona 470 tisoč dinarjev. Po reakciji vseh 
13 občin, ki za solidarnost prispevajo, se je le-ta za našo občino zmanjšala na 
750 tisoč dinarjev, kar je še vedno za 440 odstotkov več, kot leto poprej. 
Upravičeno se delegati sprašujemo, če resolucijska določila ne veljajo tudi za 
republiške interesne skupnosti, ki za srednjeročno obdobje načrtujejo 3 5 od- 
stotno realno rast. Izobraževalna skupnost Slovenije pa rast v tej postavki 
načrtuje ka s 16,8 odstotka. Predlog v višini 750 tisoč dinarjev je bil sprejet 
in tako se je občinski program, ki je sila stabilizacijski, zmanjšal še za pri- 
bližno 500 tisoč dinarjev in kot tak ne zagotavlja niti takih programov, kot ga 
imajo občine, ki solidarnostna sredstva prejemajo. 

Zmanjševanja programa pa še ni konec, saj Izobraževalna skupnost Slo- 
venije ob valorizaciji sredstev za leto 1981 predlaga zvišanje solidarnosti 
za 232 odstotkov, kar pomeni za 1025 odstotkov večji prispevek, kot je bil v 
letu 1980. Ob takem avtomatizmu pa je krčenje programa in padec kvalitete 
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12,5 odstotka otrok. Pri tem pa je treba poudariti, da nismo sposobni zbrati 
sredstev za investicijsko vzdrževanje in druge naloge, ki ne sodijo v zago- 
tov jeni program. Menimo, da bi bilo potrebno spremeniti tak sistem in ga 
prilagoditi zakonu o svobodni menjavi dela, spremeniti bi morali tudi način 
obračunavanja solidarnosti po prispevni stopnji, 'ki ni odraz dejanskega stanja 
m ki predvsem zadene tiste, ki realno in varčno planirajo. 

Tudi izračunavanje mase bruto osebnih dohodkov bi moralo biti usklaje- 
no, ne pa da v republiki uporabljajo bruto osebni dohodek po metodologiji 
Zavoda za družbeno planiranje, v občini pa metodologijo Komiteja za druž- 
beni plan in gospodarstvo. Razlika v izračunu bruto osebnih dohodkov ie 
bila za leto 1981 kar 530 tisoč dinarjev v korist republike. 

Iz navedenega torej sledi, da v takem povečanju zadevamo tudi socialno 
varnost zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, katerim so letos po- 
rasli osebni dohodki le za približno 15 odstotkov in da bi valorizirana sredstva, 
ki so namenjena za osebne dohodke in materialne stroške, zopet porabila re- 
publika. Delegati iz Tržišča predlagamo, da se ob obravnavi uresničevanja 
socialne politike obravnavajo tudi take negativne posledice za razvoj celotne 
družbene skupnosti. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljal bo Mitja Gala, 
delegat Zbora združenega dela za socialno-zdravstveno področje, 5. okoliš, 
Tolmin. 

Mitja Gala: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov socialno-zdravstvenega področja za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije, 5. okoliš, je na seji dne 9. 11. 1981 obravnavala poročilo 
o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981 in sklenila 
Zboru združenega dela posredovati naslednje. 

Poročilo zajema pregled sprejetih ukrepov za zagotavljanje socialne var- 
nosti različnim kategorijam občanov. V poročilu pa kljub poudarkom, da je 
potrebno oblikovati sistem, ki bo občane stimuliral, da bi si z lastnim delom 
zagotavljali urejene življenjske razmere, niso omenjene invalidne osebe in 
ukrepi, ki bi jim omogočali zagotavljanje socialne varnosti z lastnim delom v 
celoti ali delno. Na tem področju se v praksi srečujemo z mnogimi težkimi 
problemi. Posebej izstopa skupina težje invalidnih oseb, pri katerih nastopa 
invalidnost od rojstva oziroma pred dopolnjenim 15 letom starosti. Te osebe 
imajo pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po starših, nimajo 
pa možnosti, da bi po usposabljanju ustvarili toliko, kot so še sposobni. V 
delavnicah pod posebnimi pogoji najdejo varstvo in zaposlitev, vendar ni- 
mamo urejenega sistema nagrajevanja za njihovo delo. Sedaj veljavni predpisi 
ovirajo urejanje tega vprašanja. Zakon o usposabljanju in zaposlovanju inva- 
lidnih oseb ni učinkovito rešil vprašanja socialne varnosti te skupine invalidnih 
oseb, zato bi kazalo razmisliti o njegovi dopolnitvi. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Marjan Grab- 
nar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, 
Novo mesto. 

Marjan Grabnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ob obravnavi poročila o uresničevanju socialne politike in sprejetih 
ukrepih v letu 1981 so bila v razpravi naše skupine delegatov sprejeta na- 
slednja stališča. 

1. Na področju družbenega varstva otrok in družine si je potrebno pri- 
zadevati za realizacijo samoupravnega sporazuma o pravicah in obveznostih 
združenih kmetov glede uresničevanja pravice do porodniškega dopusta. V 
razpravah, ki so bile v Skupnosti socialnega varstva Novo mesto in v Občin- 
skem sindikalnem svetu v Novem mestu v zvezi s pripravami za III. konfe- 
renco Zveze sindikatov Slovenije, je bila poudarjena potreba po širjenju pra- 
vic kmetov za zagotovitev večje socialne varnosti kmetov. 

2. Poročilo ne vključuje podatkov o zaposlovanju in rehabilitaciji invali- 
dov. Za zaposlovanje invalidov so sicer neposredno odgovorne organizacije 
združenega dela, vendar nastaja pri tem vrsta težav, tako glede zagotovitve 
primernih del za invalide kot tudi glede poklicne rehabilitacije. To bi bilo 
potrebno v poročilu še posebej poudariti. 

3. Glede subvencioniranja stanarin menimo, da je sedanji sistem neustre- 
zen. Tudi v občini Novo mesto ugotavljamo, da je v Samoupravni stanovanj- 
ski skupnosti do sedaj uveljavilo le majhno število občanov to pravico — v 
letu 1980 le 40 občanov, in sicer zaradi ostrih kriterijev. Nujno je, da se os- 
nove in merila za subvencioniranje stanarin spremenijo. Pravica do subven- 
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cije pa mora v bodoče temeljiti na oceni dejanskih razmer družine, kar po 
sedanjih kriterijih ni mogoče. 

4. V občini Novo mesto si že dalj časa prizadevamo za resocializacijo 
Romov in vključevanje te etnične skupine v družbeno skupnost. Občinske 
skupnosti, ki zagotavljajo socialno varnost občanov, in Skupščina občine Novo 
mesto vključujejo reševanje te problematike v svoje programe dela. Menimo 
pa, da je potrebno te probleme zaradi specifičnosti in prisotnosti v več obči- 
nah upoštevati tudi v vseh republiških skupnostih, ki izvajajo socialno po- 
litiko. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Franc Steiner, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 38. okoliš, Ljublja- 
na-Šiška. 

Franc Steiner: Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Šiška je 
obravnavala poročilo o uresničevanju socialne politike in ima naslednje us- 
meritve in pripombe. 

Usklajevanje obsega socialne varnosti in programov družbenih dejav- 
nosti naj izhaja od spodaj navzgor, ne pa obratno. Tako bo imelo združeno 
delo odločilno besedo in vlogo pri usklajevanju. 

Poročilo o izvajanju socialne politike in sprejetih ukrepih ne odgovarja 
na ključna vprašanja v tem smislu, da bi ocenili, kakšen je vpliv sprejetih 
ukrepov na produktivnost, pa tudi ne pove, ali obseg socialno-varstvenih 
ukrepov zadošča za zagotovitev socialne varnosti delavcev, delovnih ljudi in 
občanov. 

Ocenjujemo, da je potrebno v akciji tesno povezati usklajevanje obsega 
vseh vrst socialnih pravic s temeljito oceno in analizo ekonomskega in social- 
nega standarda posameznikov in družin. Te analize je potrebno preverjati v 
krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združenega dela. 

Naše pripombe pa so: 
Nujno je treba najti take oblike financiranja vzgojno-varstvenih organi- 

zacij, da bo število vključenih otrok v varstveno vzgojo večje, ne pa da se 
nam zdaj zaradi prevelikih dajatev v obliki prispevkov staršev te ustanove 
praznijo. Skupnost otroškega varstva bi morala plačati vzgojno-varstvenim 
ustanovam kompletno vzgojno delo iz prispevne stopnje. Na ta način bi bile 
cene vzgojno-varstvenih ustanov znatno nižje, tako pa bi bilo lahko več 
otrok v teh vzgojno-varstvenih ustanovah. Storitve vzgojno-varstvenih usta- 
nov se ne smejo poslabšati, njihova kvaliteta naj bi se dvignila vsaj na ra- 
ven iz leta 1980. V letošnjem letu se je namreč kvaliteta storitev zaradi podra- 
žitev občutno poslabšala. 

Osebni dohodki delavcev v vzgojno-varstvenih ustanovah niso taki, da 
bi stimulirali boljše in kvalitetnejše delo. Tudi kader, ki je v vzgojno-varst- 
venih ustanovah, ni tak kot bi moral biti, zato so tudi storitve slabše. Skup- 
nosti otroškega varstva bi morale stalno oziroma vsaj enkrat letno spremi- 
njati finančni program tistim vzgojno-varstvenim organizacijam, ki so spre- 
menile strukturo oddelkov, na primer iz druge starostne skupine v prvo sta- 
rostno skupino. 

Prav tako je nujno potrebno uresničiti socialno varnost v zvezi z mate- 
rinstvom in nego otroka kmečke proizvajalke. Menimo, da ta ne sme biti v 
nobenem primeru zapostavljena v primerjavi z ostalimi materami-delavkami. 
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Predlagamo tudi, da se upokojencem, ki imajo polno delovno dobo, zago- 
tovi takšna višina pokojnine, ki bi lahko krila stroške v domu ostarelih ob- 
čanov. To predlagamo predvsem zaradi zagotavljanja teh pravic iz minulega 
dela. Menimo, da njihovi otroci v mnogih primerih ne morejo kriti razlike v 
stroških, saj so tudi sami velikokrat na samem robu socialne varnosti. Del 
sredstev za subvencioniranje stanarin, ki niso izkoriščena, naj bi se uporabil 
tudi za kritje najemnin oziroma plačila stanarin v teh domovih, prav tako pa 
tudi kot del sredstev zdravstvene skupnosti za kritje zdravstvene nege, ki se 
opravlja v domovih ostarelih občanov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Zdravko 
Gruden, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj. 

Zdravko Gruden: Skupina delegatov iz občine Kranj je obravna- 
vala poročilo in po razpravi oblikovala naslednje načelne in konkretne pri- 
pombe: 

1. Poročilo naj bi obravnavalo uresničevanje sprejete socialne politike in 
ukrepov predvsem z vidika spreminjanja socialnih korektivov kot spodbude 
za večjo produktivnost. 

Ugotoviti je potrebno, da je v poročilu sicer veliko podatkov o sprejetih 
ukrepih, sklepih in spremembah — večinoma sistemskih — v posameznih 
interesnih skupnostih, ki kažejo na značilnosti socialne politike v letošnjem 
letu, vendar pa jih sklepne ugotovitve ne povezujejo v celoto. Tako ni mogoče 
oceniti, ali so bile posamezne odločitve sprejete v skladu z dogovorjeno social- 
no politiko ali ne, saj poročilo večinoma govori o ukrepih za zagotovitev soci- 
alne varnosti. 

Zaradi stila poročila, ki ob navajanju konkretnih podatkov dosledno 
uporablja tudi besedila v smislu »prizadevati si moramo«, »treba bi bilo« in 
podobno, se vsiljuje ocena, da na tem področju še nimamo rdeče niti. Zato je 
tudi razumljivo, da poročilo ne vsebuje ocene o skupnem učinku sprejetih 
sklepov in dogovorov po posameznih interesnih skupnostih. 

2. Ocena o uresničevanju dogovorjene socialne politike v prvem letu 
srednjeročnega planskega obdobja ne more biti ugodna zaradi ugotovitve v 
poročilu, da večina občinskih skupnosti socialnega varstva svojih nalog ne 
uresničuje. Ob vse hitrejšem prenašanju odločanja o različnih socialnih korek- 
tivnih na občinske skupnosti se ob neuveljavljenem principu usklajevanja v 
skupnostih socialnega varstva neusklajenost socialne politike samo še pove- 
čuje. Zato bi morala biti akcija družbenopolitičnih skupnosti in organizacij 
usmerjena v hitrejšo afirmacijo skupnosti socialnega varstva. 

3. S samoupravnim sporazumom o skupnih izhodiščih in zagotavljanju 
socialne varnosti v obdobju 1981—1985 so se podpisnice dogovorile o enotni 
socialni politiki in njenem izvajanju in to prek skupnih izhodišč za programe 
zagotavljanja socialne varnosti; prek obsega socialnoTvarstvenih pravic; po- 
gojev, kriterijev in meril za uveljavljanje socialno-varstvenih pomoči; pred- 
nostnih nalog na področju socialnega varstva, postopka za uvajanje novih 
socialnih pravic ter prek načel za uvajanje skupne evidence prejemnikov 
socialno-varstvenih pomoči. 

Ugotovimo lahko, da poročilo ne izhaja iz omenjenega sporazuma in tako 
ne obravnava vrsto zelo pomembnih nalog in sklepov. Tako na primer dele- 



60 Zbor združenega dela 

gati s poročilom ne dobivamo informacije o tem, kaj je z razvijanjem in ob- 
likovanjem programov poklicnega in delovnega usposabljanja mladine z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju ter odraslih invalidnih oseb, kaj je z 
dejavnostjo in aktivnostmi za preprečevanje nastajanja invalidnosti, s huma- 
nizacijo delovnega in življenjskega okolja, z ukrepi za preprečevanje prezgod- 
njega upokojevanja, s krepitvijo socialne funkcije osnovne šole in s posebno 
skrbjo za razvojno motene in socialno ogrožene otroke. 

Zaradi velikega pomena bi iz poročila prav tako ne smela izpasti ocena o 
tem, kako so pristojne interesne skupnosti zagotovile v sistemu usmerjenega 
izobraževanja pripravo in izvajanje ustreznih programov izobraževanja in us- 
posabljanja invalidne mladine ter odraslih invalidnih oseb, kako skupnosti za 
zaposlovanje, zdravstvene skupnosti in skupnost pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja izvajajo svoje naloge, ki so jih prevzele s sporazumom. 

Za področje varstva starejših občanov v domovih se poročilo zadovoljuje 
z oceno, da dogovarjanja o izvajanju sprejetih obveznosti ne prinašajo rezul- 
tatov, ne razčlenjuje pa vzroke in posledice tega. Poročilo prav tako ne obrav- 
nava, kako se izvaja sprejeto načelo, da v skupnostih za zaposlovanje zago- 
tavljajo prednostno obravnavo pri posredovanju zaposlitve mladini, ki konču- 
je šolanje ter začasno nezaposlenim in usposobljenim invalidnim osebam. Po- 
dobne nedoslednosti in nedorečenosti v poročilu zasledimo tudi na področju 
subvencioniranja stanarin, zdravstvenega varstva in na ostalih obravnavanih 
področjih. 

4. Predlagatelj^ priporočamo, da se gradivo dopolni s konkretnimi po- 
datki, predvsem pa s podatki o višini sredstev, ki se dajejo za vse oblike soci- 
alne pomoči v SR Sloveniji. V gradivu naj bo nakazana možnost, da se nado- 
mestila za porodniški dopust izplačujejo iz sredstev otroškega varstva in ne 
več iz zdravstvenega varstva, ker ne gre za bolezen. 

V zvezi z varstvom starejših občanov ni bilo izpeljane akcije, ni pa no- 
benih navedb razlogov, zakaj to ni uspelo, niti ni nakazana akcija za prihod- 
nje. Glede širjenja socialnih pomoči so stališča že določena v družbenih do- 
govorih in samoupravnih sporazumih, možnosti pa so v okviru prerazdelitve 
finančnih sredstev, kar se mora opraviti v okviru skupnosti socialnega var- 
stva. 

V zvezi s subvencioniranjem stanarin se je potrebno opredeliti tudi do 
poenotenega uvajanja ekonomskih stanarin v občinah v SR Sloveniji. 

Kriteriji in načini uvajanja in plačevanja participacije v zdravstvu v pri- 
meru, da so oproščeni le otroci in mladina, sploh niso izdelani. Kdo bo prever- 
jal, če skupna evidenca ne bo uvedena in ne bo delovala? 

5. Podatki o kadrovskih štipendijah in njihovi višini niso točni. Prav tako 
ni razvidno, da je mogoče povečati štipendije na račun učnega uspeha. Po- 
trebno je izdelati sistem solidarnostnega prelivanja za kadrovske štipendije 
in izdelati sistem financiranja tako, da organizacije združenega dela, ki ne da- 
jejo kadrovskih štipendij, več prispevajo za solidarnost. 

6. Glede zaposlovanja je potrebno opozoriti in zahtevati, da se čimprej 
sprejme nov zakon. Glede posameznih opredelitev menimo, da omejitev ab- 
solutnega časovnega trajanja pravice do nadomestila in pomoči nezaposlenim 
ni v skladu s sedanjim zakonom in ustavo. Sistem solidarnostnega prelivanja 
sredstev je že izdelan in ga je potrebno izpopolniti, ni pa sprejemljivo, da se 
sredstva zbirajo na nivoju SR Slovenije in se šele nato delijo po občinah. 

\ 
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7. V zvezi s sklepnimi ugotovitvami menimo, da prva in peta točka nista 
usklajeni. 

8. Tako zastavljene usmeritve v prvi točki glede poenostavljanja nalog 
v zvezi z uvajanjem skupne evidence niso sprejemljive, saj bi to pomenilo 
pristajanje na odmik od že sprejetih nalog. Poleg tega pa ugotovitve ne upo- 
števajo že znanih pozitivnih rezultatov. 

9. V tretji točki predlagatelj ugotavlja, da so rezerve v glavnem izčrpane, 
v istem besedilu pa opozarja na iskanje notranjih rezerv v organizacijah 
združenega dela. Menimo, da bi predlagatelj moral gradivo v tem smislu do- 
polniti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Franc Hočevar, namestnik predsednice Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Franc Hočevar: Glede na to, da so bile nekatere pripombe k poro- 
čilu nedosledne in neprincipialne, bom skušal pojasniti nekatere stvari. 

Treba se je zavedati, da je to poročilo o sprejetih ukrepih in da smo po- 
ročali o sprejetih ukrepih brez večjih ambicij, da bi tudi trasirali politiko na 
tem področju, čeprav smo to na nekaterih mestih tudi opravili. 

Poročilo je nastalo na zahtevo zborov Skupščine SR Slovenije, in sicer 
ob obravnavi polletnih gibanj dne 28. 7. 1981, vendar ni bilo v sklepu nobenih 
zahtevkov za poročanje o invalidski problematiki. Takih zahtev tudi ni bilo 
ob obravnavi poročila o uresničevanju letošnje resolucije v prvih dveh me- 
secih. Menim, da ne bi bilo smotrno, da bi se v ta vprašanja spuščali, ker ste pred 
kratkim razpravljali o problematiki zaposlovanja, kjer je bila v poročilu v celoti 
analizirana oziroma predstavljena problematika zaposlovanja invalidov in 
težje zaposljivih. 

Glede izenačitve položaja kmečkih mater-proizvajalk z ostalimi delavka- 
mi lahko ugotovimo, da je to v principu že storjeno, vsaj kar se tiče družbe- 
nih denarnih pomoči. S tem, ko uvajamo temeljni princip dodeljevanja druž- 
benih denarnih pomoči na osnovi ugotovitve dejanskih življenjskih razmer 
posameznika oziroma družine, je mati — kmečka proizvajalka v celoti izena- 
čena z vsemi ostalimi prejemniki. Tu pravzaprav ni nobene razlike. Nadalje 
lahko ugotavljamo, da so kmečki proizvajalci v dosedanjih razpravah pokazali 
interes, da na isti način in pod istimi pogoji zbirajo sredstva za nadomestilo v 
času porodniškega dopusta. 

Glede pripombe, da bi morali analizirati samoupravni sporazum o skup- 
nih izhodiščih zagotavljanja socialne varnosti v obdobju 1981—1985, se lah- 
ko ob skrbnem branju sporazuma in tega poročila takoj ugotovi, da je upora- 
bljena ista metodologija in pristop k ocenjevanju. 

Kar se tiče izhodišč v skupni evidenci nam ravno Kranj dokazuje, da evi- 
denco, kot so jo oni zastavili, ni mogoče realizirati povsod v takem obsegu in na 
tak način z obstoječimi kadrovskimi potenciali, zlasti pa s tehničnimi možnostmi. 
Zato je treba na poenostavljenih osnovah pripraviti tako evidenco, ki bo hitro 
dala rezultate. Naj tudi povem, da se nadomestilo za čas porodniškega dopusta 
že vse leto ne izplačuje več iz sredstev zdravstvene skupnosti, ampak iz sred- 
stev skupnosti otroškega varstva. 

Glede dveh temeljnih vprašanj, ki sta bili postavljeni v sklepih Skupščine 
dne 28. julija, in sicer ali so potrebni novi korektivi, ugotavljamo, da niso po- 
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trebni. Svojo ugotovitev tudi utemeljujemo. V poročilu smo povedali, da vsaka 
selektivnost in odpravljanje avtomatizmov vpliva na nek način na produktiv- 
nost. Uvajanje domicilne socialne varnosti, ki pomeni vpogled v konkretne živ- 
ljenjske razmere, tudi vpliva na produktivnost. Če nekdo izgubi korektiv, ker 
ima boljše pogoje za doseganje teh sredstev z delom, potem lahko rečemo, da 
tudi socialni korektivi vplivajo na produktivnost dela. To je mogoče seveda 
preverjati in ugotavljati v konkretnem življenjskem in delovnem okolju. 

Naj še enkrat povem, da se ne morem strinjati z vsemi pripombami, zlasti 
delegata iz Kranja, in to iz razlogov, ki sem jih navedel. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlagam, da se sedaj gle- 
de tega dogovorimo. Gotovo so nekatera vprašanja, ideje in predlogi iz raz- 
prave takšni, ki presegajo našo današnjo nalogo. Naj vas spomnim, da smo na 
seji 28. 7. 1981 glede tega sprejeli naslednji sklep: »Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije skupaj s Skupnostjo socialnega varstva Slovenije poročata o 
uresničevanju sprejete socialne politike in ukrepov ter ali je glede na zaostre- 
ne gospodarske razmere potrebno spremeniti socialne korektive, in sicer tako, 
da bodo ob zagotavljanju socialne varnosti spodbujali tudi k večji produktiv- 
nosti dela.« Mislim, da je to izhodiščni sklep, ki je vodil tudi predlagatelja pri 
pripravi tega poročila. 

Sedaj imamo dve možnosti, ali da se togo držimo sklepa in sprejmemo 
obrazložitve, ki jih je dal tovariš Hočevar, ali pa predlagani sklep dopolnimo 
vtem smislu, da bi s poglobljeno analizo prišli do nekaterih odgovorov na 
danes zastavljena vprašanja. Treba bi se bilo odločiti. Predlagam, da sprego- 
vori tovarišica Marija Masnec, ki je delala v skupini delegatov. Predvsem 
gre za to, ali je treba dopolnjevati današnji sklep. Vabim tudi vse tiste, ki ste 
razpravljali in ki ste imeli v svojih razpravah takšne ali drugačne predloge, 
da se o tem izrečete. 

Marija Masnec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu skupine delegatov za proučitev poročila o uresničevanju socialne po- 
litike in sprejetih ukrepih v letu 1981, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil njen Izvršni svet, ocenjujem, da je nastala potreba po dopolnitvi sklepa, 
ki ste ga dobili na klop. V predlaganem besedilu sklepa naj se doda, da naj 
predlagatelj predloži Skupščini SR Slovenije poročilo, v katerem naj v skladu 
z razpravo na seji Zbora združenega dela odgovori tudi na konkretno zastav- 
ljena vprašanja in predloge delegatov. Toliko bi dopolnili sklep. Glede vsega 
drugega pa bi ga sprejeli v predlaganem besedilu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! To pomeni, da je predlog, 
da se sklep dopolni v tem smislu, da bi naročili Izvršnemu svetu, da bi pri- 
pravil odgovore na zastavljena vprašanja in predloge. Zato bi kazalo to vne- 
sti v 5. točko sklepa skupaj s to dopolnitvijo, ki jo je predlagala tovarišica 
Masnec, in sicer da bi naročili Izvršnemu svetu, da bi ob tej priložnosti sku- 
šal dati tudi odgovore na danes zastavljena vprašanja in predloge. Tovariš Ho- 
čevar, ali bi bilo to sprejemljivo? 

Franc Hočevar: V skladu z razpravo in sklepom, ki je bil ravno- 
kar sprejet, bomo skušali na ta vprašanja odgovoriti. Skušali bomo odgovo- 
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riti predvsem na tista vprašanja, za katera menimo, da nanje nismo odgovo- 
rili. Ce pa bo potrebno, bomo še enkrat odgovorili na vsa vprašanja, ki so 
bila zastavljena. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Sprašujem delegate, če se 
s tem strinjajo? (Da.) Je potrebno še kaj drugega spremeniti v predlogu sklepa? 
Zadostuje ta dodatek v 5. točki? (Da.) Potem mislim, da lahko razpravo za- 
ključimo. 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa, ki ga je 
pripravila skupina delegatov, skupaj z dodatkom, ki ga je predlagala tovari- 
šica Masnec. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (123 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da se ponovno vrnemo na 5. točko dnevnega reda, 
in sicer na predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja 
in o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z 
osnutkom zakona. 

Ker smo razpravo zaključili in sprejeli sklep, vas želim opozoriti, da smo 
sklep oblikovali na osnovi predloga stališč Družbenopolitičnega zbora. Med 
tem je Družbenopolitični zbor svoja stališča spremenil in je sedanje besedilo 
nekoliko drugačno od tistega, ki smo ga imeli pred seboj. V 5. točki stališč 
Družbenopolitičnega zbora se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Glede na 
to, da razvoj računalništva v Jugoslaviji še vedno ni usklajen, predlaga Druž- 
benopolitični zbor pristojnima zboroma, da zavežeta Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da skupaj z delegati Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ sproži na osnovi strokovnih podlag, pripravljenih v 
Gospodarski zbornici Jugoslavije; pospešeno dogovarjanje in usklajevanje o 
razvoju računalništva v Jugoslaviji.« 

Za 7. točko teh stališč se doda nova 8. točka, ki se glasi: »Družbenopoli- 
tični zbor predlaga, da naj predlagatelj do priprave predloga zakona ponovno 
prouči pristojnosti predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti s ciljem zago- 
tavljanja učinkovitejšega družbenega vpliva pri odločanju v zadevah poseb- 
nega družbenega pomena na tem področju.« 

Sedanja 8. točka stališč postane 9. točka. 
Glede na to spremembo predlagam, da spremenimo 4. točko našega sklepa, 

kjer smo sprejeli naslednje: »Gospodarska zbornica Slovenije naj pospeši do- 
govarjanje v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije glede opredelitve enot- 
nega sistema na področju računalništva.« To pomeni, da smo pravzaprav na- 
redili za izključno ali pa predvsem odgovorno Gospodarsko zbornico. Zato bi 
predlagal, da se ta točka v sklepu spremeni in nadomesti z naslednjim be- 
sedilom: 

»4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupaj z delegati Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ sproži na osnovi 
strokovnih podlag, pripravljenih v Gospodarski zbornici Jugoslavije, pospešeno 
dogovarjanje in usklajevanje o razvoju računalništva v Jugoslaviji.« 

Želi kdo o predlagani spremembi prej sprejetega sklepa razpravljati? (Ne.) 
Predlagam, da o tem glasujemo! Na glasovanje dajem tako spremenjen 

oziroma dopolnjen sklep k 5. točki dnevnega reda. Kdor je za, naj prosim 
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glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagana sprememba in dopolnitev sklepa k predlogu 
za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah poseb- 
nega družbenega pomena na področju računalništva z osnutkom zakona spre- 
jeta z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, ki jo je predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Informacija je bila objavljena v Poročevalcu številka 19. Kot gradivo ste 
prejeli sklepne ugotovitve in program aktivnosti Izvršnega sveta na področju 
zdravstvenega varstva in program aktivnosti za uresničevanje zakona o zdrav- 
stvenem varstvu v letu 1982, kar je bilo objavljeno v Prilogi VII Poročevalca. 

Z dopisom z dne 9. 11. 1981 ste prejeli stališča in predloge Sveta za so- 
cialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije in dopolnilno gradivo Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Danes ste na klop prejeli poro- 
čilo Odbora za družbenoekonomske odnose. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima dr. Marjan 
Premik, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za zdravstveno in 
socialno varstvo. 

Dr. Marjan P r e m i k : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da z nekaj uvodnimi besedami pričnem razpravo o po- 
membni temi uresničevanja zdravstvenega varstva, ki smo jo skušali v infor- 
maciji predstaviti. Predlagatelj se zaveda, da ni mogel zajeti vseh podrobnih, 
a pomembnih vprašanj, vendar meni, da je informacija dobra spodbuda za raz- 
prave o uresničevanju zdravstvenega varstva v vseh sredinah, povsem pa v 
občinah. 

Namen informacije je prikazati glavne obrise razvoja in stanja na tem 
razvejanem in občutljivem področju ter ugotoviti, ali zdravstvena politika, ki 
smo jo začrtali v zakonu o zdravstvenem varstvu, ustreza in kako je uresni- 
čujemo, obenem pa opozoriti na probleme, ki se ob izvajanju te politike pojav- 
1 ja3in nakazati smer potrebnega ukrepanja za realizacijo dogovorjene zdrav- 
stvene politike. 

Zato je potrebno ob informaciji obravnavati tudi sklepne ugotovitve in 
program aktivnosti, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel, kajti 
v njih ni le identificiral problemov, ampak je določil tudi nosilce nalog, ki so 
odgovorni za uresničitev začrtane zdravstvene politike. 

Menimo, da je prav, da se republiška Skupščina vsaj vsakih deset let 
celovito seznani s stanjem na področju zdravstvenega varstva in z njegovim 
uresničevanjem. Deset let je doba, v kateri nastanejo zaznavne spremembe v 
zdravstvenem stanju prebivalstva, zato je potrebno oceniti tudi položaj in 
vlogo zdravstva v celoti ter njegov prispevek k družbenemu razvoju. Tudi raz- 
voj zdravstvene dejavnosti pokaže v takem časovnem obdobju svoje dobre in 
slabe strani, na podlagi celovite analize pa je trende mogoče ustrezno 
usmerjati. 

Razprava v Skupščini SR Slovenije in v Zdravstveni skupnosti Slovenije, 
ki bo v decembru, je po našem mnenju ta trenutek še toliko pomembnejša, ker 
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se izteka drugo leto od sprejetja novega zakona o zdravstvenem varstvu, v ka- 
terem je določneje kot v prejšnjem zakonu opredeljena vsebina te pomembne 
družbene dejavnosti. Uveljavljeni in konkretizirani so družbenoekonomski od- 
nosi med delavci, ki izvajajo zdravstveno varstvo, ter delavci v združenem 
delu, delovnimi ljudmi in občani, katerih zahteve in interesi se zadovoljujejo 
na področju zdravstvenega varstva. 

Na podlagi zakona je bila sprejeta že vrsta samoupravnih sporazumov na 
skupnih podlagah, in sicer za delitev dela med zdravstvenimi organizacijami, 
o kadrovski politiki in o informacijskem sistemu. S prvim julijem letos sta 
pričela veljati tudi samoupravni sporazum o postopkih za uresničevanje pra- 
vic s področja zdravstva in samoupravni sporazum o financiranju zdravstva v 
izjemnih razmerah, da naštejem le nekatere najpomembnejše. V pripravi pa 
je še vrsta izvršilnih predpisov. 

Zaostrena gospodarska situacija zahteva dosledno realizacijo vsega tistega, 
za kar smo se dogovorili v zakonu, v samoupravnih sporazumih in drugih plan- 
skih dokumentih, na podlagi jasno začrtane strategije, izhajajoče iz razprav 
pred sprejetjem teh dokumentov. Realizacija dogovorjene politike in strategije 
na področju zdravstva gotovo ni preprosta in ne lahka. Gre namreč za velike 
in pomembne spremembe v konceptu in v prizadevanjih za dejansko zgraditev 
zdravstvene piramide, kot ji pravimo, za razvejano ter delovnemu človeku in 
občanu približno osnovno zdravstveno dejavnost, ki se nato prek ambulantno- 
specialistične in bolnišnične dejavnosti zoži v sam vrh v Univerzitetnem kli- 
ničnem centru, z Onkološkim inštitutom in Zavodom za transfuzijo krvi, kate- 
rega klinike in inštituti morajo skupaj z Medicinsko fakulteto prevzeti odgo- 
vornost za oblikovanje doktrinarnih stališč po načelu stopnjevite diagnostike 
in terapije, za izvajanje strokovno inštrukcijskega nadzora nad delom drugih 
zdravstvenih organizacij ter skrbeti za uveljavljanje in preverjanje novih 
metod dela. 

Gre za usmeritev k aktivni populaciji, k ohranjevanju njenega zdravja in 
delovne sposobnosti s hitrejšim in bolj usklajenim razvojem preventivne de- 
javnosti, dispanzerskih metod dela ter zdravstveno-prosvetne in vzgojne de- 
javnosti. Gre tudi za pomembno vprašanje delitve dela med zdravstvenimi 
organizacijami znotraj zdravstvenih centrov po posameznih nivojih, med re- 
gijskimi bolnišnicami, kliničnim centrom, in tako dalje. 

Vzpostaviti želimo takšne organizacijske oblike, ki bodo prebivalstvu za- 
gotovile celovito zdravstveno varstvo na podlagi medsebojne delitve dela ter 
sočasne funkcionalne povezanosti. Gre za pomembno vprašanje ustrezne orga- 
nizacije dela znotraj zdravstvenih organizacij tudi z namenom, da se zmanj- 
šajo dežurstva in obseg dela prek polnega delovnega časa, predvsem pa ne- 
potrebne čakalne dobe. 

Gre tudi za vsebinsko preobrazbo zdravstvenih skupnosti s ciljem, da te 
dejansko postanejo mesto za sporazumevanje med uporabniki in izvajalci ter 
mesto odločanja delavcev in delovnih ljudi o zadovoljevanju celovitih potreb 
po zdravstvenem varstvu ter usklajevanju potreb z realnimi možnostmi. 

Tega pa ni mogoče realizirati izključno v občini, ampak je nujno potrebno 
tudi širše medobčinsko sodelovanje. Vrsta nalog je bila od sprejema zakona že 
realizirana, nekatere v celoti, druge delno. Ustanovljena je bila posebna izobra- 
ževalna skupnost za zdravstveno varstvo, ki je sprejela programske zasnove za 
pridobitev sadnje izobrazbe, medtem ko so dopolnitve programskih zasnov za 
5 
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pridobitev višje in visoke izobrazbe ter programi za usposabljanje in izpolnje- 
vanje na vseh stopnjah medicinske izobrazbe še v razpravi. 

Izvaja se zakonsko določilo o obveznem dveletnem delu v osnovni zdrav- 
stveni dejavnosti kot predpogojem za morebitno kasnejšo specializacijo, kar 
je bistveno vplivalo na število odobrenih specializacij v zadnjih dveh letih. 

Samoupravna organiziranost na področju zdravstva gotovo še ni najustrez- 
nejša, zato iščemo vedno nove oblike, ki bi bolj ustrezale osnovni funkciji in 
nalogam zdravstva. K razčiščevanju različnih pogledov na oblikovanje temelj- 
nih organizacij združenega dela v zdravstvu bo gotovo pripomogel tudi druž- 
beni dogovor, v katerem bodo opredeljena merila za organiziranje zdravstve- 
nih organizacij. Prvi delovni osnutek je pripravljen in bo kmalu v razpravi, 
vendar ne moremo pričakovati, da bomo z njim lahko rešili vsa odprta 
vprašanja. 

Podatki kažejo, da so bili na področju osnovnega zdravstvenega varstva 
v zadnjih petih letih doseženi pozitivni premiki, vendar se s tem še ne smemo 
zadovoljiti. Strokovno usposobljena in opremljena osnovna zdravstvena de- 
javnost bi lahko s svojimi storitvami obvladovala okoli 80% vseh potreb po 
zdravstvenem varstvu. 

Higiensko-epidemiološka dejavnost zaostaja za razvojem drugih dejav- 
nosti na področju zdravstva, zato je potrebno temu področju posvetiti še po- 
sebno skrb, na kar nas vse pogosteje opozarjajo izbruhi epidemij. Zato smo tej 
dejavnosti tudi v informaciji namenili več prostora, saj gre za obliko kolek- 
tivne zaščite prebivalstva tako pred nalezljivimi boleznimi, kot pred vedno 
večjimi kvarnimi vplivi onesnaženega okolja, pitne vode, in tako dalje. 

V informaciji smo se le mimogrede dotaknili vprašanja preventivnega 
zdravstvenega varstva zaposlenih, kar ne pomeni, da temu vprašanju ne po- 
svečamo pozornosti. Pripravljamo informacijo, ki bo Skupščini SR Slovenije 
celovito predstavila področje varstva delavcev z vseh aspektov, kar pa ne po- 
meni, da ne bi že danes kritično spregovorili o tem vprašanju z jasno usme- 
ritvijo, da gre za zdravstveno varstvo delavcev na delovnem mestu. 

Poseben problem predstavlja zagotovitev zdravil in sanitetnega materiala, 
reprodukcijskega materiala in medicinske opreme. Tudi na tem področju se 
moramo dobro organizirati. V javni razpravi je osnutek samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi plansko-poslovne skupnosti za področje proizvodnje in 
prodaje zdravil, vendar moramo gospodarno ravnati predvsem znotraj zdrav- 
stvenih organizacij, enako pa morajo ravnati tudi uporabniki. Seveda moramo 
z ustreznimi ukrepi ekonomske politike še nadalje zagotavljati normalno 
oskrbo z vitalnimi preparati. 

Poseben problem predstavlja nabava medicinske opreme, predvsem na- 
domeščanje iztrošene, ker trenutno stanje že ogroža izvajanje nekaterih zdrav- 
stvenih storitev. 

Investicije V zdravstvu je treba ne glede na trenutno zaporo ponovno pre- 
tehtati. Te morajo biti usmerjene predvsem v razvoj osnovne zdravstvene 
mreže tam, kjer še ni ustrezno razvita in racionalna, pri bolnišnični dejavnosti 
pa namenjena izključno posodobitvi bolnišničnih zmogljivosti, v skladu s spre- 
jetimi dogovori. Nekatere investicije pa bo nujno treba preložiti na kasnejši čas. 

V nekaj zaključnih ugotovitvah lahko strnemo, da je zdravstveno varstvo 
Slovenije že doseglo strokovno raven, ki se lahko primerja z doseženo ravnijo 
v bolj razvitih deželah, da imamo enega zdravnika na 560 prebivalcev in sedem 
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bolniških postelj na 1000 prebivalcev ter zadovoljivo splošno sliko zdravstve- 
nega stanja in gibanja prebivalstva. 

Zal pa rezultati, ki jih dosegamo z uporabo razmeroma velikega poten- 
ciala zdravstvenih delavcev, zdravstvene tehnologije in sredstev, niso vedno 
sorazmerni s tem, kar nam zdravstvo nudi. Zato lahko le ustrezna zdravstve- 
na politika, sodobna organizacija zdravstvene dejavnosti ter racionalno ob- 
našanje izvajalcev in uporabnikov postopno odpravi razkorak med narašča- 
jočimi potrebami in omejenimi možnostmi. 

Zaostrene gospodarske razmere so se že v letu 1980 pokazale tudi v 
zdravstvenem varstvu z zmanjšanjem deleža v družbenem prihodku, ki je 
znašal 5,17 %, pred tem pa 5,5 %. V letošnjem letu pa so možnosti še manjše. 
Ze v prvem polletju letošnjega leta je 25 temeljnih zdravstvenih organiza- 
cij zaključilo poslovanje z izgubo, predvsem zaradi visoke rasti materialnih 
stroškov. V letu 1982 bo stanje še težje, saj lahko na podlagi osnutka resolu- 
cije pričakujemo za zdravstveno varstvo le 15,3-odstotno nominalno rast sred- 
stev glede na leto 1981. 

Ocenjujemo, da bi ob nespremenjenih programih zdravstvenih skup- 
nosti potrebovali za 19,2% več sredstev, sicer bo primanjkljaj znašal 1,8 do 
2 milijardi dinarjev. Zato poleg drugih ukrepov tudi organizacije združenega 
dela v zdravstvu iščejo rešitve v boljši organizaciji dela in v drugih varče- 
valnih ukrepih, čeprav so določene rezerve predvsem v doslednejši delitvi 
dela, s čimer naj bi odpravili podvajanja nekaterih storitev z zmanjševanjem 
posteljnega fonda, s skrajševanjem ležalne dobe v bolnišnicah, in podobno. 

Kakorkoli ocenjujemo informacijo, menim, da je zaključek lahko takšen, 
da vseh nalog, ki so pred nami vsemi, ne bo mogoče uresničiti, če ne bo 
vsakdo na svojem področju opravil vsega, kar je dolžan po zakonu in spreje- 
tih sporazumih. 

Izvršni svet je v svojih sklepnih ugotovitvah in programu aktivnosti identi- 
ficiral nosilce posameznih nalog ter zadolžil Republiški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo, da kot koordinator zagotovi, da bo vsak nosilec zase ugo- 
tovil svoje naloge ter z ustrezno rokovno opredeljenim programom pospešil 
njihovo izvršitev. Priloženi program aktivnosti za uresničitev zakona o zdrav- 
stvenem varstvu v letu 1982 so delno kot vzročni prikaz pripravili nekateri 
nosilci na republiški ravni. 

Po našem mnenju naj bi tudi v občinah ocenili stanje na področju zdrav- 
stvenega varstva ter na podlagi tega sprejeli celovite programe, o katerih naj 
bi razpravljale tudi občinske skupščine. Vrsta problemov, na katere boste 
gotovo opozorili tudi v razpravi, je rešljiva le v občini, v občinski zdravst- 
veni skupnosti, v dejanskem neposrednem in konstruktivnem dialogu med 
uporabniki in izvajalci. 

Tudi o vrsti predlogov, in sicer od povečane participacije in razširitve ob- 
veznosti njenega plačevanja na praktično vse uporabnike do standardizacije 
storitev in drugih predlogov, ki smo vam jih posredovali naknadno, je mo- 
goče odločati le v občini ob neposredni konfrontaciji med možnostmi in 
potrebami. 

Upam, da sem tako posredno odgovoril tudi na nekatera vprašanja oziro- 
ma kritične pripombe iz poročil. Problemov, ki se pojavljajo v organizacijah 
združenega dela, zdravstvenih organizacijah, krajevnih skupnostih in samo- 
upravnih interesnih skupnostih v občini ne moremo reševati brez aktivne 
5» 
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vloge teh subjektov. Dolžni pa smo na probleme opozoriti, spodbuditi njihovo 
reševanje in pri tem nuditi vso strokovno pomoč. Če je informacija s sklepnimi 
ugotovitvami in programom aktivnosti dosegla to, je namen dosežen. Predla- 
gam, da delegati v tem smislu sprejmete informacijo, upoštevajoč tudi sklepne 
ugotovitve Izvršnega sveta in program aktivnosti za njihovo uresničevanje. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi besedo poročevalec od- 
bora? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Razpravljala bo tovarišica Ljubica Jugovič, pred- 
stavnica Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Ljubica Jugovič: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da 
ob pomembnih vprašanjih uresničevanja zdravstvenega varstva v naši re- 
publiki spregovorim v imenu Sveta za zdravstveno in socialno politiko pri Re- 
publiškem svetu Zveze sindikatov in v imenu Izvršnega odbora Republiške- 
ga odbora sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije. 

Naj na kratko opozorim na nekaj bistvenih ugotovitev in stališč k vsem 
obravnavanim gradivom. Ocenili smo, da informacija celovito prikazuje zdrav- 
stveno stanje prebivalstva v SR Sloveniji, vendar glede na zaostrene pogoje 
gospodarjenja in predvidevanja iz osnutka resolucije za leto 1982 ne vsebuje 
vrste aktualnih nalog, ki izhajajo iz predvidenih omejitev v gibanjih sred- 
stev za skupno porabo. Prav tako se informacija premalo problemsko in akcij- 
sko opredeljuje do odprtih vprašanj na področju družbenoekonomskih od- 
nosov v svobodni menjavi dela, uveljavljanju delegatskega sistema v samo- 
upravnih interesnih skupnostih zdravstva ter samoupravne preobrazbe orga- 
nizacij združenega dela v zdravstvu. 

Na področju zdravstva je bilo poleg zakona o zdravstvenem varstvu 
sprejetih nekaj pomembnih samoupravnih sporazumov, vendar se večina le- 
teh ne izvaja, kar zadeva zaostritev odgovornosti na vseh ravneh. Le dosledno 
izvajanje vseh sprejetih dokumentov bo prispevalo k izboljšanju in racionali- 
zaciji zdravstvenega varstva. Zato predlagamo, da se ukrepa zoper vse pod- 
pisnike, ki nedosledno izvajajo sprejete samoupravne sporazume in zakon, 
predvsem pa samoupravni sporazum o skupnih podlagah za delitev dela na 
področju zdravstva v SR Sloveniji. 

Ocenili smo tudi, da se delegatski sistem v skupščinah zdravstvenih skup- 
nosti prepočasi uveljavlja, saj je mnogokrat bilo treba zbore zaradi nesklep- 
čnosti ponovno sklicati. Se vedno je večina gradiv preobsežnih in težko ra- 
zumljivih tako uporabnikom kot izvajalcem. Sindikati menimo, da je to posle- 
dica dejstva, da se o vseh odločitvah dogovarjajo pretežno le strokovne služ- 
be samoupravnih interesnih skupnosti in nekaj strokovnih delavcev v izva- 
jalskih organizacijah združenega dela v zdravstvu. 

Pri obravnavi vprašanj glede razvijanja svobodne menjave dela na pod- 
ročju zdravstvenega varstva je potrebno sprejeti skupne usmeritve, upošteva- 
joč negativne finančne rezultate v letošnjem letu v organizacijah združenega 
dela s področja zdravstva tudi v občinskih zdravstvenih skupnostih. 

Menimo, da gradivo ne obravnava pomembnih podatkov o obsegu sred- 
stev, pridobljenih v neposredni svobodni menjavi dela, in kolikšen je delež teh 
sredstev v dohodku organizacij združenega dela v zdravstvu. Razčleniti bi 
bilo potrebno, zakaj so uporabniki in izvajalci premalo zainteresirani za uve- 
ljavljanje različnih oblik neposredne svobodne menjave dela. Zavzemamo se, 
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da se v prvi vrsti razreši vprašanje zagotavljanja sredstev za izvajanje pro- 
gramov zdravstvenega varstva v obratnih ambulantah. 

V informaciji je pomanjkljivo prikazano zdravstveno varstvo aktivnega 
prebivalstva, posebej z vidika povezave odsotnosti z dela, z nesrečami pri de- 
lu, invalidnostjo in varstvom pri delu. Prav tako ni posvečeno dovolj pozor- 
nosti nesrečam izven dela in njihovim posledicam, ki so v zadnjem času v 
precejšnjem porastu. Seznam poklicnih obolenj je zastarel, saj se le-tem pri- 
družujejo vedno nova, ki so posledica uvajanja novih tehnologij v proizvodnji. 
Po našem mnenju bi morala informacija predstaviti tudi dejavnost medicine 
dela, delovanje in število obratnih ambulant in dispanzerjev za medicino dela, 
da bi na tej osnovi lahko ocenili, kolikšen je njihov prispevek k izboljšanju 
zdravstvenega stanja aktivnega prebivalstva v Sloveniji. 

Potrebno bi bilo prikazati, kakšen je obseg preventivnega zdravstvenega 
varstva v obratnih ambulantah v primerjavi s kurativnim zdravstvenim var- 
stvom. Pri tem smo ugotovili, da kljub pogostim priporočilom in zahtevam ta- 
ko uporabnikov kot izvajalcev, pa tudi kljub stališčem Predsedstva Republiš- 
kega sveta Zveze sindikatov glede uresničevanja zakona o zdravstvenem 
varstvu iz leta 1979, Inštitut za medicino dela, prometa in športa v Kliničnem 
centru v Ljubljani in Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu še nista pripra- 
vila skupnega programa in strokovnih podlag medicine dela in kriterijev za 
ustanavljanje obratnih ambulant. Pri tem je treba upoštevati potrebe posa- 
meznih dejavnosti v organizacijah združenega dela. 

Odsotnost z dela je v posameznih regijah v Sloveniji dokaj različna, raz- 
ličen pa je tudi obseg odsotnosti z dela do 30 in nad 30 dni. Zato bi bilo 
potrebno v informaciji ločeno prikazati odsotnost z dela po regijah, kakor 
tudi odsotnost z dela glede na trajanje. 

Ocenili smo, da predstavljajo dokaj visok odstotek odsotnosti z dela ne- 
bolezenske odsotnosti, saj jih je kar 26 odstotkov. Zato priporočamo predla- 
gatelju, da jasneje razčleni, katere so te vrste odsotnosti. Uporabnikom in iz- 
vajalcem je potrebno nemudoma predstaviti vse predvidene spremembe dolo- 
čil zakona o zdravstvenem varstvu in samoupravnih sporazumov o pra- 
vicah in obveznostih uporabnikov iz zdravstvenega varstva v zvezi s partici- 
pacijo. Upoštevati je potrebno, da so vse spremembe neposredno vezane na 
izvajanje resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 v letu 1982 in na pripravljanje planov za naslednje leto. 
Predvidene spremembe morajo uporabniki in izvajalci obravnavati v skup- 
ščinah zdravstvenih skupnosti z vso odgovornostjo in se izreči o njih, upošte- 
vaje realne dohodkovne možnosti. 

Informacija bi morala oceniti tudi nekatere negativne pojave v zdravstvu, 
o katerih smo se sindikati opredelili v gradivu za III. konferenco Zveze sin- 
dikatov, kot so na primer dolge čakalne dobe in nekateri pojavi nediscipline. 
Pri dosedanjih izkušnjah se uporabniki slabo vključujejo pri razreševanju pro- 
blemov boljše dostopnosti in učinkovitosti osnovne in specialistične zdravstve- 
ne dejavnosti. V organizacijah združenega dela s področja zdravstva izvaja- 
jo zdravstveni delavci še precejšen del programa zdravstvenega varstva v po- 
daljšanem delovnem času, z dežurstvom oziroma s stalno pripravljenostjo. Tem 
problemom je potrebno posvetiti več pozornosti in omejiti delo v podaljšanem 
delovnem času na najmanjši možen obseg. V bodoče se obseg tega dela nikakor 
ne bi smel povečevati. 
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V gradivu je v celoti izpuščeno nagrajevanje po delu in rezultatih dela 
zdravstvenih delavcev ter njihov družbenoekonomski položaj. Vsi doseda- 
nji poskusi izvajanja načel nagrajevanja po delu in rezultatih dela so ostali 
več ali manj samo pri dogovorih, ker so prav na tem področju največji odpo- 
ri in težnje po uravnilovki. Strokovne podlage za nagrajevanje po delu so 
neustrezne, zato je potrebno ob vključitvi sindikata čimprej pripraviti nove. 

Kljub temu, da določila zakona o zdravstvenem varstvu in drugi doku- 
menti jasno opredeljujejo odgovornost in obveznost posameznika, da skrbi 
za lastno zdravje, je ta obveznost v informaciji premalo odločno poudarjena. 
Ocenili smo, da bi morala biti zdravstvena vzgoja bolj sistematična že pri 
otrocih, kakor tudi pri odraslih. 

Sindikati smo večkrat opozorili in priporočali, da se mreža šol srednjega 
usmerjenega izobraževanja na področju zdravstva uskladi z možnostmi in po- 
trebami združenega dela zdravstva in socialnega skrbstva. Ze nekaj let ugo- 
tavljamo, da so v nekaterih predelih Slovenije težave z zaposlovanjem medi- 
cinskih sester. Medicinska fakulteta se kljub pogostim priporočilom in tudi 
zahtevam, da pripravi take vzgojno-izobraževalne programe, ki bodo uspo- 
sabljali zdravnike za samostojno delo v praksi oziroma v osnovnem zdrav- 
stvu, doslej še ni pripravila. Tudi glede tega je potrebno določiti nosilce, roke 
in terjati odgovornost. 

V letošnjem letu so nastale težave pri zagotavljanju sredstev za izvajanje 
delovne prakse, in sicer za nagrajevanje učencev in mentorjev, kar je po- 
trebno urediti v posebni izobraževalni skupnosti za zdravstvo in v zdravstveni 
skupnosti Slovenije tako, da se čimprej zagotovijo sredstva za izvajanje ustrez- 
nih programov. 

Kljub temu, da se je zdravstvo Slovenije že doslej uspešno vključevalo v 
mednarodno sodelovanje, pa je premalo prikazano, kako poteka medrepu- 
bliško sodelovanje, predvsem pa, kako bo v bodoče potekala delitev dela med 
organizacijami združenega dela zdravstva v Jugoslaviji. Seznanjeni smo, da 
se organizacije združenega dela zdravstva v Jugoslaviji v pretežni večini 
primerov ne dogovarjajo med seboj o izvajanju ustreznih programov zdrav- 
stvenega varstva, saj so nekatere drage aparature mnogokrat neizkoriščene, 
pri tem pa pacienti po nepotrebnem odhajajo na zdravljenje v tujino. 

Za zaključek naj povem, da smo se dogovorili, da na osnovi dopolnjene 
informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji Svet za 
zdravstveno in socialno politiko pri Republiškem svetu Zveze sindikatov in 
Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slove- 
nije dopolnita svoja programa dela, predvsem pa usmerita svojo aktivnost v 
pripravo takih stališč za III. konferenco Zveze sindikatov, ki se bodo oprede- 
lila do nekaterih odprtih vprašanj pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 
delavcem v organizacijah združenega dela in pripravi dokončnega besedila 
družbenega dogovora o merilih in pogojih za organiziranje zdravstvenih or- 
ganizacij. 

Predlagamo, da se sklepne ugotovitve in program aktivnosti Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije na področju zdravstvenega varstva, kakor tudi 
program aktivnosti za uresničevanje zakona o zdravstvenem varstvu v na- 
slednjemu letu dopolnita z ugotovitvami in stališči iz javne razprave ter da se 
rokovno podrobneje opredelijo posamezne naloge. 
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Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa. Razpravljal bo tovariš 
Karel Ožir, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. oko- 
liš, Celje. 

Karel Ožir: Tovarišice in. tovariši delegati! Naša skupina delega- 
tov je pri obravnavi tega poročila ugotovila, da povzroča občinski zdravstve- 
ni skupnosti zagotavljanje dogovorjenega obsega pravic iz zdravstvenega var- 
stva precejšnje finančne težave. To se izraža v primanjkljajih zdravstvenih 
skupnosti in v zdravstvenih delovnih organizacijah. Dogovorjene pravice pre- 
segajo materialne zmogljivosti združenega dela oziroma zdravstvenih skup- 
nosti, ob visoki rasti cen pa ne morejo pokriti stroškov dogovorjenega pro- 
grama izvajalcev. 

Ce želimo ohraniti ta obseg pravic, bo najbrž potrebno doseči večje nepo- 
sredno finančno sodelovanje uporabnikov pri pokrivanju stroškov zdravstve- 
nih storitev. V tem smislu bi bilo treba analizirati določilo 46. člena zakona o 
zdravstvenem varstvu, hkrati pa naj bi zdravstvene delovne organizacije za 
posamezne vrste storitev v večji meri pridobivale finančna sredstva z nepo- 
sredno menjavo dela. 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Mit- 
ja Gala, delegat Zbora združenega dela za socialno-zdravstveno področje, 5. 
okoliš, Tolmin. 

Mitja Gala: Tovarišice in tovariši delegati! Edini smo si, da je med 
glavnimi strateškimi rezervami racionalizacija in intenzifikacija dela v zdrav- 
stvu, cilj pa je njegova večja kvaliteta. Prelomiti je treba z enostranskim sta- 
liščem, da je to Obenem tudi njegova pocenitev v sedanjem obsegu. Zdrav- 
stvo se bo stabiliziralo le tedaj, ko bo doživelo preosnovo — pocenitev pri 
tem hitro pomeni slabšo kvaliteto — se prestrukturiralo, uskladilo sedaj umet- 
no razdeljene dejavnosti in poslovalo povezano ob dolgotrajni delitvi dela. 
To je sedaj le deklaracija, ki z njo hitro soglašamo, vendar je treba najprej 
sistemsko urediti nekatera vprašanja oziroma odpraviti probleme, ki najbolj 
ovirajo prestrukturiranje. 

1. Družbenoekonomski položaj zdravstvenega delavca ni usklajen z de- 
klariranim. Odtod si svobodna menjava prepočasi utira pot, saj je z omejeni- 
mi možnostmi gospodarstva tudi sama omejena. Ekonomski položaj zdrav- 
stvenih delavcev je doslej slonel in še sloni na organizaciji dela, ki vsebuje 
razne oblike dela prek polnega delovnega časa in tudi novi kadri jih bistve- 
no ne zmanjšujejo. Nujna je čimprejšnja izenačitev položaja zdravstvenega 
delavca z ustreznim profilom v gospodarstvu, in sicer s svobodno menjavo 
dela. Znano je namreč, da so osebni dohodki v zdravstvu glavni strošek, tako 
kot v vseh družbenih dejavnostih. Masa osebnih dohodkov je odvisna od šte- 
vila zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Lahko govorimo o zniževanju glav- 
nega stroška, ki naj bi si ga zdravstveni delavec zavestno zmanjševal. Torej 
je ključ in izhodišče za razreševanje sedanjih in razvojnih problemov v zdrav- 
stvu pri zdravstvenem delavcu in njegovem družbenoekonomskem položaju. 

2. Naslednji oviri sta preobsežno administriranje in podvajanje storitev 
zaradi dohodkovnih odnosov med tozdi, pri čemer pomeni delitev dela odre- 
kanje dohodku. Vrednotenje kvalitete dela in nadzor nad kvaliteto pa je za- 
nemarjen. 
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Med mnogimi vprašanji, ki zadevajo stabilizacijo v zdravstvu je tudi ne- 
ga na domu. Na Goriškem smo jo že izvajali in jo sedaj pospešujemo. Žal pa 
še vedno čakamo na strokovna doktrinama izhodišča in podlage za organizi- 
ranja na domu, ki jih pripravlja Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo. 
Teze so že izdelane, vendar pa vsi zdravstveni delavci niso bili seznanjeni z 
njimi. Kaže, da marsikdaj naletimo na težave tudi ob neenotni doktrini, ki pa 
jo baza ne more oblikovati. V bazi imamo namreč primere, da zlasti ostareli 
ljudje v odročnih krajih nimajo celodnevne nege, ker so njihovi otroci zapo- 
sleni, če sploh še žive v njihovem gospodinjstvu, zdravstvena služba pa ne 
more zadostiti vsem humanitarnim vidikom zdravljenja, zlasti starajočega se 
in bolehnega prebivalstva. 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Bogdan Podpečan, delegat Zbora združenega dela za prosvetno-kulturno pod- 
ročje, 2. okoliš, Ljubljana-Šiška. 

Bogdan Podpečan: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina dele- 
gatov sprejema poročilo, ob tem pa ima naslednje pripombe. 

Ocenjujemo, da je poročilo s podatki bogato, vendar pa po drugi strani 
niso dovolj obdelana naslednja vprašanja: Kako v zdravstvu uveljavljamo po- 
litiko gospodarske ustalitve in kakšni so ukrepi za racionalizacijo poslovanja? 
Kako poteka funkcionalno povezovanje za boljše izkoriščanje materialnih 
sredstev, opreme in kadrov? Kakšni ukrepi se pripravljajo, da bi v okviru 
rednega delovnega časa opravili čimveč, načrtovanih nalog in temu ustrezno 
določili višino osebnih dohodkov? 

Skupina na osnovi sprejetih sklepov 15. seje zborov Skupščine Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije z dne 23. 9. 1981 ugotavlja, da so tovrstni problemi v 
informaciji izpuščeni oziroma so le nakazani. Zanima nas, zakaj je dopolnilno 
delo oziroma delo izven rednega delovnega časa v vseh zdravstvenih organi- 
zacijah in skupnostih dobilo tako velik obseg. Številni tozdi v Sloveniji s 
področja zdravstva so za razne oblike podaljšanega delovnega časa za 12% 
presegli maso za osebne dohodke. Kdo je za tako stanje odgovoren in kdaj 
bomo poklicali predstavnike teh tozdov na odgovornost? Po drugi strani pa 
vemo, da diplomanti Medicinske fakultete težko dobijo zaposlitev. 

Za avtomatsko obdelavo podatkov v zdravstvu je bilo angažiranih ogro- 
mno družbenih sredstev. Nujno je, da se z rezultati dela dokaže upravičenost 
te naložbe. 

Večkrat smo opozarjali, da je potrebno z ustreznejšo organizacijo dela 
zmanjšati čakalne dobe. Ugotavljamo, da so se v nekaterih primerih čakalne 
dobe v specialističnih ordinacijah zmanjšale, vendar še ne v vseh. V ordina- 
cijah osnovne zdravstvene službe je čakalna doba še vedno velika, v zobo- 
zdravstvenih službah tudi po več mesecev. Znano je, da se nadaljuje črna 
praksa. Zato zahtevamo, da se z ustreznimi organizacijskimi in kadrovskimi 
ukrepi ukine črna praksa v zobozdravstvu. 

Uporabniki smo premalo seznanjeni z normativi in standardi ter s ce- 
nami storitev na področju specialističnega, bolnišničnega in osnovnega zdrav- 
stvenega varstva. Zato naj Zdravstvena skupnost Slovenije objavi cenik 
omenjenih storitev, ker posamezni primeri dokazujejo, da so cene za iste sto- 
ritve različne. 
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Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ze- 
ljko Bošnjak, delegat Zbora združenega dela za socialno-zdravstveno področje, 
10. okoliš, Novo mesto. 

Z e 1 j k o Bošnjak: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov je s posebno pozornostjo obravnavala informa- 
cijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji in program aktiv- 
nosti za uresničevanje zdravstvenega varstva v letu 1982. Ob tem smo ugoto- 
vili, da je v občinah ob sedanjih zaostrenih gospodarskih pogojih delovanje in 
izvrševanje temeljnih nalog zdravstva težje in odgovornejše, kot je bilo v 
letih nagle gospodarske rasti. Takrat je bil vzpostavljen širok in human ob- 
seg pravic iz zdravstva in socialnega varstva, danes pa ga zelo težko financi- 
ramo. .. 

Organizirali smo tudi široko, sedanjim in deloma prihodnjim potrebam 
ustrezno mrežo zdravstvenih objektov, ki jo zaradi naglo rastočih materialnih 
stroškov težko racionalno koristimo. Zdravstvo kritiziramo kot velikega 
porabnika družbenih sredstev, pri tem pa pozabljamo, da porabo v zdravstvu 
uravnavajo tudi uporabniki sami na osnovi zakonskih in samoupravno do- 
govorjenih medsebojnih pravic in obveznosti. Zakon o zdravstvenem varstvu 
zagotavlja zelo širok obseg pravic, pri čemer za nekatere kategorije uporab- 
nikov niso upoštevane njihove premoženjske razmere in možnosti. Manj pa 
zakon govori o obveznostih. Pri tem imamo v mislih zlasti prispevke uporab- 
nikov k stroškom za zdravstvene storitve, kjer je oproščen celoten krog upo- 
rabnikov storitev zagotovljenega programa. S temi prispevki uporabnikov iz- 
gubljamo svoje vzgojne, informativne, regulativne in finančne učinke, plaču- 
jejo jih le še aktivni zavarovanci, ki pa bi ta svoj delež lažje in enostavneje, 
zlasti pa ceneje, realizirali v redni prispevni stopnji za zdravstveno varstvo. 
Se smotrneje pa je seveda s spremembo zakona regulirati obseg zagotovlje- 
nega programa in zmanjševati krog upravičencev za oprostitev osebnih pri- 
spevkov k stroškom za zdravstvene storitve. 

S sprejemom občinskih samoupravnih sporazumov o pravicah in obvez- 
nostih iz zdravstvenega varstva v letu 1978 se je obseg pravic v posameznih 
občinah pričel diferencirati glede na dohodkovne možnosti. Ta proces se sedaj 
še poglablja, poseben poudarek pa dobiva s pospeševanjem neposredne men- 
jave dela med zdravstvom in organizacijami združenega dela, ki si to lahko 
zagotovijo in se hkrati tudi zavedajo velikega učinka urejenega zdravstvenega 
varstva za doseganje višjih proizvodnih učinkov. 

Vendar pa ima ta proces tudi svoje negativne učinke, saj nastaja v naši 
  sicer majhni republiki — vsaj toliko sistemov pravic iz zdravstvenega var- 
stva, kolikor je občin. Drobijo se sredstva, zmanjšuje se solidarnost, za sprem- 
ljanje medsebojnih obveznosti je potrebno več administrativnih delavcev, so- 
cialna varnost pa je manjša. Poseben problem je prenašanje nekaterih pra- 
vic med dejavnostmi, kjer se nekatere pravice tudi izgubijo. Nadaljevanje 
tega procesa vodi v skrajnost, ki nima nič skupnega s temeljnimi načeli naše 
družbene ureditve. 

Vzporedno z razlikami o medsebojnih pravicah in obveznostih se pove- 
čujejo tudi razlike v normativih in standardih, spet odvisno od dohodkovnih 
možnosti. Velik napredek pa je seveda dosežen s sprejemom samoupravnega 
sporazuma o delitvi dela na področju zdravstva, še vedno pa niso zadovoljivo 
razmejene klinične storitve od splošno bolnišničnih. 
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Organiziranost zdravstvenih skupnosti in njihovih strokovnih služb sledi 
zakonsko zastavljenim usmeritvam, vendar pa še ne dosega potrebnih učin- 
kov. Razdrobljenost slabi organizacijo, otežuje dogovarjanje o skupnih nalo- 
gah in solidarnosti, zmanjšuje učinek sredstev, ustvarja razlike med občina- 
mi, podrazuje službe in slabi njihovo strokovnost. Vse to je še bolj izrazito v 
majhnih občinah. 

Ob teh ugotovitvah, kjer so bolj poudarjene pomanjkljivosti, čeprav ne 
manjka tudi drobnih idejnih rešitev, moramo presoditi, ali je današnja narav- 
nanost zdravstva ustrezna našim potrebam in dolgoročnim ciljem. Če ni, jo 
moramo ustrezno spremeniti. Najodgovornejši dejavniki na tem področju,' na 
primer Zdravstvena skupnost Slovenije, Republiški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo, Zavod SR Slovenije za socialno medicino in higieno in 
drugi bi morali storiti več kot do sedaj, da se te usmeritve tudi realizirajo. 
Zato je potrebno pripraviti navodila in program za realizacijo sprejetih spo- 
razumov in ukrepov. 

Dodal bi še misel k poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose. Mo- 
ti me to, da preveč poudarjajo neustrezen odnos izvajalcev do uporabnikov. 
Iz svojega vsakodnevnega dela z ljudmi ugotavljam, da neustrezen odnos iz- 
vajalcev do uporabnikov ne more biti največji problem na področju zdravstva. 

Predsednik Emil Tomažič: To je poročilo, ki so ga pripravili dele- 
gati, zato ga ne moremo popravljati. Drugo vprašanje pa je, kdo se s poro- 
čilom strinja in kdo ne. To pa je potem pravica vsakogar, da se o tem izreče. 

Rad bi ponovno predlagal, da skušamo biti v razpravah kar najbolj racio- 
nalni, ker je razpravljalcev še precej. Poleg tega pa se bomo morali vrniti še 
na nekatere točke dnevnega reda. Prav pa bi bilo, da današnjo sejo normalno 
zaključimo. 

Besedo dajem tovarišici Sonji Hribernik, delegatki Zbora združenega dela 
za socialno-zdravstveno področje, 1. okoliš, Ljubljana-Center. 

Sonja Hribernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov je na svoji seji dne 6. novembra skrbno pro- 
učila informacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Slovenije. Pri 
tem je oblikovala pripombe glede problematike izvajanja usmerjenega izo- 
braževanja učencev za programe zdravstvenega varstva. 

Na podlagi začasne mreže šol se v letošnjem šolskem letu izvaja vzgojno- 
izobraževalni program Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, ki je trenutno 
še v ustanavljanju, na treh lokacijah, in sicer na šoli za medicinske sestre v 
Ljubljani, Plečnikov trg 1, na Soli za medicinske sestre-babice v Ljubljani, 
Šlajmerjeva 3a in na VI. gimnaziji, Ljubljana, Zaloška 49. Praktični pouk je 
organiziran v zdravstvenih delovnih organizacijah, od tega največ v tozdih 
Kliničnega centra v Ljubljani. 

Poleg navedenih lokacij poteka vzgojno delo učenk tudi v dijaškem do- 
mu v Ljubljani, Potočnikova ulica 3, ki je poslovna enota šole za medicinske 
sestre. 

Pogoji dela ne zadostujejo niti za izvajanje skupnih vzgojno-izobraževal- 
nih osnov programa usmerjenega izobraževanja, zlasti pa je onemogočen 
vzgojni proces bodočih zdravstvenih delavcev. Menimo, da so zdravstvene 
delovne organizacije in celotna družba zainteresirani, da se bodoči zdravstveni 
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delavci izobražujejo tako, da bo njihovo znanje prispevalo k uresničevanju 
začrtanih programov. 

Na vzgojnem področju pa moramo doseči, da bo učenec znal ceniti vsako 
delo, da bo imel možnost vključevanja v delo samoupravnih organov, hkrati 
pa razvijal ustrezne medsebojne odnose, ki so v zdravstvenem varstvu pri 
delu z bolniki še posebej pomembni. Za uresničitev teh zahtev je nujno po- 
trebno zagotoviti vsaj minimalne prostorske pogoje, tako da bi izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega procesa potekalo v eni stavbi. O trenutnih pogojih 
dela nove šole so seznanjeni vsi ustrezni in odgovorni organi. 

Navedeni prostorski problem je v gradivu »Uresničevanje zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji« že omenjen. Kljub temu pa skupina delegatov meni, 
da je zaradi izredno težke problematike potrebno vnesti rešitev prostorske 
problematike Srednje zdravstvene šole Ljubljana v ustanavljanju v program 
aktivnosti na področju zdravstvenega varstva v letu 1982. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rajko 
Novak, delegat Zbora združenega dela za socialno-zdravstveno področje, 6. 
okoliš, Koper. 

Rajko Novak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predvčerajšnjim je Medobčinski svet SZDL v Kopru sklical problemsko kon- 
ferenco za obravnavo poročila o uresničevanju zdravstvenega varstva v 
Sloveniji. Na konferenci so sodelovale skupine delegatov za Zbor združenega 
dela in Zbor občin, predstavniki občinskih zdravstvenih skupnosti, predstavniki 
Zdravniškega društva, Zdravstvenega centra Koper, sindikalna konferenca 
Zdravstvenega centra, strokovni delavci zdravstvenih skupnosti ter predstav- 
niki obalnih in občinskih organizacij. V razpravi so bila glede poročila ter glede 
zdravstvene problematike v regiji sprejeta naslednja stališča. 

Opozorjeno je bilo na predviden težak materialni položaj zdravstva v le- 
tu 1982 kot posledica resolucijskih določil. Poudarjeno je bilo, da bo na našem 
območju materialni položaj še težji kot v ostalih predelih Slovenije, tako za- 
radi slabega stanja sedanjih objektov in opreme, kakor tudi zaradi predvide- 
ne selitve kirurgičnega oddelka v novo bolnišnico, kar bo dodatno povečalo 
stroške. Opozorjeno je bilo na nujnost varčevalnih ukrepov na vseh ravneh, 
da bi preprečili nadaljnje zaostajanje ravni osebnih dohodkov v zdravstvu 
za ravnijo gospodarstva. Še posebej je bilo opozorjeno na nevarnosti, ki po- 
menijo neogibno kršenje pravic, tako tistih, ki so vezana na spreminjanje za- 
kona o zdravstvenem varstvu, kot tudi samih programov SIS za zdravstveno 
varstvo. Večji poudarek neposredni svobodni menjavi dela lahko pomeni gle- 
de na različne pogoje pri pridobivanju dohodka tudi nevarnost poglabljanja 
socialnih razlik na tako občutljivem področju, kot je zdravstveno varstvo. 

Opozorjeno je bilo tudi na nadaljnje poglabljanje razlik med občinami, 
ki ga prinašajo predvideni ukrepi. Poleg tega je bila izražena potreba po 
ustreznejši opredelitvi načela solidarnosti za našo regijo, ki ima glede na ve- 
lik deficit v prostorih in opremi specifične probleme. V poročilu je prikazan 
velik napredek, ki je bil dosežen v republiki v zadnjem obdobju. Manjka pa 
opredelitev, da ta napredek ni celovit in da posamezna območja v republiki 
močno zaostajajo. 

V konkretnih pripombah opozarjamo na dejstvo, da v poročilu ni posebej 
opredeljeno načelo odgovornosti slehernega človeka do lastnega zdravja in da 
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kaže to temeljno načelo reafirmirati. Po sodbi problemske konference manjka 
v gradivu tudi ustreznejša opredelitev do odsotnosti z dela in načrt aktivnosti za 
njeno zmanjševanje. V poročilu manjka tudi opredelitev vloge družbenih or- 
ganizacij, zlasti Zdravniškega društva in njegovih sekcij, kot subjektov obli- 
kovanja doktrine, ki ne more biti enostransko prepuščena le Medicinski fa- 
kulteti in Kliničnemu centru, saj bi v tem primeru to pomenilo oženje znan- 
stvenega potenciala republike. 

Glede delitve dela med ustanovami je potrebno ugotoviti, da so s seda- 
njo delitvijo premalo izkoriščene potencialne možnosti regijskih bolnišnic in 
osnovnega zdravstva. 

Pri obravnavi problematike usmerjenega izobraževanja na področju 
zdravstva je bilo poudarjeno, da kaže opozoriti na nevarnost predimenziont- 
ranosti izobraževanja na nivoju višje strokovne izobrazbe na račun srednje, 
dalje na težave pri kadrovanju za srednjo stopnjo in na dejstvo, da tak sistem 
izobraževanja pomeni hkrati potrebo po večjem obsegu sredstev v primerjavi 
z dosedanjim obsegom. 

V poročilu je nadalje premalo omenjena delitev po delu in uresničevanje 
tega načela na področju zdravstva. Razpravljalci opozarjajo tudi na uresni- 
čevanje koncepta Kliničnega centra, ki ne sme postati regionalna bolnišnica 
za Ljubljano in okolico. Opozorjeno je bilo, da je sodelovanje Kliničnega cen- 
tra z regionalnimi bolnišnicami in osnovnimi zdravstvenimi zavodi neustrez- 
no, da je tu čutiti pomanjkanje povezave med zdravniki na različnih ravneh 
in da so pri sprejemanju v Klinični center druge slovenske regije zapostav- 
ljene. 

Posebej kaže opozoriti na dejstvo, da odločno prepočasi uveljavljamo do- 
govorjene usmeritve na področju osnovnega zdravstva. Izraženo je bilo mne- 
nje, da je v poročilu premalo obdelana medicina dela, ki bi jo bilo potrebno 
poenotiti,v Jugoslaviji. Današnja medicina dela je še vedno premalo pove- 
zana z združenim delom in njegovimi potrebami, premalo pa je tudi oprede- 
ljena s konkretnimi nalogami. 

Konferenca meni, da zdravstveni delavci ne morejo nositi izključnega 
bremena stabilizacije, kljub temu, da so v zdravstvu še velike notranje rezer- 
ve, zlasti na področju organizacije dela. Prav tako pa v zaključku poročila ni 
dovolj jasno nakazana perspektiva, manjkajo tudi usmeritve z opredeljenimi 
nosilci za naprej. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati za- 
ključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da na podlagi vseh razprav in gradiv sprejme naslednji 
sklep: J 

1. Razprava o informaciji o uresničevanju zdravstvenega varstva se ne 
zaključi, ker odprti problemi na področju zdravstva narekujejo širšo in po- 
globljeno razpravo ter pripravo celovitega programa aktivnosti — s konkret- 
no opredeljenimi nalogami, roki in nosilci, vse od republike do občin in zdrav- 
stvenih organizacij ki naj bo trdna podlaga za nadaljnje učinkovitejše ure- 
sničevanje nalog na tem področju. 

2. Glede na to, ker so bili številni aktualni problemi s tega področja v 
enem delu podrobneje opredeljeni šele v teku razprave o informaciji, in si- 
cer v sklepnih ugotovitvah in programu aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine 
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SR Slovenije ter v dodatnem gradivu Republiškega komiteja za zdravstveno 
in socialno varstvo, v drugem delu pa bodo opredeljeni v gradivu Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije, v katerem bodo konkretizirane tudi naloge zdravstve- 
nih skupnosti, naj poteka zlasti o dopolnjenem gradivu in o akcijskem pro- 
gramu do januarja 1982 usklajena širša razprava, ki bo zajela družbenopo- 
litične organizacije, zlasti Socialistično zvezo delovnega ljudstva Slovenije, 
sindikate, občinske skupščine, zdravstvene skupnosti, zdravstvene delovne or- 
ganizacije in druge zainteresirane organe in organizacije. 

Zbor se bo z aktualizirano informacijo in z dopolnjenim programom aktiv- 
nosti ponovno seznanil po končani širši razpravi. 

Je tako oblikovan predlog sklepa sprejemljiv? (Da.) Prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Predlagal bi, da se vrnemo na 3., 4. in 6. točko dnevnega reda, ki jih ima- 

mo še odprte. 

Prehajamo najprej na 3. in hkrati na 4. točko dnevnega 
reda, ker je bila za proučitev razprave imenovana ista skupina delegatov. 
Tovariš Boris Kralj ima pripravljeno poročilo za obe točki hkrati, zato bomo 
poslušali poročilo skupine delegatov k 3. in 4. točki. Glasovali bomo pa po- 
sebej. 

Boris Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki je bila imenovana, da prouči današnjo razpravo k obe- 
ma poročiloma Gospodarske zbornice, se je dvakrat sestala s skupino delega- 
tov iz Zbora občin. Pri tem smo skrbno proučili vso razpravo in predlagamo 
naslednji spremembi. 

V sklepu o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s pred- 
logi ukrepov predlagamo, da se v drugem odstavku druge alinee v tretji toč- 
ki na drugi strani v 4. vrsti beseda »in« nadomesti z vejico, v isti vrsti pa se 
za besedo »ravnanje« doda »in njihovo odgovornost«. 

V ugotovitvah in predlogih o samoupravnem sporazumevanju in dohod- 
kovnem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije 
predlagamo, da se v II. točki na drugi strani v 13. vrstici na koncu stavka za 
besedo »povezovanje« doda nov stavek, ki se glasi: »Prav tako naj na podla- 
gi materialnih bilanc da pobudo za organizirano in enotno nastopanje zdru- 
ženega dela iz SR Slovenije pri dohodkovnem povezovanju z organizacijami 
združenega dela iz drugih republik in pokrajin«. 

Skupina delegatov je tudi ugotovila, da je zahteva delegata iz občine Lju- 
bi j ana-Šiška, naj se dopolni poročilo o aktivnostih za odpravo vzrokov stag- 
nacije, vsebovana v 4. točki predlaganega sklepa, prav tako pa so konkretne 
naloge Gospodarske zbornice opredeljene v ugotovitvah in predlogih o samo- 
upravnem sporazumevanju, zlasti v drugem odstavku 2. točke. 

Prejeli smo tudi stališče Družbenopolitičnega zbora, ki podpira sprejem 
ugotovitev in predlogov skupine delegatov k samoupravnem sporazumevanju 
in dohodkovnem povezovanju. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala za poročilo. Zeli kdo o teh dopol- 
nitvah razpravljati? (Ne.) 
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Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o predlogu sklepa k 
3. točki dnevnega reda. Skupina delegatov predlaga, da se v drugem odstavku 
druge alinee v tretji točki na drugi strani v četrti vrstici beseda »in« nado- 
mesti z vejico, v isti vrstici pa se za besedo »ravnanje« dodajo besede »in nji- 
hovo odgovornost«. 

Na glasovanje dajem predlog sklepa, ki ga imate pred seboj s predlaga- 
no dopolnitvijo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (114 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Štirje delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa z dopolnitvijo sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa k 4. točki dnevnega reda, kjer 

gre prav tako za predlog skupine, in sicer, da se v II. točki na 2. strani v 
prvem odstavku doda nov stavek, tako kot je predlagal tovariš Boris Kralj. 

Dajem na glasovanje ugotovitve in predloge z dopolnitvijo, ki jo je pred- 
lagala skupina delegatov. Kdor je za ugotovitve in predloge, naj prosim gla- 
suje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so ugotovitve in predlogi z dopolnitvijo sprejeti z večino 
glasov. 

Vračamo se še na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju 
sredstev za osebne dohodke. 

Vabim predstavnika skupine tovariša Staneta Kolar j a, da da poročilo! 

Stane Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za proučitev poročila o uresničevanju politike delitve 
sredstev za osebne dohodke in politike skupne ter splošne porabe se je sestala 
na osnovi razprav na zborih Skupščine in predlaga, da se besedilo ugotovitev, 
predlogov in sklepov dopolni in spremeni takole: 

V I. točki se prvi stavek drugega odstavka nadomesti z naslednjim be- 
sedilom: »Poročilo odbora ni usmerjeno na razdelavo usmeritve družbenega 
dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo in zato ne daje analitičnih osnov za oceno uresniče- 
vanja sistema delitve sredstev za osebne dohodke po delu na rezultatih dela«. 

Prvi stavek tretjega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: »Skup- 
ščina SR Slovenije ugotavlja, da se sredstva za osebne dohodke oblikujejo 
skladno z usmeritvami resolucije, kar je bistveni cilj in naloga udeležencev 
tega dogovora«. 

V II. točki se v prvi alinei v drugem stavku za besedama »zagotoviti le« 
doda naslednje besedilo: »s povečanjem dohodka, ki bo dosežen«, naprej sledi 
prvotno besedilo. 

Na koncu tega stavka se besedilo: »ki bodo zlasti s povečanjem izvoza 
omogočali tudi povečanje dohodka« črta in doda naslednje besedilo: »Poseb- 
nega pomena pa je zagotavljanje ustreznih pogojev za pridobivanje dohodka 
vseh tistih organizacij združenega dela, ki povečujejo izvoz na konvertibilno 
področje«. 

Na tretji strani se v prvi vrsti prve alinee črta beseda »merilih« in se 
doda »za oblikovanje in delitev«. 
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V tretji točki se na koncu besedila doda naslednji stavek: »Temu poro- 
čilu naj bo priložen pregled organizacij združenega dela, ki bodo kršile do- 
govor za leto 1981, s predlogi ukrepov izvršnih svetov skupščin občin«. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo o poročilu skupine 
in predlogih za dopolnitev razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog ugotovitev, pred- 
logov in sklepov s predlaganimi dopolnitvami. Kdor je za predlog ugotovitev, 
predlogov in sklepov z dopolnitvami, naj prosim glasuje! (118 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog ugotovitev, predlogov in sklepov z dopolnitva- 
mi sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju kreditno-monetarne politike. 

K tej točki ste prejeli poročilo Narodne banke Slovenije o uresničevanju 
skupne emisijske, denarne in devizne politike in skupnih osnov kreditne po- 
litike ter kreditne politike, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije ter o 
ugotovitvah kontrole denarno-kreditnega in deviznega poslovanja bank ter 
deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja organizacij združenega dela za 
obdobje januar-september 1981. 

Osnutek stališč in ukrepov za uresničitev dogovorjene denarno-kreditne 
politike je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in nekoliko kasneje 
predlog navedenih ukrepov. K poročilu Narodne banke Slovenije ste prejeli 
mnenje in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in skupno po- 
ročilo Odbora za finance in Odbora za družbenoekonomske odnose. 

Želi predstavnik Narodne banke besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Mirko 
Jamar, guverner Narodne banke Slovenije. 

Mirko Jamar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da dodam nekaj dopolnilnih pojasnil in ugotovitev k predloženemu 
poročilu. 

Predvsem bi rad poudaril, da je poročilo spodbudilo v odborih zborov 
Skupščine in Izvršnega sveta dosti razprav in predlogov, kar kaže, da spod- 
buja kreditno-monetarna politika vedno več razprav in predlogov za prilago- 
ditev njenih ukrepov interesom in potrebam združenega dela. 

Pomen kreditno-monetarne politike za uresničevanje nalog ekonomske 
politike, zlasti pa za uresničevanje stabilizacijskih načrtov glede na rast pro- 
izvodnje, gibanje cen, uresničevanje nalog plačilne bilance in podobno, je go- 
tovo velik in nesporen. O tem se vsi strinjamo, vendar pa so zelo različne ocene, 
kakšen je pomen tega vpliva na uresničevanje nalog, ki sem jih prej omenil, 
zlasti na stabilizacijo gospodarskih tokov. Najbrž bo resnica v tem, da je vpliv 
denarno-kreditne politike na te tokove v pretežni meri odvisen od načina upo- 
rabe ukrepov, s katerimi razpolaga denarno-kreditna politika. Po naši oceni, s 
katero se strinja velika večina razpravljalcev v Sloveniji, s temi ukrepi ne mo- 
remo biti povsem zadovoljni. Zato se ravno v letošnjem in v lanskem letu o teh 
ukrepih intenzivno razpravlja v najrazličnejših institucijah in krogih in lahko 
pričakujemo, da bo prišlo že v teku naslednjega leta in kasneje še do bistve- 
nejših izboljšav. Za enkrat lahko ugotovimo, da se ukrepi kreditno-monetarne 
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politike v glavnem poslabšujejo in da ne dosegajo in uresničujejo tistih na- 
log, ki so bile postavljene in že dogovorjene. 

Glede nekaterih od teh ukrepov bi želel dati nekaj naših ocen. 2e v letu 
1980, še bolj pa letos, se je Narodna banka Slovenije aktivno ukvarjala s pro- 
blematiko zagotavljanja take strukture bančnih sredstev in plasmajev, ki naj 
bi zagotavljali likvidnost bančnega sistema in preprečili pretirano prelivanje 
kratkoročnih sredstev v dolgoročne plasmaje. Razprava o tem instrumentu je 
bila pogosto tudi v tej Skupščini. Pri tem pa moramo poudariti, da je preliva- 
nje kratkoročnih sredstev v dolgoročne plasmaje predvsem ena od osnovnih 
bančnih funkcij, ki morajo pri tem upoštevati naloge likvidnosti in solvent- 
nosti posamezne banke. Na obseg investicij in njihovo racionalnost seveda ni 
mogoče vplivati le s predpisom o obvezni strukturi sredstev in plasmajev, še 
posebej ne za to, ker je delež bank v celotni naložbeni dejavnosti že tako ali 
tako v upadanju. Na boljšo učinkovitost investicij bi lahko vplivali s temelji- 
tejšo družbeno selekcijo investicij in s spremembo predpisov o načinu dolo- 
čanja lastnega prispevka uporabnikov družbenih sredstev k financiranju in- 
vesticij, po katerem pokrivanje obratnih sredstev iz poslovnega sklada sploh 
ni predvideno. 

Narodna banka Slovenije in ravno tako tudi drugi organi v republiki 
Sloveniji se za uvedbo tega predloga že dalj časa zavzemajo in so bili v tem 
smislu dani tudi ustrezni predlogi za spremembo zveznih predpisov. 

Med ukrepe, ki jih Narodna banka Jugoslavije sprejema za urejanje koli- 
čine denarja v obtoku, že tretje leto neprekinjeno uvršča tudi ukrep o omeje- 
vanju rasti bančnih plasmajev, ki pa je v zakonu predviden le kot izjemen 
instrument in se ga lahko uporablja le za določen čas. 

Tudi na področju obravnave te problematike se je Narodna banka Slove- 
nije aktivno vključevala s kritičnim pogledom tako glede načina in vsebine 
sprejemanja tega sklepa, še bolj pa z vidika administrativne oziroma linearne 
omejitve rasti plasmajev. Po našem mnenju je ta ukrep neučinkovit, zlasti s 
tega vidika, ker se lahko prenaša na druge banke v okviru dogovorjenega po- 
rasta plasmajev, ker povzroča pravo trgovanje, ima tudi svojo ceno in zato 
ne daje nobenih ustreznih učinkov, lahko bi rekli celo obratno. 

V naših gradivih smo obdelali tudi drugačne, primernejše predloge, za 
katere menimo, da bi lahko ta problem reševali bolj učinkovito in bolj smo- 
trno. Posebej bi želel omeniti pogosto kritizirane ukrepe na področju primarne 
emisije. Primarna emisija, ki bi morala kot zelo elastični instrument vplivati 
na realno potreben obseg denarja v obtoku, se vse bolj uporablja kot podlaga 
za kritje različnih kreditnih potreb. Po svojem obsegu in namenih porabe se 
primarna emisija tako vedno bolj razširja, dobiva vedno bolj dominanten 
vpliv na financiranje prioritetnih in drugih dejavnosti, s tem pa se zmanjšuje 
možnost in vpliv združenega dela na samostojno odločanje o njihovem razvoju 
in financiranju. 

Ravno tako je problematičen tudi ukrep obvezne rezerve, katere osnovna 
naloga je, da skrbi za ustrezno kreditno sposobnost bank, to se pravi, da se po 
potrebi zvišuje ali pa znižuje. Ta instrument se v zadnjih dveh letih v celoti 
uporablja za kritje določenih potreb, za namensko kreditiranje in podobno, kar 
je seveda v nasprotju z njenim namenom. 

Samo na kratko sem omenil nekaj osnovnih problemov, ki se nanašajo na 
probleme, ki izhajajo iz uporabe veljavnih instrumentov kreditno-monetarne 
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politike. Rekel sem že, da so ti ukrepi v zelo intenzivni razpravi in da priča- 
kujemo v tem pogledu določene skupne in boljše rešitve. 

Moj namen pa je, da rečem nekaj besed še o nekaterih ključnih problemih, 
s katerimi se v našem gospodarstvu zelo pogosto srečujemo, zlasti v letoš- 
njem letu. 

Eden poglavitnih problemov je likvidnost bančnega sistema, pri čemer bi 
želel v začetku reči, da so za sedanje obdobje značilni procesi trajnega po- 
slabševanja likvidnosti velike večine bank v svetu, predvsem pa tistih, ki so 
pri svojem poslovanju v večjem obsegu odvisne od poslovanja v mednarodnih 
odnosih. Osnovni vzroki za tako stanje so motnje v mednarodnih blagovnih 
tokovih, zapiranje zunanje trgovine v kompenzacijske posle in splošno po- 
slabševanje plačilne sposobnosti v večini držav, predvsem pa držav v razvoju. 

Mislim, da je treba omeniti, da je danes prišlo do slabe likvidnosti celo v 
tistih državah, ki so večji izvozniki nafte, kot sta na primer Alžirija, Vene- 
zuela in tako naprej, ki morajo svojo zunanjo likvidnost prav tako že pokri- 
vati z zadolževanjem v tujini. Taki procesi nelikvidnosti so še posebej poudar- 
jeni v tistih državah, ki so naši pomembnejši zunanjetrgovinski partnerji, kar 
potem avtomatično vpliva na poslabševanje likvidnosti tudi tistih naših bank, 
ki poslujejo s tujino. Ta problem se potem kaže v praksi tako, da naši zuna- 
njetrgovinski partnerji, to se pravi kupci našega blaga v tujini, zadržujejo 
plačila za naše blago, da s tem izboljšujejo svojo likvidnost, hkrati pa izva- 
jajo velike pritiske, da bi čimprej dobili plačilo za njihovo blago. Mi smo v 
težkem položaju zaradi tega, ker velik pritisk in napori, da bi čim več in čim 
hitreje izvažali, povzročajo, da moramo naše blago prodajati tudi pod manj 
ugodnimi pogoji, hkrati pa naši uvozniki, da bi si zagotovili potrebno blago 
za urejanje svoje proizvodnje, često pospešujejo plačila v tujino, kar pomeni, 
da imamo počasen priliv sredstev od našega izvoza in zelo hiter odliv sredstev 
za naš uvoz. 

Seveda povzročajo taki procesi močno nelikvidnost naših bank, k temu pa 
v znatni meri prispeva tudi visoka inflacija, tako da za enako količino pro- 
izvedenega blaga potrebujemo vedno več denarja. Tej visoki inflacijski stop- 
nji seveda ne moremo slediti z liberalno kreditno politiko, ker bi s tem še bolj 
pospeševali inflacijo, ampak moramo nasprotno izvajati močno omejevalno 
kreditno politiko, kar seveda še bolj vpliva na nizko likvidnost našega go- 
spodarstva in bančništva. Taka politika je nujna, če hočemo v večji meri pod- 
preti naše izvozne napore, manjši porast cen, in da tudi sicer ne povzročamo 
prevelike emisije denarja. Na nelikvidnost pa seveda vplivajo še drugi ele- 
menti, kot so vedno večje izgube v gospodarstvu, dokončne investicije in 
tako naprej. Te slabe likvidnostne razmere so pri nas zlasti zelo poudarjene 
v letošnjem letu. Lahko bi rekel, da je nelikvidnost v Sloveniji v primerjavi 
z Jugoslavijo razmeroma nizka, v glavnem je celo leto pod povprečjem splošne 
jugoslovanske nelikvidnosti. 

Narodna banka Jugoslavije je s svojimi ukrepi skušala večkrat omiliti 
slabo stanje likvidnosti s tem, da se je povečevala primarna emisija, da se je 
zmanjševala obvezna rezerva, da so se dajali začasni krediti za kritje potreb- 
nih sredstev za izplačilo osebnih dohodkov, da so se tudi likvidnostni krediti 
dajali včasih vnaprej in podobno, vendar pa samo ti ukrepi ne morejo urejati 
problema likvidnosti delovnih organizacij in bank. Menimo, in to bi bilo po- 
trebno poudariti, da tako gospodarske organizacije kot banke same premalo 



82 Zbor združenega dela 

naredijo za to, da bi zagotavljale potrebno likvidnost, ki bi omogočala sprotno 
izpolnjevanje njihovih obveznosti. Preveč pogosto se zanašajo in prepuščajo 
skrb za to drugim organizacijam združenega dela, med drugim tudi bankam, 
te pa Narodni banki Jugoslavije. Narodna banka Jugoslavije sicer sprejema in 
predpisuje ukrepe za ohranjanje bančne likvidnosti, vendar že sam zakon na- 
laga bankam, da morajo poslovati na tak način, da bo zagotovljeno redno iz- 
polnjevanje obveznosti tako glede njihovega skupnega obsega, kot tudi glede 
njihovih rokov. To pomeni, da morajo poslovne banke redno skrbeti za pravo- 
časno obravnavanje in obračunavanje zapadlih obveznosti svojih komitentov, 
tega pa vedno ne delajo, kar kažejo kontrolni pregledi, ki jih opravlja Na- 
rodna banka v poslovnih bankah. 

Mćnim, da je v zvezi z izboljšanjem dinarske likvidnosti premalo storje- 
nega tudi na področju deviznega poslovanja, saj bi s pospeševanjem deviz- 
nega priliva lahko znatno izboljšali tudi splošno likvidnost gospodarstva in 
bank. Iz gradiva, ki ste ga dobili, je razvidno izredno kritično stanje v tem 
pogledu v Sloveniji. Slaba je izterjava zapadlih terjatev iz tujine, saj v Slo- 
veniji pride na 100 dinarjev dobaviteljev 213 dinarjev kupcev v tujini. To pa 
je izrazito neugodno razmerje, ki kaže na to, da imamo tu še velike rezerve, 
na drugi strani pa, da prodajamo velik del našega blaga v tujino na kredit z 
dolgimi plačilnimi roki. S tem za dolgo časa vežemo naša likvidna sredstva 
in zaradi tega se tudi izvozne spodbude zelo kasno obračunajo. Terjatve do 
tujine se povečujejo tudi zato, ker delovne organizacije včasih namerno za- 
držujejo priliv deviznih sredstev v tujini, kar prav tako povzroča kasnejše 
obračunavanje izvoznih spodbud. 

Likvidnost v Sloveniji je v zadnjih dveh mesecih izredno padla, ker smo 
imeli izredno veliko povečanje izvozi*, ki je tudi sicer glede na jugoslovanske 
razmere relativno velik. Tudi ta izvozna usmerjenost vpliva na nizko likvid- 
nost našega gospodarstva. Zato menimo, da bi morali razmisliti o določenih 
ukrepih in sicer v dveh smereh. Zahtevati bi morali, da se realizira naša že 
zdavnaj postavljena zahteva, da se krediti iz primarne emisije odobravajo na 
podlagi celotne cene blaga, ki se izvaža, to se pravi izvozne cene, povečane za 
izvozne spodbude. 

Drug problem, ki ga opažamo, pa je, da delovne organizacije v razmeroma 
velikem številu zelo pozno prijavljajo svoje izvozne zahteve Narodni banki, 
tako da dobijo te zahteve izplačane dosti kasneje, kot bi jih lahko sicer, če bi 
te prijave pravočasno opravile. Kasnijo dva, tri mesece ali pa včasih tudi 
več, to pa seveda bistveno vpliva na nižjo likvidnost izvoznih delovnih organi- 
zacij. Naj omenim, da znaša znesek izvoznih spodbud v Sloveniji letno okoli 
7 do 8 milijard dinarjev. Gre torej za zelo velika sredstva, pri čemer bi go- 
spodarstvo s pravočasnim prijavljanjem teh izvoznih spodbud lahko v znat- 
nem obsegu in hitro izboljšalo svojo likvidnost. Toliko o problemih likvidnosti. 

Rad bi omenil še neko drugo področje dela, ki ga opravlja Narodna banka 
Slovenije. Narodna banka Slovenije spremlja tudi uresničevanje plačilne bi- 
lance Slovenije in opravlja vrsto drugih del, ki se nanašajo na poslovanje de- 
lovnih organizacij in bank s tujino, zlasti pa izdajanje najrazličnejših soglasij, 
s katerimi urejajo delovne organizacije in banke svoje poslovne odnose s tu- 
jino. V teh izredno zahtevnih pogojih, v katerih delujemo sedaj in ki zahte- 
vajo od nas vseh izredno prizadevnost, da bi se čimprej izvlekli iz težav, v ka- 
terih smo, je koristna vsaka spodbuda in napor, ki naj prispeva k uskladitvi 
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naših odnosov s tujino. Gre torej za to, da ne vidimo samo velikih učinkov 
predvsem velikih izvoznikov, ampak tudi vse tiste dejavnosti in ukrepe, ki 
lahko prispevajo k izboljšanju naših odnosov na področju plačilne bilance. Zato 
menim, da je mogoče doseči tako uskladitev v določenem času samo na ta 
način, če bomo v naše napore vključili vsa področja proizvodnje in storitev 
in tudi vsa področja porabe ter vse občane. Skratka, vsi moramo, vsak na svo- 
jem področju sodelovati, sicer ne moremo pričakovati v ustreznem času zado- 
voljivih rešitev. Čeprav posvečamo poglavitno skrb urejanju teh področij in 
skladnejšim odnosom med izvozom in uvozom, se pravi stalnemu večanju iz- 
voza ob zmanjševanju deficita v plačilni bilanci, pa moramo vendarle upo- 
števati tudi celo vrsto drugih dejavnosti, ki lahko precej prispevajo k reše- 
vanju prej navedenih nalog in ciljev. 

Naštel bom nekaj takih ukrepov, ki izhajajo iz dela, ki ga opravlja Na- 
rodna banka Slovenije. Vem, da ste že razpravljali o teh problemih v tem 
zboru, zato bi se omejil samo na tista delovna področja, ki se nanašajo na Na- 
rodno banko in ki so v tem pogledu pomembna. Omenim naj veliko, rezervo, 
ki jo vidimo v našem deviznem prilivu na področju neblagovnih storitev, ki 
jim najbrž posvečamo premajhno pozornost, zlasti zato, ker uresničevanje ne- 
blagovnih storitev pomeni relativno majhne obveznosti pri uvozu in velik 
neto devizni priliv. Na področju kot so turizem in transport, ki predstavljata 
izredno pomembno področje zlasti zaradi lokacije Slovenije, ki je na križišču 
velikih mednarodnih poti in tudi na področju storitvenih dejavnosti, lahko 
najdemo velike možnosti za izboljšanje naše plačilne bilance. Sem štejemo 
lahko še celo vrsto drugih ukrepov, ki lahko prispevajo k izboljšanju naših 
deviznih dohodkov, kot so razne provizije in drugi ukrepi, o katerih bom ne- 
kaj rekel še kasneje. 

Mislim, da je za naše delo zelo pomemben organiziran nastop v tujini, kjer 
pogosto prihaja do nelojalne konkurence med bankami in organizacijami zdru- 
ženega dela, kar izkoriščajo tuji poslovni partnerji. Višje oblike sodelovanja s 
tujino kot so zlasti skupne naložbe se zelo počasi in nezadovoljivo razvijajo in 
lahko ugotavljamo, da v zadnjem času takih oblik mednarodnega sodelovanja 
sploh nimamo. 

Na področju maloobmejne menjave ne izkoriščamo možnosti, ki jih imamo. 
Na tem področju imamo stalno neizkoriščena zelo velika sredstva, ker ne zna- 
mo izkoristiti uvoznih pogojev in prepuščamo velika denarna sredstva tujim 
poslovnim partnerjem. 

Glede pospeševanja izvoza in prenašanja naših poslov v tujino bi omenil, 
da je samo v preteklem letu bilo posredovano Narodni banki Slovenije prek 
60 000 vlog za podaljšanje plačilnega roka in da na ta način ostaja v tujini 
znesek v višini okoli 500 milijonov dolarjev. To so ogromna sredstva, ki jih 
pustimo v glavnem neobrestovana in ničesar ne storimo, da bi ta sredstva 
hitreje pritekala, pa tudi ustreznih zamudnih obresti ne obračunavamo. 

Omenil bi še, da je svet Narodne banke o teh stvareh večkrat sklepal in 
tudi sprejemal ustrezne ukrepe ter pokazal veliko aktivnost pri urejanju teh 
problemov. 

Na koncu še tole. Glede zadolževanja v tujini, o čemer potekajo ponovno 
zelo živahne razprave, bi želel poudariti, da smo imeli prevelik liberalizem 
in da smo se zadolževali brez ustrezne zagotovitve odplačila dolgov in po- 
ravnave stroškov v obliki obresti. V tem pogledu je nujno že sedaj in v pri- 
6* 
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hodnje priti na povsem nove principe, kajti zadolžuje se lahko samo tisti, ki 
je sposoben kredite tudi odplačati. 

V tej povezavi bi omenil še problem deviznega trga. O tem potekajo v 
zadnjem času zelo intenzivne razprave, da bi se ta trg ponovno odprl, vendar " 
za to zaenkrat še ni ustreznih pogojev. Poglavitno vprašanje v zvezi s formi- 
ranjem deviznega trga je vsekakor skrb za devizno likvidnost delovnih orga- 
nizacij bančnega sistema, ki naj bi prek deviznega trga uspešno opravljale 
izmenjavo in promet z deviznimi sredstvi in s tem zagotavljale možnost za 
redno poslovanje in opravljanje svoje dejavnosti s tujino. 

Opravičujem se, če sem bil predolg! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa, tovariš Jamar. 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Franc Huber, delegat Zbora 

združenega dela za področje gospodarstva, 20. okoliš, Gornja Radgona. Prosim! 

Franc Huber: Tovariš predsednik', tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati skupine delegatov 20. okoliša za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije in skupina delegatov za Zbor občin iz občine Gornja Radgona smo 
na svoji seji dne 9. 11. obravnavali tudi poročilo o uresničevanju skupne emi- 
sijske, denarne ter devizne politike in pri tem izpostavili naslednje ugotovitve 
oziroma predlog. 

Odlok o začasnih ukrepih za odstranitev motenj v uresničevanju projek- 
cije plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja Slovenije, ki se na- 
naša tudi na reguliranje uvoza v okviru pogodb o dolgoročni proizvodni ko- 
operaciji, je bistveno posegel v enega naj vitalne jših sektorjev v zunanji trgo- 
vinski menjavi. Poleg tega, da je ta del odloka v nasprotju z zveznim zakonom 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, se posledice negativno odražajo in se bodo 
še bolj na prizadevanja za saniranje zunanjetrgovinske bilance Slovenije in 
Jugoslavije. Zvezni zakon namreč določa pozitivno ali negativno razliko konto- 
korentnega salda do 40 % vrednosti letne izmenjave, medtem ko je odlok ob- 
seg kooperacije linearno zapečatil na nivoju izravnanega salda. V praksi je 
to povzročilo, da ni mogoče realizirati že sklenjenih pogodb, ki so temeljile na 
določilih zakona, niti z domačimi kupci niti s tujimi partnerji. Odlok je po- 
sebno prizadel kooperante, ki so v začetni fazi industrijskih kooperacij in ka- 
terim so zvezni organi za nekaj let naprej odobrili pozitivne in negativne raz- 
like do zakonske višine 40%. Problem je posebno prisoten pri kooperacijah ve- 
likih vrednosti po enoti proizvodnje, pri katerih proizvodni ciklus traja dalj 
časa. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti do tujih partnerjev s tem, da ni 
mogoče začasno uvoziti več kot izvoziti, ima za posledico, da nas tuji partnerji 
obtožujejo za neizpolnjevanje sprejetih mednarodnih pogodbenih obveznosti 
ter grozijo s tožbami. Na drugi strani pa ni mogoče izpolniti prevzetih obvez- 
nosti do domačih kupcev, ki investicijsko opremo kupujejo pretežno zaradi 
proizvodnje za izvoz. 

Kakšen je pozitivni vpliv proizvodne kooperacije lahko prikažemo s pri- 
merom. V roku enega leta in pol, odkar se je začela industrijska kooperacija 
z inozemskim partnerjem v naši organizaciji združenega dela, je organizacija 
izvozila in nadomestila dosedanji uvoz opreme, ki se v Jugoslaviji ni proizva- 
jala, v višini 200 milijonov dinarjev. Do konca leta 1982 pa bo ta učinek skupaj 
znašal že neto 420 milijonov dinarjev, kolikor bo seveda mogoče menjavo 
uravnavati po določilih zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji. 
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Predlagamo, da se odlok, ki ureja izmenjavo v okviru izravnalnega salda, 
uskladi z zakonom o dolgoročni proizvodni kooperaciji, kajti v nasprotnem 
pri m prn je nevarnost, da se bo občutno zmanjšal pozitivni učinek kooperacij, 
ki so najcenejša in najučinkovitejša oblika prenosa nove tehnologije v Jugo- 
slavijo in ki so do sedaj pozitivno vplivale na zunanjetrgovinsko bilanco Slo- 
venije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? To- 
variš Tomo Tadel, predstavnik SISEOT. 

Tomo Tadel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da kljub pozni uri predlagam dve spremembi v poročilu, ki sta ga 
predložila Odbor za finance in Odbor za družbenoekonomske odnose. 

Na 5. strani je v predzadnji alinei govor o stroških za devizne obresti od 
kratkoročnih kreditnih linij. Na koncu te alinee se nalaga Samoupravni inte- 
resni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, da čimprej reši to vprašanje. 
Samoupravna interesna skupnost je v okviru sistemskih možnosti in samo- 
upravnega sporazuma o deviznem režimu to vprašanje že rešila, vendar ta 
rešitev, ki jo je v okviru sistemskih možnosti sprejela naša skupščina, ni ve- 
liko pomagala. Skupščina je namreč določila, da morajo koristniki kratkoroč- 
nih kreditnih linij sami zagotavljati devize za pokrivanje stroškov in obresti, 
ker pa devizni trg, kot ste slišali tovariša guvernerja, ne dela, s tem nismo 
veliko pomagali. Zato ni kaj reševati. 

Na 6. strani, prva alinea je drugi odstavek nekoliko neprecizno napisan. 
Govori namreč o tem, da bi SISEOT morala v samoupravnem sporazumu o 
deviznem režimu okvirno opredeliti možnost sklepanja terminskih poslov. Mož- 
nost sklepanja terminskih poslov je opredeljena že v zakonu o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s tujino in zato ne bi bilo potrebno tega dolo- 
čati v samoupravnem sporazumu o deviznem režimu. V samoupravnem spo- 
razumu o deviznem režimu, ki velja za obdobje 1981—1985, in so ga podpisale 
vse naše članice, je določilo, da skupščina določa merila, do katerih limitov 
smejo temeljne banke sklepati terminske posle. Verjetno niti ni mišljeno, da 
naj bi kriterije določale temeljne banke, kako bodo sklepale terminske posle;To 
ne bi bilo združljivo z veljavno sistemsko ureditvijo, pa tudi zato ne, ker smo 
že imeli sprejete določene kriterije. Najbrž ste poslušali poročilo našega pred- 
sednika, kako je bilo s prebijanjem terminskih prodaj. Ce teh kriterijev ne bi 
bilo, bi se lahko zgodilo še kaj slabšega, kot se je. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa za opozorilo! 
Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Na podlagi vseh razprav o poročilu o uresničevanju kreditno-monetarne 

politike predlagam zboru tale sklep: 
1. Zbor združenega dela ugotavlja, da je Narodna banka Slovenije pred- 

ložila poročilo o uresničevanju skupne emisijske, denarne in devizne politike, 
ki jo je določila Skupščina SR Slovenije ter o ugotovitvah kontrole denarno- 
kreditnega in deviznega poslovanja bank in zunanjetrgovinskega poslovanja 
organizacij združenega dela v obdobju januar—september 1981, na podlagi 9. 
člena zakona o Narodni banki Slovenije. Pri tem zbor ugotavlja, da predloženo 
poročilo ne daje celovitega odgovora na zahteve iz stališč in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 28. julija 1981, saj v njem ni dovolj kritično opre- 
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deljena aktivnost in odgovornost Narodne banke Slovenije, temeljnih bank in 
združenja bank Slovenije v razčlenjevanju pojavov in delovanju emisijske, 
denarno-kreditne in devizne politike. 

2. Zbor nadalje ugotavlja, da se številni problemi iz kreditno-monetar- 
nega področja razrešujejo mimo delegatskih skupščin in da se ne izvaja poli- 
tika, ki jo skupščine določajo. To se nanaša tako na pristojne organe v fede- 
raciji kot na Narodno banko Slovenije, ki je tudi pri strokovnem sodelovanju 
v opredeljevanju politike preveč odsotna. Pri tem zbor ugotavlja, da poročilo 
vsebuje številne podatke, ki kažejo na to, da delegatske skupščine ob vseh teh 
zapletenih postopkih nimajo bistvenega vpliva na odločanje. To je bilo večkrat 
ugotovljeno pri obravnavah zveznih resolucij in spremljajočih dokumentih, 
pa tudi ob obravnavi zakonskih ali drugih ukrepov, ki naj nadomestijo poprej 
sprejete odločitve na primer glede odlaganj kreditov iz primarne emisije. Zato 
zbor poudarja, da je za preseganje navedenega ravnanja potrebno določiti 
takšen postopek odločanja v narodnih bankah, ki bo omogočal tudi demokra- 
tizacijo pripravljanja izhodišč in smernic za opredeljevanje organov Narodne 
banke Slovenije v organih Narodne banke Jugoslavije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Narodna banka Slovenije naj pri 
nadaljnjih aktivnostih upoštevata usmeritve in ukrepe, razvidne iz poročila 
Odbora za finance in Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije naj ob obravnavi planskih aktov v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ uveljavlja predloge, mnenja, stališča in ukrepe, ki jih 
predlagata Odbora za finance in za družbenoekonomske odnose, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Narodna banka Slovenije v svojih gradivih. 

4. Narodna banka Slovenije naj skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR 
Slovenije ob predložitvi zaključnega računa za leto 1981 predloži celovito po- 
ročilo o uresničevanju skupne emisijske, denarne in devizne politike ter skup- 
nih osnov kreditne politike, pri čemer naj izhaja iz usmeritev, stališč in ukre- 
pov, navedenih v poročilu Odborov za finance in za družbenoekonomske odnose 
ter predloge ukrepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Narodne banke 
Slovenije o uresničevanju dogovorjene kreditno-denarne politike. 

Želi kdo o predlogu tega sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne, prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za potrditev predlaganega sklepa, naj prosim glasuje (114 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Štirje 
delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava zakon v smislu drugega 
odstavka 250. člena poslovnika Skupščine, in sicer, da se združita prva in 
druga faza tako, da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo in 
osnutek zakona. 

Želi kdo o tem predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne.) O njem se 
moramo izreči. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj prosim 
glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta o združitvi faz sprejet z ve- 
čino glasov. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona so obravnavali Odbor za družbeno- 
politični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve, ki so predložili pismena poročila. 

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

Zeli kdo razpravljali? (Ne.) Prijavljenih razpravljalcev ni. 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme tale sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 

litvah in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije, z osnutkom 
zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

uči in ustrezno upošteva pripombe, mnenja in stališča delovnih teles Skup- 
ščine in zbora. 

Zeli kdo o tem sklepu razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (115 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 19. Obravnavali so ga 
Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki so predložili pismena 
poročila in ste jih prejeli. 

Danes ste prejeli mnenja in ugotovitve Sveta za družbenopolitični sistem 
pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter Bekeš, namest- 
nik republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. 

-""Peter Bekeš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet Skupščine je na podlagi sklepov zborov te Skupščine z dne 25. in 27. 
marca 1981 pripravil osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za 
Zbor združenega dela te Skupščine s tem, da smo bili pri tem dolžni upoštevati 
pripombe, mnenja in predloge, dane v omenjenih razpravah v mesecu marcu. 

Ze pri pripravi predloga za izdajo zakona so bile prisotne ocene, da do- 
sedanji način delegiranja v Zbor združenega dela Skupščine SRS ni najustrez- 
nejši. V vseh dosedanjih razpravah, vključno z večkratnim ocenjevanjem de- 
lovanja delegatskega in skupščinskega sistema v sami Skupščini in v družbeno- 
političnih organizacijah, je bilo ugotovljeno, da se v delegatskih okoliših in v 
skupinah delegatov, ki so različni za posamezna področja, niso v zadostni meri 
uveljavili delegatski odnosi, ker ni bilo ustrezne povezanosti med skupinami 
delegatov in zbori združenega dela skupščin občin kot konferencami delegatov. 
Poleg tega tudi zbori združenega dela občinskih skupščin kot konferenca de- 
legacij niso bili dovolj aktivni in povezani s skupinami delegatov. V razpravah 
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so bile prisotne tudi ideje, da bi bilo treba način delegiranja v Zbor združe- 
nega dela v večji meri opreti na samoupravno organiziranost združenega dela 
in na njegove sedanje samoupravne in dohodkovne povezave. 

Kljub pomanjkljivostim sedanjega načina delegiranja v Zbor združenega 
dela pa predlagatelj ni mogel predlagati drugačnega koncepta delegiranja v 
Zbor združenega dela, se pravi takega, ki bi v večji meri upošteval njegovo 
povezanost z združenim delom in njegovimi skupnimi interesi. 

V dosedanjih razpravah so bile sicer dane pobude in predlogi za spre- 
membe načina delegiranja, vendar je ostalo še precej vprašanj odprtih in ne- 
usklajenih. Glede na število delovnih ljudi, ki je v skladu z ustavo in določbo 
90. člena zakona o volitvah in delegiranju v skupščine temeljno merilo za de- 
litev delegatskih mest, je v predloženem osnutku predlagana prerazporeditev 
delegatskih mest na področju .gospodarstva, in sicer 105 namesto dosedanjih 
90 ter na prosvetno-kulturnem in socialno-zdravstvenem področju skupno 16 
namesto dosedanjih 31. Se pravi, gre za spremembo strukture v prid gospo- 
darstva. Ta sprememba je narekovala tudi spremembe pri oblikovanju delegat- 
skih okolišev, ki jih je sedaj na področju gospodarstva po predloženem be- 
sedilu osnutka 57, namesto prejšnjih 39, na ostalih dveh področjih pa po 6, na- 
mesto prejšnjih 10. 

Povečanje števila delegatskih mest na gospodarskem področju bi omogo- 
čilo, da vse občine, razen 8, postanejo samostojni delegatski okoliši in tako do- 
bijo najmanj eno delegatsko mesto v Zboru združenega dela. Na ta način bi 
bilo v večji meri kot doslej omogočeno zborom združenega dela občinskih skup- 
ščin, da neposredno opravljajo funkcijo konference delegacij. 

Potrebno pa je pri tem opozoriti, da je v razpravi bilo postavljenih tudi 
nekaj drugačnih stališč, zlasti stališče, da ni potrebno spreminjati števila de- 
legatskih mest po posameznih področjih združenega dela, ker po predlagani 
rešitvi v osnutku, kakršno danes obravnavamo, delovni ljudje s prosvetno- 
kulturnega in socialno-zdravstvenega področja ne bi bili primerno oziroma 
ustrezno zastopani. Po tem stališču naj bi delegatski okoliši na vseh področjih 
združenega dela ostali nespremenjeni tudi v bodoče, razen tistih sprememb, ki 
so potrebne zaradi ustanovitve mariborskih občin in eventualnih sprememb, 
ki bi jih terjale bistvene spremembe v strukturi zaposlenih na posameznih 
področjih združenega dela. 

V delovnih telesih zborov in Skupščine so bila v razpravah ob osnutku iz- 
ražena mnenja o možnih drugačnih rešitvah na področju družbenih dejavnosti. 
Po enem stališču, naj bi se področja družbenih dejavnosti združila z ostalimi 
področji združenega dela s tem, da bi se vseh 121 delegatskih mest razdelilo po 
številu delovnih ljudi posameznim občinam oziroma delegatskim okolišem. Mi- 
mogrede je to stališče oziroma takšen pogled na možno rešitev bil zavrnjen 
na Svetu za družbenopolitični sistem Predsedstva RK SZDL in tudi že danes 
dopoldne na Družbenopolitičnem zboru. 

Naslednja možna rešitev bi bila v tem, da bi se posameznim področjem 
družbenih dejavnosti, kot so opredeljena v ustavi, dodelilo določeno število 
delegatskih mest na število delovnih ljudi, zaposlenih na takem področju. Tako 
bi dobili zelo velike okoliše, kar bi dodatno oteževalo sestajanje skupine de- 
legatov. 

Ker omenjene pobude s tem, da so v tem uvodu navedene samo nekatere 
poglavitne, niso po mnenju predlagatelja še dovolj izdelane in usklajene, me- 
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nimo, da je možna rešitev tega vprašanja v okvirih, vsaj v fazi osnutka, ki jih 
daje osnutek zakona. Ostale predlagane spremembe so kot rečeno potrebne 
zaradi ustanovitve šestih mariborskih občin, ki jim je potrebno zagotoviti 
ustrezno mesto v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Na tej podlagi predlagamo, da zbor osnutek obravnava in ga — upošte- 
vaje vse okoliščine, na katere sem opozoril v tem uvodu sprejme s tem, da 
bo seveda predlagatelj vse pripombe, izražene že v razpravah v delovnih tele- 
sih in v družbenopolitičnih organizacijah ob dosedanjem osnutku upošteval 
pri pripravi predloga zakona. Hvala lepa! 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa! Želijo poročevalci de- 
lovnih teles besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Viljem Pahor, poročevalec Od- 
bora za družbenopolitični sistem. Prosim! 

Viljem Pahor: Tovarišice in tovariši delegati! Nimam namena kaj 
posebnega dodajati k poročilu, ki ste ga dobili v pismeni obliki, razen more- 
bitnih usmeritev za zaključke k tej točki dnevnega reda. 

Zlasti želim poudariti, da se je v razpravi o osnutku zakona izoblikovalo 
med drugim mnenje, ki je tudi v poročilu navedeno, da naj bi proučili tudi 
možnost in posledice, ki bi nastale, če bi se združila tri področja združenega 
dela v enotno obliko delegiranja delegatov v Zbor združenega dela v republi- 
ški Skupščini. S tem smo želeli, da bi presegli sedanji, dokaj okoren način 
oblikovanja obširnih okolišev, ki bi se ob zmanjšanju števila delegatskih mest 
za socialno-zdravstveno in prosvetno-kulturno področje teritorialno še bolj 
razširili. 

Seveda smo ob tej razpravi imeli tudi tehtne pomisleke. Zlasti smo se za- 
vedali nevarnosti, da bi se tudi v Zboru združenega dela preveč odražala pro- 
blematika posamezne občine ali regije in premalo interes celotnega združe- 
nega dela. Nismo mogli tudi razrešiti vprašanja, na kakšen način zagotoviti 
ustrezno zastopanost delovnih ljudi z vseh področij združenega dela v Zboru 
združenega dela, k čemur nas obvezuje ustava. Zaradi tega smo opredelili, da 
je v poročilu navedeno mnenje samo ena od sugestij, ki naj sproži razpravo za 
rešitev teh vprašanj in dilem. 

Na seji smo bili seznanjeni tudi z nekaterimi drugačnimi razmišljanji, 
vendar smo se omejili na vsebino, ki jo je pismeno predložil predlagatelj in 
je v gradivu za današnjo sejo. Prav gotovo je treba o tem temeljito razmisliti. 
Zato bi verjetno morali slediti Zakonodajno-pravni komisiji, ki meni, da bi ob- 
sežnejše spremembe zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest 
uresničili v naslednjem mandatnem obdobju. Tako razmišljanje je bilo pri- 
sotno tudi na seji odbora, saj bi daljša razprava, ki bi morala potekati tudi v 
družbenopolitičnih organizacijah, zlasti v Socialistični zvezi, lahko motila pri- 
prave na volitve. Tako naj bi predlagatelj pri pripravi predloga zakona upo- 
števal samo nujne spremembe sedaj veljavnega zakona, ki izhajajo iz spreme- 
njenega stanja glede novo oblikovanih družbenopolitičnih skupnosti in v se- 
s'tavi združenega dela. Hvala lepa. 

Predsedujoči Jože Gabrovšek: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovariš Branko Baje, delegat Zbora združenega dela za področje 
gospodarstva, 23. okoliš, Krško. Prosim. 
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Branko Baje: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Spričo številnih pripomb in spreminjevalnih predlogov k prvotnemu osnutku 
zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest, je bilo pričakovati, da 
bo novi osnutek vse to upošteval in že v svoji zasnovi zagotovil osnovni cilj 
in namen, ustvariti ustrezne pogoje za nove kvalitete in doslednejše uresniče- 
vanje delegatskega sistema. Zal moramo danes ponovno ugotoviti, da predlo- 
ženi osnutek, ne samo da ne prinaša ničesar bistveno boljšega, temveč je sku- 
pine delegatov za posamezna področja postavil v občutno težje pogoje dela. 
V zvezi s tem moram posebej opozoriti na dejstvo, da je skupino delegatov, z 
izjemo gospodarskega področja, še bolj odmaknil od delegatske oziroma volilne 
baze. Osnutek zakona je organizacijo dela Zbora združenega dela republiške 
Skupščine tudi tokrat zasnoval zgolj na matematičnem izračunu. 

Ni treba podrobneje navajati številnih dejstev in ugotovitev iz skoraj 
osemletne prakse v delovanju skupščinskega sistema. Posebej pa moram opo- 
zoriti na občuten razkorak med tem osnutkom in njegovo obrazložitvijo ter 
oceno tega zbora, ki je v svoji informaciji z dne 22. 10. 1980 ugotovil, da se v 
delegatskih okoliših, ki so različni za posamezna področja združenega dela, 
težko uveljavljajo delegatski odnosi. Zbori združenega dela občinskih skupščin 
v teh primerih niso aktivni in tega problema tudi s skupinami delegatov ni 
mogoče reševati. 

2e iz teh ugotovitev si moramo zastaviti vprašanje, zakaj v predloženem 
osnutku še vedno zadržujemo togo in neživljenjsko organizacijsko shemo Zbora 
združenega dela republiške Skupščine in s tem delegate še bolj odmikamo od 
delegatske baze. Enake ugotovitve in zaključki so bili sprejeti tudi na različnih 
regijskih posvetih o delovanju delegatskega sistema, sam predlagatelj pa v ob- 
razložitvi osnutka ugotavlja, da so bili že doslej nekateri okoliši preveliki in 
je zaradi tega prihajalo do težav pri sestavljanju skupin delegatov. 

Zal smo tudi tokrat ostali zgolj pri ugotovitvah, ne da bi storili karkoli 
več za doslednejše uveljayljanje skupščinskega sistema in uresničevanje de- 
legatskih odnosov. S povečevanjem števila delegatskih mest na področju go- 
spodarstva, ki jih predvideva osnutek, nismo dosegli bistvenega izboljšanja, 
ker smo na drugi strani povečali število občin, ki na drugih področjih tvorijo 
okoliš. Postavlja se vprašanje, ali bodo zbori občinske skupščine imeli mož- 
nost v skladu s 86. členom zakona o volitvah in delegiranju v skupščine, da 
delegirajo delegate v Zbor združenega dela republiške Skupščine izmed čla- 
nov vseh delegacij, ki delegirajo delegate v te zbore, še zlasti v primerih, ko 
18 občin tvori delegatski okoliš. Praktično to pravico izkoristijo zbori občin- 
ske skupščine samo na začetku mandata, ko izvolijo ustrezne skupine za posa- 
mezne konference delegacij v okolišu. 

Predlagani osnutek povsem zanemarja dejstvo, da prav v zboru združe- 
nega dela občinske skupščine prihajajo najbolj očitno do izraza neposredni 
interesi delovnih ljudi in da se prav v njem najbolj neposredno uresničuje 
povezovanje združenega dela s skupnimi interesi. To mu omogoča organiza- 
cijska shema, ki v razporeditvi temeljnih delegacij zajema vsa področja zdru- 
ženega dela, kot temeljno bazo delegatskega sistema. Prav iz teh razlogov je 
zelo pomembno, kako se interesi v združenem delu organiziranih delovnih 
ljudi prenašajo in povezujejo s skupnimi interesi v republiki in pokrajini. Ne- 
sporno je tudi, da spričo takšnega organizacijskega principa republiškega 
zbora združenega dela občinske skupščine oziroma njihovi zbori združenega 
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dela ne morejo uveljavljati svoje funkcije kot konference delegacij za republi- 
ško Skupščino in da bodo te relacije na posameznih področjih še nadalje ostale 
pretrgane. 

V zvezi s celotno problematiko pa moram posebej opozoriti na to, da osnu- 
tek zakona ni upošteval oziroma ni izhajal iz celovitosti združenega dela v 
vseh njegovih temeljnih sestavinah in v kompleksnem spletu družbenih od- 
nosov, ko organizacijsko shemo republiškega zbora združenega dela razčlenjuje 
le na nekatera področja oziroma iz celovitosti združenega dela posebej izpostav- 
lja le nekatera področja. To še posebej velja za kulturno-prosvetno in socialno- 
zdravstveno področje, kjer se neposredno uresničujejo načela svobodne me- 
njave dela v okviru samoupravno organiziranih interesnih skupnosti. Le-te 
pa imajo v skupščinskem sistemu po 343. členu ustave SR Slovenije svojstvo 
soodločujočega zbora za zbore republiške Skupščine, kar pa je v praksi še 
premalo uveljavljeno. 

Posebej je treba opozoriti tudi na to, da je predlog zakona o volitvah in 
delegiranju v skupščine predvideval črtanje 87. do 90. člena, ki so oprede- 
ljevali delegiranje delegatov po posameznih področjih. Pri tem je predlagatelj 
v obrazložitvi menil, da bi bilo primerno, da se način delegiranja in delitev 
delegatskih mest v zbor združenega dela uredi v posebnem zakonu tako, da bi 
se ta vprašanja urejala ne samo tehnično, temveč tudi vsebinsko, kar bi bilo 
s političnega vidika za nadaljnji kvalitetni razvoj skupščinskega sistema in 
delegatskih odnosov tudi nujno potrebno. Niso nam znani razlogi, zakaj so bili 
ob sprejemanju dopolnitev in sprememb tega zakona omenjeni členi ponovno 
uveljavljeni. 

Iz široke razprave v zborih Skupščine občine Krško, na regijskem posvetu 
občin v Posavju in skupine delegatov 23. okoliša za področje gospodarstva po- 
sredujemo temu zboru enotno zahtevo, da bi moral biti osnovni cilj in namen 
volilne zakonodaje, da se ustvarijo in zagotovijo pogoji za učinkovitejše delo- 
vanje Zbora združenega dela republiške Skupščine, njegova neposredna pove- 
zanost z delegatsko bazo in uveljavljanje občinskih zborov združenega dela 
kot konference delegacij ter doslednejše uveljavljanje funkcij zborov združe- 
nega dela. V skladu s tem posredujemo temu zboru naslednja stališča prej na- 
vedenih organov: 

1. Predloženi osnutek zakona ni sprejemljiv, ker še vedno zadržuje dele- 
gatske okoliše in s tem praktično še nadalje otežuje delo delegacij in delegatov 
v skladu z ustavnimi načeli za delovanje skupščinskega sistema in delegatskih 
odnosov, zlasti pa njihovo povezovanje z njihovo delegatsko oziroma volilno 
bazo. S spremembo in dopolnitvami tega zakona je treba dokončno odpraviti 
vzroke dosedanjih slabosti in pomanjkljivosti v delovanju zbora združenega 
dela, zlasti pa odtujenost skupin delegatov od baze in njihovo avtonomnost pri 
oblikovanju stališč, kar se sicer žal samo ugotavlja že od 1977. leta dalje. 

2. V Zboru združenega dela republiške Skupščine je treba zagotoviti enako- 
pravno in neposredno zastopanost zborov združenega dela vseh občinskih skup- 
ščin, zato število zaposlenih ali stopnja razvitosti ne bi smela biti edino in od- 
ločujoče merilo za določanje delegatskih mest oziroma delegatski sistem v tem 
zboru zasnovati zgolj na matematičnem izračunu. Skladnejša razporeditev de- 
legatskih mest po občinah, ne glede na posamezno področje, bi namreč omo- 
gočala njihovim zborom združenega dela delegiranje svojih delegatov na seje 
republiškega zbora glede na obravnavano tematiko. 
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3. Ponovna sprememba že sprejetega zakona o volitvah in delegiranju v 
skupščine, zlasti v določbah od 87. do 90. člena, za katere je predlog omenje- 
nega zakona pedvideval, da se črtajo, ne bi smele biti nobena ovira, še zlasti, 
ker potreba po črtanju omenjenih členov nedvomno izhaja iz zgornjih opre- 
delitev. 

Nenazadnje je treba opozoriti, da moramo vendarle prenehati, da zgolj z 
ugotavljanjem stanja in s spremembami volilne zakonodaje ustvarimo in za- 
gotovimo pogoje za resnično uveljavljanje skupščinskega sistema in uresniče- 
vanje delegatskih odnosov, kar je spričo vloge zborov združenega dela v druž- 
benoekonomskem in političnem sistemu še toliko bolj potrebno. Hvala lepa. 

Predsednik Emil' Tomažič: Ta razprava nas je privedla v precej 
neroden položaj. Če sem dobro sledil, je predhodni razpravljalec celo predla- 
gal, da ne bi sprejeli osnutka zakona. Treba se je torej odločiti, ali imamo 
glede na roke, ki so pred nami, še toliko časa, da se lahko korenito lotimo 
preosnove tega sistema oziroma zakona ali pa sledimo ideji, ki je bila v po- 
ročilih tudi omenjena, da je treba na vsa ta vprašanja sedaj le opozoriti, v 
naslednjem mandatnem obdobju pa bi te dileme do konca razčistili, upošteva- 
joč dosledno ustavna izhodišča. Ne bi rad polemiziral, toda ob dobrih pred- 
logih so nekatera razmišljanja verjetno tudi ustavno vprašljiva in •€! bilo to 
potrebno razčistiti. 

Vprašujem tovariša Petra Bekeša, kaj meni glede tega? Besedo ima tovariš 
Peter Bekeš. 

Peter Bekeš: Tovarišice in tovariši delegati. V imenu predlagatelja 
lahko k tej razpravi rečem samo to, da ta zakon ni volilni zakon, ki bi urejal 
volitve. Se pravi, da se nam tako zelo ne mudi, kot se nam je pri sistemskem 
zakonu, ki smo ga sprejeli skoraj že pred pol leta, tako da imamo s tem ure- 
jen celotni sistem volitev. To je zakon, ki je vsebinsko prav tako pomemben, 
čeprav je po naravi organizacijski, ker ureja način delegiranja v ta zbor. To 
pomeni, da imamo čas, da ga dokončno sprejmemo na primer do konca fe- 
bruarja; menim, da bi se to v tem času še dalo narediti. To je čas, ki bi nam 
omogočil, da bi v mejah sedanje ustavne ureditve — nanjo smo vezani in je 
seveda v tako kratkem času nikakor ni mogoče spreminjati — skušali osnutek 
dopolniti z vsem tistim, kar je bilo skladnega v vseh teh pripombah. Naša te- 
žava je bila v tem, da je bila vrsta zahtev nasprotujočih in jih zaradi tega 
ni bilo mogoče upoštevati. Še najvarneje se je zdelo, če tako rečem, slediti 
temeljnemu ustavnemu načelu, se pravi upoštevati število delavcev na posamez- 
nem področju združenega dela. Ta očitek je utemeljen, če ga lahko štejemo za 
očitek. Menim pa, da gre bolj za doslednost ob dopuščanju nekaterih poprav- 
kov, ki so že v sedanjem zakonu vneseni za področje kmetijstva in obrti in z 
osnutkom nismo posegli na to področje. 

Zato bi predlagal, da bi vendarle razmislili o tem predlogu, ki je edino 
realen in nam omogočili, da skušamo do faze predloga uskladiti nekatera vpra- 
šanja, v mejah sedanje ustavne ureditve, pri čemer bi še preverili, če je vse, 
kar se je v današnji razpravi zahtevalo, mogoče izpeljati v okviru sedanje 
ustavne ureditve, hkrati pa sprejeti usmeritev, da se na tem temeljito dela. 
Zato predlagam, da bi sprejeli osnutek s predlaganimi usmeritvami. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovariš Baje je tak predlog 
sprejemljiv? Treba je upoštevati zagato s časom, zato pa bo treba v naslednjem 
mandatu ta vprašanja dejansko temeljito spremeniti. Samo nekaj premikov 
ne rešuje problema in tudi to ne, če bi vsak zbor združenega dela vsake občine 
imel svojega delegata v Zboru združenega dela, kajti s tem pridemo v zelo 
čudno in težko situacijo, ko se postavlja vprašanje, čemu potem sploh dva 
zbora v republiški Skupščini, Zbor združenega dela in Zbor občin, glede na 
to, da se usklajujejo zbori v občinskih skupščinah. 

Besedo ima tovariš Branko Baje. 

Branko Baje: V naši delegaciji smo bili mnenja, da naj bi se, kakor 
je rekel tovariš Bekeš, preložila razprava o osnutku do februarja in da naj 
se v tem času poiščejo ustrezne rešitve. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da smo se kolikor toliko do- 
govorili. 

Tovarišica Žagarjeva je razpravo oddala, to je 35. okoliš, Ljubljana Beži- 
grad. Drugih prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi še kdo besedo? (Ne.) 

Prehajamo na sklepanje. Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep. 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi oko- 

lišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa mnenja in ugotovitve Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, prouči in us- 
trezno upošteva naj tudi pripombe, mnenja in stališča delovnih teles Skupščine 
in predloge in pripombe, dane na seji zbora. Ob predlogu zakona naj Izvršni 
svet. Skupščine poda usmeritev za razrešitev problema glede določitve okoli- 
šev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združe- 
nega dela. 

Zeli kdo o tako oblikovanem sklepu razpravljati? (Ne.) Predlagam, da o 
njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (104 delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uve- 
ljavljenih pripombah, predlogih in stališčih v predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev, ki ga je predložila 
delegacija iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije. 

K poročilu ste prejeli mnenje Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije k predlogu za izdajo z osnutkom zakona z dne 25. maja 1981, mnenje Iz- 
vršnega sveta naše Skupščine, poročilo Odbora za finance in poročilo Komi- 
sije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine. 

Danes ste prejeli predlog mnenja, ki je pripravljen na podlagi vseh raz- 
prav o tem poročilu. Poročevalce delovnih teles, predstavnika delegatov v 
Zveznem zboru in predstavnika Izvršnega sveta prosim, da spremljajo raz- 
pravo k tej točki dnevnega reda in predlagajo tudi morebitne spremembe tega 
dokumenta. 
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Želi predstavnik delegatov v Zveznem zboru besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Rado Roter. 

Rado Roter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
membnost sprejemanja tega zakona dokazuje tudi dejstvo, da ga je Zbor zdru- 
ženega dela kot predlog zakona uvrstil na dnevni red današnje seje. Menimo, 
da je formulacija v mnenju, ki ste ga dobili danes na klop k 8., 8. a in 40. 
členu povsem ustrezna. Rad bi samo rekel, da smo spremembo 40. člena sicer 
predlagali že pri osnutku zakona, vendar predlagatelj našega predloga ni spre- 
jel, najbrž tudi zaradi tega ne, ker je bila naša argumentacija prešibka. 

Vsebina amandmajev k 8., 8. a in 40. členu opozarja zlasti na družbeno- 
ekonomsko pomembnost tega zakona, za razliko od predlagatelja zakona, to je 
ZIS, ki je dal zakon v proceduro s poudarkom, da gre za tehnološko prila- 
gajanje amortizacije sedanjim razmeram. Dejstvo je namreč, da ima izvajanje 
tega zakona za posledico, da bistveno posega v dohodkovno politiko, v politiko 
delitve dohodka oziroma čistega dohodka. Brez razumevanja te dimenzije za- 
kona o amortizaciji bi bila sprejemljiva siceršnja razlaga, da se s tem zako- 
nom predvsem želi očuvati integriteto osnovnih sredstev oziroma doseči to, da 
se substanca novih družbenih sredstev ne bi prelivala v porabo, kar je dolgo- 
ročno gledano bistvo tega zakona in da je s tem interesom upravičena tudi 
retroaktivna veljavnost tega zakona za leto 1981. 

Družbenoekonomske posledice takega retroaktivnega ukrepa so sicer de- 
loma zapisane v mnenju ki je ponujeno delegatom v sprejem na današnji seji. 
Njihova resnost pa pride do pravega izraza, če jih kvantificiramo. Služba 
družbenega knjigovodstva za Slovenijo je v tem smislu pripravila pregled, ki 
pokaže, če se omejim samo na najpomembnejše pokazatelje, da bi v Sloveniji 
dohodek padel na 95,2 %, obveznosti za skupno porabo na 99,5 %, obveznosti 
za splošno porabo na 97,8 %, akumulacija na 81 % in da bi bil indeks na sub- 
stanci povečan in bi znašal 441,7 %, indeks amortizacije pa bi se povečal na 
191,2 %. V Jugoslaviji bi dohodek padel na 95 %, akumulacija na 75,4%, indeks 
izgub bi bil 396,7 %, indeks amortizacije pa bi porasel na 190,6 %. To so po- 
vprečja. Če bi to prilagajali v konkretnih primerih na panoge, dejavnosti ozi- 
roma posamezne organizacije združenega dela in njihovo dohodkovno situacijo 
in se pri tem zavedali, da stopnje amortizacije v posameznih dejavnostih ra- 
stejo od 0 % do prek 100 %, potem seveda ti indeksi in te dimenzije dobijo 
še negativnejši trend. 

V obrazložitvi k amandmaju k 40. členu samo še tole. Izdvajanja iz do- 
hodka se opravljajo na planiranih stopnjah, ne pa na dejansko doseženih. Do 
sedaj zakonito poslovanje organizacij združenega dela in drugih uporabnikov 
družbenih sredstev bi z novim obračunom amortizacije za leto 1981, to se pra- 
vi retroaktivno, postalo nenadoma nezakonito, ker bi se dohodkovne osnove 
zmanjšale. Po pravilu bi vsi uporabniki sredstev za splošno in skupno porabo 
nastalo razliko morali vračati. To je najbrž neizvedljivo, pa bi v iskanju 
ustrezne rešitve za leto 1982 morale biti predvidene ustrezno višje prispevne 
stopnje iz dohodka, kar bi samo še dodatno oslabilo siceršnjo reproduktivno 
sposobnost gospodarstva. Toliko v podkrepilo, da je tako mnenje potrebno 
sprejeti in nam omogočiti, da se v tej smeri borimo v Zveznem zboru. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi predstavnik Izvršnega sveta bese- 
do? (Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 
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K razpravi sta se prijavila dva delegata. Imre Var j u je oddal pismeni 
prispevek. Besedo pa ima tovariš Niko Vojnovič, delegat Zbora združenega 
dela za področje gospodarstva, 39. okoliš, Ljubljana-Vič-Rudnik! Prosim! 

Niko Vojnovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegatska skupina je 9. 11. 1981 obravnavala ta predlog in izoblikovala 
naslednje mnenje. 

S predloženim zakonskim predlogom nam preti ukrep, ki bi v pogojih 
gospodarjenja posegel za nazaj in porušil delitvena razmerja, ki so bila dogo- 
vorjena s plani, družbenimi dogovori in so se uporabljala v periodičnih ob- 
računih med letom 1981. Predlaganega zakona, ki nam prinaša spremembo 
amortizacijskih stopenj retroaktivno in povzroča povečanje porabljenih sred- 
stev in s tem znižanje dohodka v organizacijah združenega dela, delegati ne 
moremo podpreti. 

Resolucija za leto 1981 in družbeni dogovor o razporejanju dohodka v letu 
1981 vežeta stopnje rasti delitvenih kategorij dohodka na rast doseženega do- 
hodka v tem letu. Načela resolucije in družbenega dogovora so bila vgrajena 
v planske dokumente organizacij združenega dela in po njih se je delitev do- 
hodka tudi opravila. 

Uporaba predlaganega zakona s 1. 1. 1981 pa bi pomenila, da bi ta zmanj- 
šani dohodek izkazoval stopnjo rasti, kateri pa ne bi ustrezala stopnja rasti 
vseh vrst porabe. Slednje bi bile prevelike, saj organizacije združenega dela 
že med letom opravijo začasno delitev dohodka in na podlagi takrat ugotov- 
ljene stopnje rasti dohodkovno oblikujejo tudi sredstva za osebno, splošno in 
skupno porabo. Prav tako bi to pomenilo, da organizacije združenega dela niso 
dosegle začrtane stopnje rasti reprodukcijske sposobnosti in to prav zaradi 
prevelike izkazane porabe, saj se ob zaključnem računu osebna in skupna 
poraba ne moreta več zmanjšati za nazaj. 

Manjši dohodek pa bi pomenil tudi manjšo osnovo in s tem sredstva za 
usmerjeno izobraževanje in raziskovalno dejavnost, kar pa pomeni, da ti dve 
dejavnosti kot prioritetni nosilki prestrukturiranja gospodarstva in nosilki 
razvoja na podlagi lastnega znanja in zmanjšane odvisnosti od svetovnih teh- 
nologij ne bi mogle delovati v vsej svoji celovitosti. Namen nobenega zakon- 
skega določila pa ni, da bi omejeval možnosti bodočega razvoja. 

Zato podpiramo predlog delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije, da naj se začne uporabljati navedeni zakon s 
1. 1. 1982. Potrebno pa je tudi zagotoviti primerljivost dohodkovnih kategorij 
v letu 1982 z letom 1981, saj bodo osebna, skupna in splošna poraba tudi v letu 
1982 po načelih osnutka resolucije razvoja v letu 1982 zaostajala za rastjo do- 
hodka, doseženega v tem letu, v primerjavi z letom 1981. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Na zadnji strani je v 3. točki v zadnjem stavku v oklepaju besedilo: »in 

delegati v razpravi na seji Zbora združenega dela«. Ker smo danes slišali 
dve razpravi, predlagam, da črtamo oklepaj. 

Na glasovanje dajem predlagano mnenje z omenjeno spremembo. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagano mnenje soglasno sprejeto. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na predloge in vprašanja, ki so jih zastavili v razpravi delegati na zadnji 
seji v zvezi z obravnavo problematike ekonomskih odnosov s tujino, bodo 
dani pismeni odgovori, ki jih bodo prejeli vodje tistih skupin delegatov, ki so 
postavili ta vprašanja. Ti odgovori bodo objavljeni tudi v Poročevalcu. 

Za današnjo sejo smo prejeli delegatska vprašanja skupine delegatov 
36. okoliša, Ljubljana-Center, skupine 28. okoliša, Trbovlje in skupine dele- 
gatov 16. okoliša, Maribor. Vprašanja smo posredovali Izvršnemu svetu, ki 
nas je obvestil, da bodo odgovori na ta vprašanja dani na prihodnji seji zbora, 
razen na delegatsko vprašanje 16. okoliša, na katero bo deloma odgovoril to- 
variš Jernej Jan, predsednik Komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Preden dam besedo tovarišu Janu, predlagam, da navzoči predstavniki 
sredstev javnega obveščanja v primeru odgovora na delegatsko vprašanje 16. 
okoliša, Maribor ravnajo v skladu s 400. členom poslovnika naše Skupščine in 
ne objavljajo podatkov, ki bodo navedeni v odgovoru na delegatsko vpraša- 
nje. Se zbor s tem strinja? (Da.) 

Imamo pa še delegatsko vprašanje glede programiranja dela. Pripravljen 
je odgovor, toda ker delegati iz Slovenske Bistrice niso več navzoči, predla- 
gam, da odgovor posredujemo pisno. Objavili pa ga bomo tudi v Poroče- 
valcu. 

Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan, zaključujem sejo in se vam 
zahvaljujem za udeležbo. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.50.) 
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(25. novembra 1981) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
69. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Predlagam, da najprej izvolimo Komisijo za verifikacij o pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja za današnjo sejo zbora in da verificiramo pooblastila delegatov. 
Predlagam, da v komisijo imenujemo naslednje delegate: za predsednika Petra 
Janežiča, za člana pa Jolando Maček in Mirka Ru/pnika. So predlagani delegati 
navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za ta predlog, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da soi bili v Komisijo za verifikaicijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za današnjo 69. sejo Zbora združenega dela izvoljeni delegati v pred- 
laganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. 
Na sejo zft>ora so k posameznim točkam dnevnega reda bili vabljeni pred- 

stavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Narodne banke Slovenije, Re- 
publiške skupnosti za ceste, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Zveze stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti iza železniški in luški 
promet SR Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva 
Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in /plin v SR Sloveniji, 
Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet, Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino in Zadružne zveze Slovenije. 
7 
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Na sej-o zbora so bili vabljeni tudi predsedniki odborov našega, zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugosla- 
vije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer Francka Herga, poročevalka 
Odbora za finance, Ivan Zelenšek, poročevalec Odbora za družbenoekonomske 
odnose, Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Majda 
Ran t, poročevalka Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
in Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora poslušali uvodno besedo k osnutku resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982, 
ki jo bo podal tovariš Jože Florjančič, podpredsednik Izvršnega sveta naše 
skupščine. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji zastavita dele- 
gatska vprašanja, da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že sedaj na 
začetku seje, da bi lahko o njiih obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne repu- 
bliške funkcionarje in jim na ta način omogočili, da posredujejo odgovore na 
zastavljena vprašanja že na današnji seji, če bo to mogoče. 

Prav tako prosim vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji pred- 
ložiti amandmaje, da jih vložijo že sedaj na začetku seje, da jih bo mogoče 
proučiti in se do njih opredeliti. 

Obveščam vas, da ste prejeli na klop seznam gradiv k posameznim točkam 
dnevnega reda, zato teh gradiv ne bom posebej navajal. Prav tako ste za 
današnjo sejo prejeli na klop seznam predstavnikov Izvršnega sveta k posamez- 
nim točkam dnevnega reda, zato tudi teh pri obravnavi posameznih zadev ne 
bom posebej navajal. 

Predlagam, da izkoristimo čas, ko je verifikacijska komisija na delu, da 
pregledamo gradiva, ki smo jih dobili danes na klop. 

Med tem je verifikacijska komisija že končala z delom. Prosim predsednika 
komisije, da poroča zboru. 

Peter Janežič: Podal bom poročilo Komisije za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 
69. sejo, dne 25. 11. 1981. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 141 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 89 dele- 
gatov, iz prosvetno-kultumega področja 15 delegatov, iz socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtnih iin podob- 
nih dejavnosti štirje delegati; iz delovnih skupnosti državnih organov in druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti pet delega- 
tov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: gospodarsko področje 29. okoliš en delegat, prosvetno-kulturno področje 
2. okoliš en delegat, 4. okoliš en delegat, 7. okoliš en delegat, skupno trije dele- 
gati; socialnoszdravstveno področje 10. okoliš en delegat, kmetijska dejavnost 
3. okoliš en delegat, 4. okoliš en delegat, 6. okoliš en delegat, skupno trije 
delegati; obrtna dejavnost 1. okoliš en delegat. Skupno torej ni navzočih devet 
delegatov. 
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Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomaž i č : Hvala lepa. Slišali smo poročilo verifika- 
cijske komisije. Zeli o njem kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, prehajamo na 
glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker, kot smo slišali, ni sporno 
nobeno pooblastilo. 

Kdor je za potrditev poročila, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 69. sejo Zbora združenega dela. 

Prav tako ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji navzoča 
večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 69. seje Zbora združenega dela. 

Ker Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni predložil predloga za izdajo 
zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1982 z osnutkom zakona 
in predloga za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških davkov in taks z osnutkom zakona, omenjena zakona umikam z dnev- 
nega reda današnje seje. 

Z dopisom z dne 16. 11. 1981 ste prejeli pismo Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, s katerim umika projekcijo negospodarskih inve- 
sticij zveznih organov za obdobje od leta 1981 do 1985, zato tudi to točko 
umikam z dnevnega reda današnje seje. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije nam je po sklicu 
seje predložil predlog odloka o enotni projekciji devizne bilance za leto 1982, 
kar bomo obravnavali skupaj z odlokom o enotni projekciji plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1982. Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve ni predložila nobenih predlogov za volitve in imenovanja, prav tako umi- 
kam z dnevnega reda današnje seje točko volitve in imenovanja. 
Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 69. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnikov 67. in 68. seje Zbora združenega dela, 
3. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenegajplana SR Slovenije 

za obdobje 1981—1985 v letu 1982, 
4. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 

za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letu 1982, 
5. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982, 
6. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike 

in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1982, 
7. osnutek odtoka o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije za 

leto 1982, 
8. osnutek odloka o enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije za 

leto 1982, 
T 
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9. osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin iin drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1982 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske od- 
nose s tujino, 

10. osnutek odloka o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe federaciie 
v letu 1982, 

11. predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1982, 

12. osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federaciie za 
leto 1982, 

13. poročilo o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v 
gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo, 

14. predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, 

15. osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku, 
16. predlog za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in avto- 

nomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema politike obdavčevanja celot- 
nega prihodka občanov, 

17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za Obnovo in razvoi 
(YU 2039), J 

18. predlog družbenega dogovora o mednarodnem sodelovanju na znanstve- 
nem (področju leksikografije, 

19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Dajem predlagani dnevni red v razpravo. Predlaga kdo kakšno spremembo 

ali dopolnitev tako oblikovanega predloga dnevnega reda? (Ne.) 
Če ne, moramo o njem glasovati. Kdor je za tako predlagani dnevni red, 

naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za 69. sejo Zbora združenega dela soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 67. in 68. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge za spremembe 
oziroma dopolnitve zapisnikov? (Ne.) 

Ugotavljam, da sta zajpisnika 67. in 68. seje Zbora združenega dela soglasno 
odobrena. 

Sedaj bomo počakali na delegate ostalih dveh zborov, da opravimo skupno 
zasedanje. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Nadaljujemo z delom. Ker bomo obrav- 
navali več pomembnih zadev, predlagam, da se pred nadaljevanjem nekoliko 
organiziramo. Predvsem bi prosil, da vsi tisti delegati, ki nameravajo danes 
razpravljati, oddajo prijavnice za razpravo, da bi lahko ugotovili, koliko bo vseh 
razprav. 
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Predlagam, da bi se dogovorili tudi za pomoč pri vodenju zbora. Tokrat naj 
bi mi pomagal tovariš Branko Kozamemik, predsednik Odbora za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja. Je to sprejemljivo? (Da.) 

Ne želim omejevati razprave, vendar predlagam, da 'bi bila razprava racio- 
nalna. Se posebej prosim in predlagam, da bi spremljali razprave predhodnih 
razpravljalcev, tako da se razprave ne bi preveč ponavljale. Menim tudi, da 
lahko usmerimo predstavnike predlagateljev, da skušajo biti v uvodnih razpra- 
vah čim krajši, kot orientacijo pa predlagam, da je to največ 10 minut. Predla- 
gam pa tudi, da je orientacija za predstavnike ostalih vabljenih na današnjo 
sejo zbora približno 5 minut. 

Glede na to, da smo danes dobili na klop iz objektivnih razlogov precej 
stališč in mnenj, zlasti pa predloge sklepov k posameznim točkam, predlagam, 
da sedaj ne bi nadaljevali, ampak da hi ta čas izkoristili za seznanjenje s temi 
gradivi. To naj bi trajalo do odmora, se pravi do 11. ure, tako da bi nadaljevali 
z delom ob 11.30. To pomeni, da imamo na razpolago približno 20 minut za 
seznanjenje s temi dokumenti, za katere menim, da je prav, da jih poznamo, 
ker bomo z njihovo pomočjo odločali pri posameznih točkah dnevnega reda. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik Emi:l Tomažič : Nadaljujemo z delom. Medtem so se nam 
pridružili še štirje delegati, in sicer iz prosvetno-kulturnega področja, 4. okoliš 
Kranj 1 delegat, 7. okoliš, Maribor, 1 delegat, kmetijsko področje, 3. okoliš, 
Ajdovščina, 1 delegat lin obrtna ter druge dejavnosti, 1. okoliš, Domžale 1 de- 
legat. To pomeni, da je na današnji seji Zibora združenega dela navzočih 145 
delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to jetna osnutek resolucije 
o politiki Izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 
1982, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Osnutek resolucije je bil objavljen v Prilogi VII. Poročevalca. K osnutku 
resolucije ste prejeli globalno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 v letu 1981 z oceno možnosti razvoja v letu 1982, ki je 
bila objavljena v Prilogi VII Poročevalca in Program ukrepov, nalog in aktiv- 
nosti na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982, ki je bil objavljen 
v Poročevalcu št. 20. 

Danes ste na klop prejeli stališča in pobude Predsedstva Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje pa je predložil dodatno gradivo z naslovom »Nekatere bi- 
lance sredstev SR Slovenije v letih 1980 in 1981 z možnimi ocenami za leto 
1982«. Prav tako ste prejeli na klop skupno poročilo Zakonodajno-pravne ko- 
misije k osnutkoma republiške in zvezne resolucije. 

Družbenopolitični zbor naše Skupščine obravnava osnutek resolucije na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine in je zboru predložil predlog stališč. Prejeli 
ste še predlog ugotovitev, usmeritev in sklepov, ki jih je oblikovala skupina 
delegatov za spremljanje priprave planskih aktov, in sicer na podlagi vseh 
dosedanjih razprav o osnutku resolucije. 

Predlagam, da na osnovi poslovniških določil našega zbora imenujemo po- 
sebno skupino delegatov k tej in k 4. točki dnevnega reda, ki naj bi spremljala 
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razpravo lin po končani 4. točki, v skladu z razpravo, uskladila z ostalima zbo- 
roma predlog ugotovitev, usmeritev in sklepov k republiški resoluciji in predlog 
sklepa k zvezni resoluciji. 

V skupino delegatov predlagam Ivana Zelenška, poročevalca Odbora za 
družbenoekonomske odnose in člana prej omenjene skupine delegatov, Franca 
Vičarja, poročevalca Odbora za družbenoekonomski razvoj dn Jureta Mlinarja, 
delegata skupine delegatov za gospodarsko področje, 7. okoliš, Nova Gorica. Je 
ta predlog sprejemljiv? Zeli kdo o njem razpravljati? (Nihče.) 

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

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
Želi predstavnik skupine delegatov besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan 

Zelenšek. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovariišice in tovariši delegati! 
Ne gre za poročilo skupine, M ste jo ravnokar imenovali, ampak za skupino, 

. ki je bila že prej imenovana. Skupina delegatov, ki ste jo imenovali z namenom, 
da sproti proučuje in spremlja uresničevanje letošnje resolucije in pripravo 
resolucije za prihodnje leto, je osnutek resolucije predhodno obravnavala v za- 
četku novembra, njeno poročilo ste že prejeli. S svojimi opredelitvami dn usme- 
ritvami je skupina seznanila vsa delovna ^elesa Skupščine SR Slovenije. Tudi 
poročila delovnih teles ste prejeli. 

O osnutku resolucije so bili tudi posveti v regijah, razprave so bile oprav- 
ljene tudi v številnih organizacijah in skupnostih, ki pomenijo pomemben pri- 
spevek v smeri, da bo resolucija dejansko skupno sprejet dokument za gospo- 
darjenje v prihodnjem letu. Vse te pobude in predloge je prav tako potrebno 
upoštevati pri pripravi predloga resolucije. 

Skupina delegatov se je ponovno sestala danes zjutraj in na podlagi dose- 
danjih razprav pripravila predlog ugotovitev, usmeritev in sklepov, ki ste jih 
danes prejeli na klop. V predlogu ugotovitev, usmeritev in Sklepov je posebej 
poudarjeno, da so usmeritve in naloge v resoluciji za leto 1982 stabilizacijsko 
naravnane in da bo zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja ključna naloga po- 
večanje realne rasti izvoza ter da mora biti ta naloga vgrajena v planske akte 
vseh nosilcev planiranja. Posebej je tudi poudarjeno, da mora biti resolucija 
skupni instrument usmerjanja gospodarstva in celotne družbene aktivnosti, kar 
bo zmanjšalo potrebo po administrativni intervenciji urejanja razvojnih vpra- 
šanj. Zato se je skupina delegatov tudi zavzemala, da se v razpravo o osnutku 
resolucije tvorno Vključi najširši krog delavcev, delovnih ljudi in občanov, de- 
legacij, organov upravljanja, samoupravnih organizacij in Skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih organizacij. 

V Sklepu so posebej opredeljene naloge Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, Gospodarske zbornice in njenih splošnih združenj 
glede skupnega planiranja ekonomskih odnosov s tujino, naloge glede uskladitve 
ponudbe in povpraševanja, nadaljnjega selektivnega usmerjanja naložb, še po- 
sebej na področju energetike, kmetijstva in zagotavljanja skladnejšega regional- 
nega razvoja, naloge selektivnega usklajevanja obsega skupne in splošne porabe, 
nujnost zaustavitve nadaljnjega zmanjševanja realnih osebnih dohodkov in na- 
loge glede politike zaposlovanja. 

V predlogu sklepov je tudi poudarjeno, da je pri predlogu resolucije potreb- 
no upoštevati usmeritve in naloge, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 
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ob obravnavi posameznih poročil o uresničevanju nalog iz letošnje resolucije, 
kot na primer izgube, ekonomski odnosi s tujino, kmetijstvo, investiranje in 
podobno. 

Ob zaključku bi želel še poudariti, da smo v predlogu sklepov posebej opre- 
delili, da je potrebno pospešiti aktivnost na vseh ravneh, da bodo vsi predvideni 
spremljajoči akti sprejeti hkrati s predlogom resolucije, kar naj omogoči, da bo 
združeno delo že na začetku leta 1982 seznanjeno s pogoji gospodarjenja v letu 
1982. 

V imenu Skupine delegatov predlagam, da predlog sklepa sprejmete. Sku- 
pina delegatov je na seji navzoča, spremljala bo razpravo in po potrebi tudi 
predlagala spremembe in dopolnitve tega sklepa, ki ste ga danes prejeli. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvalai lepa. Ker smo uvodno obrazložitev 
poslušali na skupnem zasedanju, prehajamo na razpravo. Kot običajno, dajem 
tudi tokrat prednost vabljenim gostom, s tem da bi jih želel opozoriti, da naj 
bodo v razpravah racionalni. Kot smo se dogovorili, naj bi te razprave Okvirno 
trajale ipribližno pet minut. Besedo ima tovariš Lojze Blenkuš, predstavnik 
Republiške skupnosti za ceste. 

Lojze Blenkuš: Tovariš (predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Današnja razprava o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 daje priložnost, da v imenu 
Republiške skupnosti za cesite opozorim na nekaj vprašanj in problemov, ki se 
v zvezi s to resolucijo pojavljajo. Pri tem mislim posebej na gospodarsko infra- 
strukturo, kamor spada tudi cestno gospodarstvo. 

Nam vsem so dobro znane velike težave, s katerimi se bori cestno gospodar- 
stvo. Te težave, ki so posledica pomanjkanja finančnih sredstev, so že v tem Tetu 
povzročile, da je postalo stanje kritično in navzlic krčenju Obsega, upočasnitvi 
ali celo ustavitvi mnogih cestnih del, se stanje še vedno poslabšuje. 

Že izvajaina cestna dela so po obsegu in vrsti del zaostajala za deležem, ki 
v okviru srednjeročnega plana 1981—1985 odpade na posamezno leto tega ob- 
dobja, vendar pa je bil letošnji izpad dohodkov, ki so določeni v zakonitih pred- 
pisih ali dogovorjeni v samoupravnih sporazumih za to srednjeročno obdobje, 
še mnogo večji kot to morebiti navidezno izgleda. 

Povišek prispevka za ceste, ki je bil določen v januarju 1981, je bil od 10. 
oktobra dalje zopet občutno zmanjšan, in sicer pri nizkooktanskem bencinu za 
66 par, pri visoko-oktanskem za 48 par in pri dieselSkem gorivu za dinar in 31 
par po litru, kar predstavlja izpad v letni vrednosti 361 milijonov dinarjev. 

Čeprav je v srednjeročnih planskih dokumentih predvideno povečanje pri- 
stojbin za cesttna motorna vozila za 50®/», to še ni izvedeno. Cestnina je bila 
povečana šele sredi leta 1981, in to za 20 %> namesto za 35 %>, kot so izračuni 
pokazali za potrebno. Povsem so izostali krediti domačih bank, čejprav so tudi 
ta sredstva predvidena v srednjeročnih planskih dokumentih. 

Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela bodo v letu 1981 
znašala le 77 °/o sredstev v primerjavi z letom 1980 oziroma dobrih 91 % sred- 
stev, planiranih v letu 1981. Zaradi tega je bil primerno manjši obseg izvajanja 
cestnih del, zaradi itega pa so manjša tudi sredstva sofinancerjev. 

Upoštevajoč vsa ta negativna dejstva, imamo v letošnjem letu izpad dohod- 
kov v višini okoli 1500 milijonov dinarjev oziroma okoli 22 fl/o. To je pripeljalo 
cestno gospodarstvo v Sloveniji v situacijo, da nismo več sposobni plačevati 
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anuitet in obresti od prejetih kreditov oziroma pokrivati stroške rednega vzdrže- 
vanja v teh zadnjih mesecih. V mnogih primerih se ta finančna bremena pre- 
našajo v naslednje leto. 

Ocene kažejo na to, da bo v letu 1982 v cestnem gospodarstvu položaj še 
slabši. Tako bo Republiška skupnost za ceste samo za odplačilo kreditov in 
posojil, upravljanje cest, redno vzdrževanje cest in cestnih objektov, brez inve- 
sticijskega vzdrževanja, nadalje za plačilo že v letošnjem letu izvršenih del 
potrebovala 6180 milijonov dinarjev, dohodki pa bodo predvidoma znašali le 
okoli 4800 do 5000 milijonov dinarjev, kar pomeni Okoli 1300 milijonov dinarjev 
primanjkljaja. Pri tem pa še niso upoštevane potrebe po finančnih sredstvih za 
enostavno reprodukcijo glede izdelave projektov, izplačila odškodnin, odprave 
črnih točk, del na signalizaciji, popravilu zidov, sofinanciranju mladinskih de- 
lovnih akcij in drugih sofinanciranj. 

Glede na prikazano finančno stanje pa ostaja v letu 1982 popolnoma odprto 
vprašanje izvajanja cestnih del s področja razširjene reprodukcije, za katero 
izvedbo delno že obstajajo obveznosti, delno pa so dela skrajno nujna. Naj ome- 
nim pri tem le nadaljevanje gradnje obvoznic v Ljubljani in Celju, nadaljevanje 
gradnje hitre ceste skozi Maribor, nadaljevanje rekonstrukcije obalne ceste in 
Rožne doline, nadaljevanje rekonstrukcije zasavske in uranske ceste, nadalje- 
vanje predora Karavanke — I. faza, dela po Osimskem sporazumu in nenazadnje 
pričetek gradnje I. etape avtoceste Naklo—Ljubljana, za kar je že več kot leto 
dni na razpolago operativni kredit pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj 
v višini okoli 30 milijonov dolarjev. 

Pri tem naj ob takem predvidenem popolnem cestnem mrtvilu opozorim 
tudi na problematiko cestnih podjetij in gradbenih podjetij za nizke gradnje. 
Tako stanje ne more ostati brez težjih posledic za gospodarstvo, saj je prometna 
infrastruktura, katere neločljivo sestavni del so ceste, eden izmed predpogojev 
za razvoj gospodarstva in njegovo nadaljnje uspevanje, pa tudi za izvoz. 

Žal obravnavani osnutek resolucije to ne upošteva dovolj, na določenih 
mestih pa to celo prezre. Naj opozorim na 2. točko III. poglavja osnutka resolu- 
cije, ki se nanaša na gospodarsko infrastrukturo in kjer je v zaključku v drugi 
alinei izrecno rečeno, da bodo prerazdeljene obveznosti za združevanje sredstev 
za gospodarsko infrastrukturo v korist sredstev, ki se združujejo v interesni 
skupnosti elektrogospodarstva, pri čemer bo zadržan predvideni delež združenih 
sredstev v Samoupravni interesni skupnosti za železniško in luško gospodarstvo. 
V kolikor se besedilo osnutka resolucije v tem ali kakšnem drugem delu ne 
spremeni, bo cestno gospodarstvo še bolj osiromašeno, s tem pa bo prizadet tudi 
družbenoekonomski razvoj republike. Menim, da je potrebno že v današnji raz- 
pravi posvetiti temu vso pozornost in najti pri pripravi predloga resolucije take 
rešitve, ki bodo omogočile vsaj najbolj skromen, a najnujnejši program cestnih 
del v letu 1982. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljal bo tovariš Igor 
Ponikvar, predsednik Skupščine zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije. 

Igor Ponikvar: Tovarišice in tovarni! Tudi v organizacijah združene- 
ga dela smo v bistvu na pragu sprejemanja letnih načrtov in znotraj teh seveda 
računamo tudi s temeljitejšim programiranjem oziroma načrtovanjem zaposlo- 
vanja in zaposlovalne politike za prihodnje leto. 
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Rad bi vam povedal, da smo pravzaprav na izteku usklajevalnih postopkov 
v sleherni občini v naši republiki, pri čemer stopa v ospredje težava,,ki se 
kaže v preoptimistični oceni gospodarske rasti posameznega subjekta planira- 
nja. Moram opozoriti, da je rezultat napovedi, ki so sedaj v postopku usklaje- 
vanja, da bomo v gospodarstvu in v družbenih dejavnostih v Sloveniji zaposlovali 
v prihodnjem letu po stopnji 2,9 odstotka. Ta stopnja pa je v odločnem razko- 
raku s projekcijo, ki jo ponuja osnutek resolucije za prihodnje leto. 

Pozitivno seveda ob tem pa vendarle je, da so vse večji odzivi, vse večja 
resnost in tudi mnogokje velika prisotnost realnosti pri pripravi planov zaposlo- 
vanja. Tudi trend v strukturi zaposlovanja v korist strokovnih delavcev naka- 
zuje izboljšanje, čeprav neznatno. Združeno delo planira za prihodnje leto za- 
poslitev za okoli 3000 pripravnikov, pri čemer pa opozarjam, da je to le približno 
25 odstotkov vsega pripravniškega potenciala. Odločneje se uveljavlja načelo 
odgovornosti do zaposlovanja lastnih štipendistov in planiranje zaposlovanja 
vse bolj postaja sestavni del celovitega plana organizacije združenega dela. Mi- 
slim, da je tudi to potrebno dodati k pozitivnim rezultatom letošnjega pristopa 
k planiranju. Pa vendarle bi bilo dobro, da se soočimo vsaj z minimalnimi zahte- 
vami, ki jih zahteva planiranje za prihodnje leto. 

1. Nujno potrebno bo v organizacijah združenega dela ponovno oceniti 
lastne plane oziroma napovedane in ocenjene stopnje rasti, pri čemer bi morali 
težiti k absolutni realnosti. Gre preprosto za to, da spoštujemo to realnost v obeh 
smereh, ki ju resolucija nakazuje. Dohodek moramo povečati z novimi zapo- 
slitvami, prav tako pa moramo povečati produktivnost dela z novimi zaposlit- 
vami. To je končni cilj. Vztrajati moramo na tem, da se razmerje med novo 
zaposlitvijo in dohodkom izboljša, da se razmerje med novo zaposlitvijo in pove- 
čano produktivnostjo dela izkaže v povečanem dohodku, ker sicer preprosto 
brezglavo rinemo naprej v situacijo, v kateri nam bo ostajalo vedno manj 
dohodka in vedno težje bomo uresničevali načelo zavarovanja realnega oseb- 
nega dohodka. Menim, da je to prvo stališče, pri katerem bi morali vsi skupaj 
težiti k temu, da se resolucijsko predvidevanje uresniči, in sicer da bo delež 
produktivnosti dela vsaj dve tretjini in da bo delež novih zaposlitev eno- 
tretjinski. 

2. Normalno in prav bo, da vztrajamo na zahtevi, da se v decembru konča 
usklajevalni postopek v samoupravnih interesnih skupnostih za zaposlovanje 
s sklenitvijo samoupravnega sporazuma z vsemi ustreznimi in potrebnimi, zave- 
zujočimi ter obvezujočimi jamstvi. 

V zvezi z možnostmi, ki jih daje resolucija za prihodnje leto v spremenjeni 
stopnji, mi dovolite samo nekaj poudarkov. Prav gotovo nam je popolnoma 
jasno, da bomo v prihodnjem letu živeli še vedno v zaostrenih pogojih gospo- 
darjenja in zaostrenih možnostih pri zaposlovanju. Če računamo z 0,5-odstotno 
stopnjo rasti, potem lahko rečemo, da bomo zaposlovali približno takole: letni 
kontingent mladih, ki končajo šolanje in ki bodo prihodnje leto povpraševali po 
zaposlitvi, znaša okoli 26 000 kadrov. Poudarjam, da je od teh 26 000 samo okoli 
3000 takih, ki lahko računajo z nalogami in deli ozkega profila. V tem potencialu 
imamo torej izjemno dobro kvalifikacijsko sestavo. Ob 0,5-odstotni stopnji rasti 
pa bi lahko računali z zaposlitvijo največ 20 000 delavcev, od tega 16 000 na 
izpraznjenih mestih in okoli 4000 na novo uvedenih mestih. Presežek znaša okoli 
6000 delavcev, poudarjam, predvsem mladih in strokovno usposobljenih ljudi. 
To pomeni, da se nam bo nekoliko povečala stopnja brezposelnosti in sicer 
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od sedanje 1,7 na približno 2,2 odstotka od skupnega števila zaposlenih, ali v 
skupnem številu od sedanjih 12 000 na okoli 18 000. 

Predlagam, da resno razmislimo o nekaterih aktivnostih, ki jih sicer ni 
treba posebej poudarjati, saj smo pred dvema mesecema v tem zboru sprejemali 
oceno zaposlovalne politike in možnosti zaposlovanja. Poudarki morajo izzve- 
neti v tej smeri, da poiščemo predvsem vse dodatne možnosti za zaposlitev več- 
jega števila pripravnikov, vključno zaposlitev pripravnikov za določen čas. 
Mimogrede naj vas spomnim na preprosto računico, ki ni nujno najbolj točna 
in za vse sprejemljiva. Če na 100 delavcev v slovenskem združenem delu za- 
poslimo po enega pripravnika, ne bi imeli s pripravništvom nobenega prob- 
lema več. To je računica, ki si jo kaže zapomniti. 

Vztrajati moramo na izpolnjevanju obveznosti do štipendistov tudi z nada- 
ljevanjem odločnejše aktivnosti na področju omejevanja vseh oblik dela po 
pogodbi, nadurnega dela in zaposlovanja upokojencev. Dalje, čimprej je po- 
trebno v organizacijah združenega dela izvesti revizijo aktov o sistemizaciji. S 
tem v bistvu posežemo po racionalnejši izrabi delovnega časa, hkrati pa tudi po 
zmanjšanju deleža neproduktivne režije. Pri vsaki nadomestni zaposlitvi bi 
morali stalno težiti k temu, da izboljšujemo kvalifikacijsko sestavo zaposlenih, ki 
v Sloveniji prav gotovo še vedno ni dovolj ugodna. V večji meri kot sedaj kaže 
izrabiti tudi vse obstoječe kapacitete, saj imamo v slovenski industriji približno 
1,2 izmensko delo. Obstoječe kapacitete bi morali z uvajanjem izmenskega dela 
in širjenjem obsega proizvodov za izvoz posebej upoštevati kot dodatno možnost 
za obogatitev družbene materialne baze in kot dodatno možnost za zaposlitev 
mladih strokovnih delavcev. 

Ob koncu še tole. Tudi v prihodnjem letu moramo odločneje vztrajati, 
kar sicer v zadnjih nekaj letih uspešno že delamo, na obvezni obravnavi zapo- 
slitvene problematike ob rednih obravnavah periodičnih obračunov, ki jih imamo 
v organizacijah združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih, ko se so- 
očamo z rezultati svojega gospodarjenja. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Tanja 
Šareč, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 39. okoliš, 
Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Tanja Šareč: Tovarišice in tovariši delegati! Predložene usmeritve re- 
solucije so v celoti podrejene učinkovitejšemu uresničevanju politike ekonomske 
stajbilizacije in povečanju izvoza, predvsem na konvertibilno področje. Tem ci- 
ljem je potrebno podrediti nove proizvodne programe, vključno z ekonomsko 
politiko, ki bo stimulirala delovne organizacije za izvoz. 

V okviru teh prizadevanj ima pomembno mesto domače znanstveno-razisko- 
valno delo, ki ga je potrebno čimbolj aktivirati kot sredstvo za nadomeščanje 
uvoza, kot tudi ipri ponudbi na tuja tržišča. 

Delegati večjih raziskovalnih organizacij, ki imajo sedež v olbčini Ljubljana- 
Vič-Rudnik, poudarjamo, da je večina raziskovalnih nalog teh organizacij zdru- 
ženega dela usmerjenih v nadomeščanje uvoza delovnih organizacij, s katerimi 
sodelujejo v neposredni menjavi dela. Obenem tudi ugotavljajo, da le s težavo 
sledijo napredku znanosti v svetu zaradi večletnih omejitev pri uvozu razisko- 
valne opreme, brez katere ni mogoče raziskovati. Kolikor ne bo prišlo do takojš- 
njih premikov pri uvozu raziskovalne opreme, bo raziskovalno delo stagniralo, 
kar bo imelo za posledico, da se bo moralo naše gospodarstvo še bolj opreti na 
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uvoz tujega znanja in licenc. To pa je seveda v popolnem nasprotju s cilji, 
ki smo si jih zadali. 

Očitno je, da so možnosti za tvorno raziskovalno delo v letu 1982 ogrožene, 
zato predlagamo gibčnejši pristop resolucije glede možnosti uvoza opreme s 
poudarkom na uvozu raziskovalne opreme, ki posredno služi nadomeščanju 
uvoza kot tudi izvoznim usmeritvam delovnih organizacij. 

Pri usposabljanju proizvodnje za večji in kvalitetnejši izvoz ni največji 
zaviralni dejavnik le nesodobna oprema v proizvodnji, ampak tudi pomanjkanje 
raziskovalne opreme v njihovih raziskovalnih enotah in drugih raziskovalnih 
organizacijah. v 

Glede na povedano delegati menimo, da je utemeljena nasa zahteva po 
vključitvi raziskovalne opreme med opremo, ki ji pušča resolucija vrata vsaj 
priprta in služi,povečanju proizvodnje za izvoz, kar je v praksi potrjeno z uspeš- 
nim sodelovanjem raziskovalnih organizacij in proizvodnih delovnih organizacij. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Besedo ima Anton 
Benedik, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj. 

Anton Benedik: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je skupaj s predstavniki Izvršnega sveta Skupščine ob- 
čine Kranj obravnavala osnutek resolucije. Ker je čas za razpravo omejen, bom 
prebral samo nekaj stališč, ki danes Še niso bila poudarjena, ostalo gradivo pa 
bom oddal v pisni obliki. 

Rad bi poudaril, da že dalj časa ugotavljamo, da se disparitete cen m neso- 
razmerje v primarni delitvi družbenega proizvoda niso spremenila, čeprav se 
v planskih dokumentih vseskozi deklaraitivno zavzemamo za selektivno in di- 
ferencirano politiko cen. Menimo, da bi bilo potrebno v resoluciji za leto 1982 
opredeliti panoge oziroma področja, kjer se bodo cene v letu 1982 v okviru dogo- 
vorjenega porasta lahko povečale oziroma področja, ki imajo sedaj ugodnejši 
položaj in bo zato potrebno omejevati nadaljnjo rast cen. Gibanje cen pa bi 
na osnovi takšne opredelitve potem morali konkretno in podrobno opredeliti m 
sprejeti z dogovorom o izvajanju politike cen, kot spremljajočim dokumentom 
k resoluciji. _ . 

Podpiramo 15% rast cen, čeprav razen predvidenih administrativnih ukre- 
pov ne vidimo instrumentarija oziroma načina, kako bomo rast cen obdržali 
v dogovorjenem okviru. 

Med drugim se neustreznost restriktivne masovnosti nekaterih ukrepov kaže 
tudi pri izrazitem omejevanju uvoza opreme. Menimo, da način, da z omejitvijo 
uvoza opreme želimo dosegati potrebno pokrivanje uvoza z izvozom, ni ustrezen, 
saj bi ustreznejše pokrivanje lahko dosegli z večjim spodbujanjem organizacij 
združenega dela za povečanje izvoza. Zato menimo, da bi moral biti kljub zoženi 
možnosti uvoza delež uvoza opreme večji, seveda samo za tiste, ki povečujejo 
proizvodnjo za izvoz. Dalj časa trajajoče izrazito omejevanje uvoza opreme bo 
povzročilo večje zaostajanje konkurenčne sposobnosti nekaterih pomembnih iz- 
voznikov na tujih, predvsem zahodnih tržiščih. 

Ko analiziramo gibanje posameznih kazalcev gospodarskega razvoja Slo- 
venije v letu 1981, kot na primer proizvodnjo, vidimo, da naš gospodarski razvoj 
zaostaja. Če poenostavimo nekatere vzroke za taka gospodarska gibanja, lahko 
trdimo, da je zaostajanju vzrok predvsem kritična oskrba z reprodukcijskim 
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materialom, tako domačim kot tudi iz uvoza. Domače dobave so pogojevane ne® 
samo z visoko dinarsko ceno, ampak tudi z devizno udeležbo, uvoz reprodukcij- 
skega materiala pa je med drugim omejen tudi z odlivom izvozno pridobljenih 
deviz, poleg tega pa je omejeno tudi črpanje deviznih sredstev. 

Poseben problem predstavljajo dolgoročne proizvodne kooperacije. S poli- 
tiko, ki se predvideva na področju kooperacij, in tisto, ki je navedena v pro- 
gramu ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino 
za leto 1982, bomo prišli v vrsti organizacij združenega dela v takšen položaj, 
da bo (potrebno ukiniti proizvodnjo, odpustiti ljudi, pri vsem tem pa bo prišlo 
do opustitve zunanjih trgov in tudi do zanemarjanja sodobnejših tehnoloških 
dosežkov. Mednarodne kooperacije so še vedno pomemben nosilec izvoza izdel- 
kov, prenosa znanja in hitrejšega osvajanja novih izdelkov na jugoslovanskem 
trgu ter trajne in stabilne povezave s kvalitetnimi zunanjimi partnerji. 

Glede na sedanje zaostrene gospodarske razmere menimo, da bi morali 
zmanjšati zaostajanje rasti osebnih dohodkov za rastjo dohodka od 10 na 5 °/o. 
Gibanje realnih osebnih dohodkov v zadnjih dveh letih ter omejitve pri skupni 
porabi, in sicer sredstev v temeljnih organizacijah združenega dela in sredstev, 
ki so Oblikovana s svobodno menjavo dela in omejitve pri pridobivanju sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo vplivajo na padec življenjskega standarda v bistveno 
večji meri, *kot se to kaže le skozi gibanje realnih osebnih dohodkov. 

Predsedujoči Branko Kozam ernik: Hvala. Besedo ima tovariš 
Franc Gračner, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 23. 
okoliš, Krško. 

Franc Gračner: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot delegat delegacije iz gospodarskega področja Posavja želim uvodoma po- 
sredovati stališča naše delegacije, ki v načelu soglaša s predlagano vsebino in 
daje podporo globalnim usmeritvam republiške resolucije za leto 1982. 

Podobno stališče so zavzeli tudi zbori Skupščine občine Krško ob obravnavi 
navedenega dokumenta. 

V razpravi pa so delegati opozorili na nekatere nedorečene opredelitve v 
osnutku resolucije. Osnutek resolucije opredeljuje nekatere dokaj ambiciozne 
cilje, zlasti na področju izvoza, usklajevanja devizne bilance, politike cen in še 
nekaterih. Vse to pa bo imelo realno podlago, če bodo tudi pravočasno sprejeti 
ustrezni ukrepi za doseganje teh ciljev. Gre namreč za to, da bo združeno delo 
že na začetku leta seznanjeno, kakšni bodo pogoji gospodarjenja in da se ti 
pogoji med letom ne bodo spreminjali. 

Tudi izboljšanje plačilnega in devizno bilančnega položaja ne bo mogoče 
doseči samo s povečanjem izvoza blaga in storitev na konvertibilno območje ter 
z bolj produktivnim delom in intenzivnejšim povezovanjem na samoupravnih 
osnovah, če za to ne bomo zagotavljali potrebnih pogojev in možnosti. Te pogoje 
pa bo treba zagotoviti predvsem tistim delovnim organizacijam, ki lahko bistve- 
no prispevajo k izboljšanju devizno-bilančnega položaja slovenskega gospodar- 
stva. Zato bo treba vzpostaviti in dosledno izvajati progresivne stimulacije 
izvoza, ki naj temeljijo zlasti na kvalitetnih in konkurenčnih osnovah in na 
ugodnejšem izvozno-uvoznem odnosu. 

V zvezi s tem bi rad opozoril na to, da v prihodnjem letu ne bi smeli po- 
navljati napak na deviznem trgu, ki so povzročile znane ekonomske težave z 
dolgoročnimi posledicami. Prav tako moramo odločno imenovati kršitelje na 
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tem področju in dosledno izvajati neposredno odgovornost, ker nam bo sicer 
nadaljevanje te negativne prakse povzročalo v prihodnjem letu še večje težave. 

Prav tako bo treba do priprave predloga resolucije proučiti predvideno 
rast družbenega proizvoda, ker sedanja stopnja rasti ostaja na meji enostavne 
reprodukcije. Prav gotovo bodo potrebni veliki napori, da se bo celotna indu- 
strijska proizvodnja zadržala na ravni letošnjega leta. Zato resolucija ni in ne 
more biti samo planski dokument, temveč tudi mobilizator, če hočemo v pri- 
hodnjem letu zaustaviti nadaljnje padanje realnega standarda na vseh področjih 
in doseči predvideno rast izvoza na konvertibilno tržišče. 

Menimo, da imamo za dosego tega cilja še znatne rezerve v organizaciji 
dela, racionalni izrabi tehnične opreme, tehnologije in delovnega časa, nena- 
zadnje pa tudi v bolj smotrni porabi na vseh področjih. 

Zato dajem vso podporo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pri dolo- 
čitvi nove, bolj smelo načrtovane stopnje rasti družbenega proizvoda, ki s tem 
ustvarja tudi ugodnejše pogoje za izvajanje izvozne politike. 

Ob zaključku moram opozoriti še na dve bistveni vprašanji, od katerih je 
zelo odvisno izvajanje resolucije. Tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji moramo 
čimprej in odločno storiti vse, da se odpravi sedanje stanje in vzpostavi ter 
zagotovi enotnost jugoslovanskega trga, kot predpogoj za uresničevanje stabili- 
zacijske politike in uveljavljanje Slovenije in Jugoslavije v svetovnem gospo- 
darskem prostoru. 

Na drugi strani pa bodo vse naše resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana v prihodnjem letu uresničljive, če bomo na osnovnih področjih čimprej 
vzpostavili in zagotovili delovanje reprodukcijskih verig ter z dohodkovnim 
povezovanjem ustvarjali pogoje za uresničevanje plansko dogovorjenih ciljev 
in nalog. 

Predsedujoči Branko Koza mernik: Hvala lepa! Besedo ima to- 
variš Ferdo Smigoc, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
16. okoliš, Maribor. 

Ferdo Šmigoc: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da moramo biti v razpravi kar najracionalnejši, bom svoj prispevek 
oddal, opozoril pa bom le na en problem. Ob tem naj še povem, da podpiramo 
današnjo uvodno besedo podpredsednika Izvršnega sveta tovariša Jožeta Flor- 
jančiča. 

V zvezi s predlogom, da naj bi po hitrem postopku sprejeli zakon o zdru- 
ževanju sredstev za delno pokrivanje izgub, ki nastajajo zaradi povečanega 
izvoza, menimo, da bo moral zakon v obrazložitvi natančno prikazati dosedanje 
gospodarjenje v teh organizacijah združenega dela, kakor tudi prepričljive po- 
datke, da so te organizacije združenega dela tako izvozno naravnane, da ne 
pokrivajo le svojih potreb po uvozu, ampak da ustvarjajo še dodatna devizna 
sredstva. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Jože Sedelšak, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 27. 
okoliš, Ravne na Koroškem. 

Jože Sedelšak: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Prebral bom samo bistvo svoje razprave. Predlagamo, da bi v resolucijo za leto 
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1982 vnesli tudi nujnost izvajanja geološko-rudarskih raziskav, ki so verjetno 
pomotoma izpadle, saj smo v družbenem planu SR Slovenije to dejavnost že 
opredelili, v resoluciji pa je ni. 

Menimo, da je rešitev možna s povečanjem prispevne stopnje ali pa pre- 
razdelitvijo sredstev znotraj raziskovalne skupnosti. Zato predlagamo, da se 
zadolži Raziskovalno skupnost Slovenije in Republiški komite za kulturo in 
znanost, da pripravita ustrezne predloge. 

Predsedujoči Branko Kozamernilk: Hvala lepa. Besedo ima tovariš 
Boris Gostiša, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 9. okoliš, 
Idrija. 

Boris Gostiša: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši! Na skupni 
seji delegacij za Zbor združenega dela in Zbor občin dne 23. 11. 1981 je bil ob 
sodelovanju Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija podrobno Obravnavan osnu- 
tek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982. 
Svojo razpravo bom nekoliko skrajšal. 

1. Ocenjujemo, da je planirana rast družbenega proizvoda po stopnji 0,2 °/o 
prenizka, posebej če jo primerjamo z drugimi republikami. Vsebuje tudi pre- 
malo spodbujevalne funkcije, ki jo po našem mnenju ta planski akt tudi mora 
imeti. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali je ob tako nizki stopnji rasti možno 
6-odstotno realno povečanje izvoza. 

2. V zvezi z zaposlovanjem menimo, da je stopnja 0,3% izredno nizka. 
Zato bi nujno morali diferencirati ta podatek za gospodarstvo in negospodar- 
stvo, saj smo kljub deklarativnim usmeritvam v letu 1981 še vedno hitreje za- 
poslovali v negospodarstvu. Ob tem se tudi sprašujemo, ali je realno pričakovati 
povečano število novozaposlenih delavcev na račun prenehanja dela upokojencev 
in pogodbenih del, dokler ni sprejeta ustrezna sprememba zakona o delovnih 
razmerjih. Bolj konkretno bi morali ovrednotiti tudi gibanje števila nezapo- 
slenih z vsemi posledicami. 

V resoluciji je premalo poudarjen celoten Sklop proizvodnih stroškov, ki 
predstavljajo 2/a bruto družbenega proizvoda in v zvezi s tem problem ekono- 
mičnosti. Tu imamo še vedno nekatere rezerve, ki jih ne vrednotimo dovolj. 
Skozi ta del bruto družbenega proizvoda pa se tudi manifestirajo vsa dokaj 
težka nesorazmerja v rasti cen oziroma v primarni delitvi. 

Glede planirane rasti cen ugotavljamo, da je treba inflacijo glede na izvozne 
cene bistveno zmanjšati. Ne bi se smelo dogajati tako kot sedaj, da bi si vsaka 
delovna organizacija predstavljala 15 % kot svojo pravico. Posledica tega pa bo, 
da se bomo v prihodnjem letu soočali z enakim problemom kot sedaj in vprašlji- 
vo je, koliko in v kakšni meri bo resolucija lahko dejansko dosegla tiste okvire, 
zaradi katerih je tako rigorozno postavljena. 

Nadalje menimo, da je 10% zaostajanje osebne porabe za rastjo dohodka 
preostro. Mnenja smo, da bi bilo 5 °/o dovolj. V letošnjem letu smo že dosegli 
bistvene premike v deležu osebnih dohodkov v dohodku. Vprašanje je, ali bo to 
dovolj stimulativno in kako daleč lahko gremo, ne da bi nastopili razni politični 
problemi. 

Glede dolgoročnih proizvodnih kooperacij bi bilo potrebno določneje reči, 
kako je s posebnimi kooperacijami v razmerju 1 :1 in ali ne bo sprememba tega 
odnosa povzročila nepopravljive posledice v sodelovanju s tujino. 
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Na koncu pa želimo Skupščino SR Slovenije seznaniti še s problemom, ki je 
pri ponovnem odpiranju rudnika živega srebra v Idriji iz dneva v dan težav- 
nejši. Podobne težave pa ima tudi rudnik Mežica. V družbenem planu SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 smo kot prioriteto postavili proizvodnjo in izko- 
riščanje domačih surovin, ob tem pa nekako preslišali, da so za kontinuirano 
proizvodnjo surovin potrebna tudi sredstva za raziskave. V rudarski proizvodnji 
poteče od uspešne raziskave do proizvodnje veliko časa, zato so toliko pomemb- 
nejše stalne raziskave. Prav zaradi premajhnega vlaganja v tovrstno dejavnost 
sta se znašla oba slovenska kovinska rudnika v težavah, ki jih bosta lahko 
premagala le z naložbami v pospešene raziskave in modernizacijo proizvodnje. 

Ob sprejemu zakona o raziskovalni dejavnosti je bilo zaradi potreb po 
zagotavljanju stalnega vira financiranja rudarsko-geoloških raziskav ustanov- 
ljena enota za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena. 

Po usklajevanju planov v okviru celotne raziskovalne skupnosti je bilo 
enoti dodeljeno le približno 50 % planiranih sredstev. Pri tem pa so v okviru 
skupnega programa planirana le minimalna sredstva za rudarske in geološke 
raziskave. Tako je bilo v letu 1981 namenjenih za raziskavo kovinskih mine- 
ralnih surovin manj sredstev kot v letih 1978—1980, ko so bile raziskave v Me- 
žici in Idriji sofinancirane iz intervencijskih sredstev. 

V letu 1980 je bilo dodeljeno Mežici 33 milijonov dinarjev, Idriji 11 milijo- 
nov dinarjev, v letu 1981 Mežici 41 milijonov, Idrija pa zaradi nejasne nadaljnje 
usode ni dobila ničesar. 

V okviru enote je za leto 1982 zagotovljenih le 190 milijonov za vse mine- 
ralne surovine in le 51 milijonov za kovinske. Potrebe so seveda znatno večje, 
saj je vrednost minimalnega programa v Mežici 150 milijonov, v Idriji pa 33 
milijonov. Lastna udeležba je zaradi težavnega položaja v obeh kovinskih 
rudnikih lahko le minimalna. 

Zaradi premajhnega vlaganja v raziskavo primarnih surovinskih virov si 
Slovenija onemogoča dolgoročnejšo oskrbo z lastnimi surovinami. Pri tem pa 
ne bi smeli prezreti dejstva, da bi lahko samo z izvozom živega srebra dobili 
letno 4 milijone dolarjev. Nemotena proizvodnja skozi daljše obdobje pa bo 
mogoča le s stalnim vlaganjem v raziskovalno dejavnost. Rešitev iz nemogoče 
situacije, saj je na razpolago le približno 30 °/o potrebnih sredstev, je mogoča 
s prerazporeditvijo sredstev znotraj Raziskovalne skupnosti ali s povečanjem 
prispevne stopnje. 

Problem je zelo težaven in zahteva hitro rešitev. Zato predlagamo, da se 
zadolži Raziskovalno skupnost Slovenije in Republiški komite za kulturo in 
znanost, da pripravita ustrezne predloge za rešitev stanja. Vse to naj se kot 
prioriteta vnese v resolucijo za leto 1982. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Besedo ima Peter Janežič, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 

Peter Janežič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na svoji seji 24. 11. 1981 razpravljala o osnutku 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 v letu 1982. O osnutku resolucije so razpravljale tudi vse organiza- 
cije združenega dela v občini Domžale, hkrati pa so obravnavali tudi občinsko 
in zvezno resolucijo. 
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Skupina delegatov ter vse organizacije združenega dela v dbčini Domžale 
podpiramo predvsem zahtevo po hitrejšem vključevanju v mednarodno menjavo. 
Zato menimo, da bi se moral izvoz na konvertibilno področje povečati realno za 
več kot 10 %>, zato pa bi morali sprejeti tudi ustrezne ekonomske instrumente. 
Takšno povečanje izvoza, predvsem na konvertibilno območje, bo mogoče 
uresničiti tudi bb ustreznem realnem povečanju uvoza, ki (bi moral znašati vsaj 
2 % in ob ustreznejši politiki realnega tečaja dinarja, s katero bi morali počasi 
nadomestiti različne oblike stimulacij. 

Hkrati bi morali še bolj omejiti vse oblike porabe, kar velja tudi za večje 
zaostajanje porasta zveznega proračuna, kot je to predvideno v zvezni resoluciji. 
Sprejete izvozne obveznosti organizacij združenega dela in izpolnjevanje teh 
obveznosti bi morali spremljati mesečno, ukrepi zaradi neizpolnitve obveznosti 
pa bi morali prizadeti le tiste organizacije združenega dela, ki svojih obveznosti 
ne bi redno izpolnjevale. 

Menimo, da lahko daimo podporo delegatom v Skupščini SFRJ za sprejem 
zvezne resolucije le v primeru, če bodo izpolnjeni določeni pogoji, ki so jih 
v organizacijah združenega dela izpostavili. 

Glede na specifične probleme na področju družbenih dejavnosti menimo, 
da bi morali v Okviru bistveno zmanjšanih materialnih možnosti za nove inve- 
sticije o tem odločati v občinah, in sicer na osnovi sporazumevanja med organi- 
zacijami združenega dela, krajevnimi skupnostmi in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima Roman 
Novelli, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 35. okoliša, 
Ljubljana-Bežigrad. 

Roman Novelli: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, sta na svoji seji dne 23. 11. 1981 Oblikovali naslednje 
pripombe in predloge k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obddbje 1981—1985 v letu 1982. 

Delegati menimo, da predlog, ki ga predlaga Skupina delegatov v svojem 
poročilu, in sicer, da se povečajo izvozne stimulacije, ne rešuje problema izvoza 
niti stabilizacije v republiki. Zato predlagamo, da se stimulira organizacije 
združenega dela, ki izvažajo, na ta način, da se jih razbremeni dajatev za 
splošno in skupno porabo. 

Predlagamo, da se spremeni zadnja alinea na drugi strani Priloge VII. 
Poročevalca tako, da se glasi: »Sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
potreb bodo v globalu rasla za 10 odstotkov počasneje od rasti celotnega real- 
nega družbenega proizvoda oziroma realnega dohodka.« Prizadevanja v tej 
smeri naj bi privedla do povečanja družbene produktivnosti. 

Delegati tudi predlagamo, da se v I. in II. poglavju upošteva predlog sindi- 
katov, da je nujno potrebno dajati večji vpliv združenemu delu ne samo pri 
ustvarjanju, ampak tudi na razdelitvi deviznih sredstev, kar je eden od osnovnih 
načinov za povečanje izvoza. 

Delegati smo razpravljali tudi o globalni oceni izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1981, z oceno možnosti razvoja v letu 
1982 ter se zaustavili pri 4. točki. Iz podatkov o oskrbljenosti s strateškimi pro- 
izvodi v ekonomskem letu 1981—1982 je na strani 11 razvidno, da ima Slovenija 
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zagotovljenih le 5 do 6 odstotkov pšenice, 20,5 odstotka sladkorja, nič odstotkov 
olja in nič odstotkov koruze od vseh skupnih potreb. Glede na to, da naj bi 
Slovenija do leta 1985 kar 85 odstotkov potrebne hrane zagotovila z lastno pro- 
izvodnjo, nas zanima predlog Izvršnega sveta, kako bomo to ustvarili, če je iz 
sedanjih podatkov razvidno, da smo skoraj v celoti odvisni od nakupov v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Predsedujoči Branko K o z a m e r n i k : Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Vladimir Ošo, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 24. oko- 
liš, Postojna. 

Vladimir Ošo: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Občine Postojna je na svojih zborih razpravljala o osnutku resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 
1982 hkrati z osnutkom občinske resolucije. Predhodna razprava je bila tudi na 
občinskem izvršnem svetu in v organih izvršnega sveta ter v komisijah za druž- 
benoekonomske odnose pri družbenopolitičnih organizacijah. 

Skupna ugotovitev vseh teh razprav je, da so ponujene rešitve v resoluciji 
odsev našega gospodarskega položaja in hkrati edini izhod, če želimo v resolucijo 
dosledno vgraditi elemente politike ekonomske stabilizacije. 

Druga soglasna ocena vseh razpraVljalcev je bila, da je temeljna značilnost 
letošnje resolucije v odnosu na podobne dokumente prejšnjih let ta, da je bolj 
konkretna kot kdajkoli doslej, pa vendar še premalo, če želimo, da bo dokument 
dovolj obvezujoč. 

Na seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela smo 
ugotovili, da poročila skupine delegatov te skupščine in poročila odborov, ki 
smo jih dobili, v mnogočem odražajo tudi vsebino naših razprav in ocen. Naše 
temeljno priporočilo pa je, da je potrebno v nadaljnji razpravi o tem dokumentu 
težiti za tem, da bi bile vse dopolnitve v resoluciji čimbolj konkretno opre- 
deljene v smislu, kot smo to navajeni v akcijskih programih, v katerih so 
naloge zelo 'konkretno razdeljene tudi na posamezne nosilce. Verjetno je to 
priporočilo težko spraviti v okvir resolucije, zato je potrebno na osnovi te 
resoluoije izdelati povezujoče akcijske programe po posameznih področjih in 
dejavnostih, ki naj pomembnejše opredelitve iz resolucije kvantificirajo in 
določijo nosilce. Približno po tej poti bomo tudi občinsko resolucijo napravili 
bolj obvezujočo. 

Konkretne pripombe iz razprave so se nanašale predvsem na naslednje: 
v I. poglavju »Ključni cilji in materialni okviri razvoja v letu 1982« predla- 
gamo, da se bolj konkretno opredelijo področja, na katerih se s samoupravnim 
sporazumevanjem in dohodkovnim povezovanjem usmerijo devize za potrebe 
proizvodnih in drugih dejavnosti skupnega pomena, predvsem pri proizva- 
jalcih surovin in pri proizvodnji, ki nadomešča uvoz ali pa je osnovna suro- 
vinska komponenta za izvoz. 

Premočrtna usmeritev v izvoz je razumljiva in v danem trenutku edino 
možna, zato jo je potrebno z dovolj opredeljenimi Ukrepi spodbuditi. Ocenili 
smo, da je potrebno spodbujati k izvozu vse subjekte gospodarjenja in ne 
le direktne izvoznike, saj tudi ti prispevajo svoj delež k povečanju izvoza. 
Tako si tudi razlagam odstavek iz republiške resolucije, ki govori o obveznostih 
na primer gozdarstva, ki pravi, da bo gozdarstvo s povečanjem blagovne pro- 
8 
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izvodnje zagotovilo večji izvoz in boljšo oskrbljenost z lesom, predvsem za 
izvozno usmerjeno predelavo. 

Podprli smo usmeritve glede delitve osebnih dohodkov in naravnanost reso- 
lucije za počasnejšo rast osebnih dohodkov za rastjo dohodka oziroma da bo 
rast osebnih dohodkov pri delovnih organizacijah, ki bodo bistveno povečale 
izvoz na konvertibilno območje, višja kot pri drugih delovnih organizacijah. 

Soglašamo tudi z usmeritvijo, ki pravi, da bo uveljavljena stimulativnojša 
delitev osebnih dohodkov, pri čemer bo dan poseben poudarek nagrajevanju 
v najtežjih razmerah. Menimo pa, da moramo v tem okviru selektivno oprede- 
liti dejavnosti, ki zaradi objektivnih razlogov ne morejo dosegati takšne rasti 
dohodka, ki bi še omogočal stimulativno nagrajevanje. Zato predlagamo, da se 
v resoluciji za te primere predvidijo izjeme, pri katerih bodo sredstva za osebne 
dohodke naraščala za manj kot 10 odstotkov počasneje od rasti dohodka. Treba 
je namreč vedeti, da v nekaterih panogah ni mogoče doseči take rasti dohodka, 
ki bi delovnim organizacijam omogočal uveljaviti načela stimulativnega nagra- 
jevanja dela v najtežjih pogojih. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima tova- 
riš Miroslav Rupnik, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
34. okoliš, Logatec—Vrhnika. 

Miroslav Rupnik: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela sta skupaj z 
Izvršnim Svetom Skupščine občine Logatec temeljito proučili osnutek resolucije 
za leto 1982 ter poročila skupine delegatov, odborov in komisij. V celoti se 
strinjamo z njihovimi stališči. 

Poleg tega pa posebej poudarjamo, da je nujno ukreniti vse potrebno, da 
se omogoči hitrejši razvoj proizvodnje za izvoz, zlasti na konvertibilno pod- 
ročje. Menimo, da moramo upoštevati tudi vse naše dosedanje usmeritve o poli- 
tiki družbenega plana za obdobje 1981—1985, in sicer tako, da bomo hkrati pre- 
strukturirali gospodarstvo ter da bomo izvažali tudi pamet, ne le žulje. 

1. Predlagamo, da se v drugem odstavku 4. točke II. poglavja med izjeme 
pri kriterijih investiranja v letu 1982 upošteva tudi možnost investiranja v tako 
proizvodnjo, ki nadomešča uvoz opreme za proizvodnjo, namenjeno izvozu na 
konvertibilno področje. Torej, investiranje v tisto proizvodnjo, ki izdeluje 
opremo, ki jo organizacije združenega dela drago plačujejo v konvertibilni 
valuti, da bi lahko proizvajali izdelke za izvoz. 

Menimo, da je naše gledanje vsestransko v skladu s težnjami za povečanje 
izvoza na konvertibilno področje in hkrati za zmanjševanje deviznega pri- 
manjkljaja. Obenem pa omogoča uporabo domačih znanstvenih dosežkov V 
smeri prestrukturiranja gospodarstva. 

2. Glede na to, da v slovenskem in jugoslovanskem prostoru kar »gomazi« 
sporazumov o združevanju sredstev, ki vedno niso v skladu z zakoni, saj so 
največkrat v korist monopolom, ki se prav na tej osnovi uspešno razvijajo 
in jim nihče ne stopi na prste, predlagamo, da se tako v republiki kot na 
nivoju federacije imenujejo posebne komisije, ki bodo take sporazume preteh- 
tale in opozorile udeležence o nesprejemljivosti njihovih določb. Te komisije naj 
bi imele pravico zavračanja neustreznih sporazumov. 

3. Predlagamo, da se sicer samoupravno sprejeti normativi in standardi 
skupne porabe, zlasti tisti, ki normirajo gradnjo novih objektov, ponovno pre- 
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tehtajo in uskladijo z našimi možnostmi, in sicer z doseženim družbenim pro- 
izvodom. Predlagamo torej revizijo teh normativov, ki po našem mnenju 
niso minimalni, pač pa maksimalni. 

4. Predlagamo, da javno razpravo o osnutku resolucije podaljšamo do 
decembra, da bi lahko delegati v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti ter 
samoupravni organi in organizacije združenega dela dali svoje mnenje k pred- 
laganemu osnutku resolucije. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima tova- 
riš Ivo Klobčar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
6. okoliš, Velenje—Mozirje. 

Ivo K1 o b ca r : Tovarišice in tovariši! Naša delegaoija je oblikovala na- 
slednje pripombe: 

1. Bistvena pomanjkljivost tako resolucije za naslednje leto kot resolucij 
preteklih let, bodisi Slovenskih ali jugoslovanskih je v tem, da v njih postav- 
ljamo regulativo, ki premalo upošteva ekonomske kriterije. Res je, da si planske 
cilje z resolucijami zastavljamo po samoupravni poti, toda ker v njih zanemar- 
jamo ekonomske zakonitosti, se posledice odražajo v vedno novih omejitvah in 
administrativnih ukrepih. Dosedanje izkušnje ibi nas morale opozarjati na napa- 
ko, da na naša gospodarska dogajanja vse premalo vpliva ekonomska miselnost 
in znanost. Kolikor bi v našem samoupravnem sistemu imela ekonomija mesto, 
ki ji pripada, bi pravočasno prišli do osnovnega spoznanja, da se lahko troši in 
živi le v okviru možnosti ter bi vsaj nekaj let prej začeli s stabilizacijo. 

Predvsem na področju cen bi morali tudi v resoluciji pogumneje prepuščati 
večjo vlogo trgu. Tržno tekmovanje bi bilo potrebno podpirati povsod, kjer 
so za to objektivne možnosti. Teh pa je veliko več, kot jih v praktični politiki 
priznavamo. 

Zelo se zaslepljujemo, ko mislimo, da bo ekonomske tržne zakonitosti zame- 
njalo samoupravno sporazumevanje o cenah v taki obliki, kot jo poznamo 
sedaj. Priznajmo si, da je to sporazumevanje v veliki meri izsiljevanje in veli- 
kokrat brez poslovne morale. O tem je že nekaj govoril tudi tovariš pred menoj. 
Kolikor se že bojimo večje sprostitve tržnih zakonitosti pri cenah, potem 
moramo ob resoluciji vsaj sporazumevanje o cenah postaviti na pravo mesto. 
Povedati moramo, da bodo kršitelji prikazani javnosti in kaznovani ter da 
bodo v zvezi s tem postavljeni boljši in podrobnejši okviri takega spo- 
razumevanja. 

V zvezi z inflacijo oziroma s stopnjo rasti cen, ki je v resoluciji predvidena 
15 °/o, pa menimo, da je takšno prizadevanje glede na naše navade in razvade 
nerealno, posebno v primerjavi s tem, da 10% inflacijo za drugo leto planirajo 
celo razvite države, čeprav bi bilo spodbudno, če bi dosegli le 15®/® rast. 

2. Moti nas tudi pesimizem, ki veje iz osnutka resolucije, in negativna psi- 
hoza, ki je bila v dosedanji razpravi o osnutku resolucije precej prisotna. Res je 
situacija težka, toda z dosedanjim izvajanjem stabilizacije smo kljub mnogim 
zaletavostim in napakam dokazali, da se da še veliko storiti. Predvsem potre- 
buje spodbudo tista večina delovnih ljudi, ki ne stoji ob strani v težkih časih. 
Tiste, ki stojijo ob strani in ob nedelu samo kritizirajo, pa je treba v stabilizacijo 
drugače usmeriti. Zato tudi v resolucijo jasno napišimo, da ne bomo dopuščali 
potuhe za nedelo in bomo v zvezi s tem tudi dopolnili zakone na primer 
zakon o delovnih razmerjih. 
8* 
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Ko govorimo o pesimizmu v osnutku resolucije, mislimo predvsem na rast 
družbenega proizvoda, na rast osebnih dohodkov ter na preveliko poudarjanje 
nadaljnjega omejevanja investicij. Rast družbenega proizvoda je potrebno vsaj 
delno povečati, čeprav ne pretirano. Danes smo tudi slišali, da se predvideva 
povečanje na 1,5 %>. 

Glede oseibnih dohodkov menimo, da 10°/o zaostajanje za rastjo dohodka 
v tej situaciji ni realno, saj smo osebne dohodke v zadnjih dveh letih precej 
omejevali in zato predlagamo 5% zaostajanje, se pravi bolj milo kot je sedaj. 
Nov predlog Izvršnega sveta predvideva 8°/o zaostajanje za dohodkom, mi pa še 
nadalje predlagamo 5 °/o, tako kot je bilo v današnji razpravi vsaj štirikrat 
že rečeno. 

3. Osnutek resolucije je ostro usmerjen v izboljšanje plačilnoHbilančnega in 
devizno-lbilančnega položaja SR Slovenije in SFR Jugoslavije, globalne usme- 
ritve pa niso dovolj. Zato bi jih bilo potrebno podrobneje opredeliti po posa- 
meznih področjih in panogah. Treba je opredeliti na primer, za koliko bo 
moral nekdo povečati izvoz in za koliko bo moral omejiti uvoz. Pri tem je 
treba upoštevati družbene potrebe, izvozne možnosti in že dosežene rezultate 
v izvozu. Tisti, ki že zdaj veliko izvažajo, bodo težko še bistveno povečali izvoz, 
zlasti če upoštevamo manjšo dohodkovno uspešnost izvoza in ustvarjanje pre- 
velike odvisnosti od nihanj na tujih trgih. Pri postavljanju splošnih okvirov 
mora obstajati selektiven pristop. Princip selektivnosti bi moral veljati tudi pri 
omejevanju uvoza. Tovarna gospodinjske opreme Gorenje, ki je največji izvoz- 
nik na našem območju, na primer ne more doseči povečanja izvoza ob ničelni 
rasti uvoza. 

Resolucija vsebuje oziroma najavlja seznam proizvodov, ki se smejo uva- 
žati. Prav tako pa bi morala vključevati seznam surovin in materialov, ki jih 
ne bi smeli izvažati oziroma bi jih smeli izvozit le vgrajene v proizvode višje 
stopnje predelave. Gre za to, da zagotovimo v prvi vrsti surovine in raproma- 
teriale v naši industriji in predelavi ter da izvažamo končne proizvode, kjer je 
vloženega več dela in več znanja. 

4. Predvsem bo treba zagotoviti, da se resolucija in predlagani ukrepi čim- 
prej konkretizirajo s sklepi in aktivnostmi ustreznih organov, ne pa tako kot 
letos, ko smo govorili o podobnih ukrepih, jih postavljali v resolucije in politič- 
ne usmeritve, konkretizirani in izvedeni pa niso bili oziroma so bili le delno. 

V resoluciji je potrebno tudi opredeliti konkretno odgovornost za izvrše- 
vanje posameznih določil resolucije, od republiškega izvršnega sveta in občin- 
skih izvršnih svetov do vseh organov, na katere se resolucijska določila 
nanašajo. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: K razpravi se je prijavil dele- 
gat Aleš Šmit, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 13. oko- 
liš, Radovljica. 

Aleš Šmit: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Na 
osnovi razprave v občini povzema delegacija iz Radovljice vsa mnenja in ocene 
ter predlaga naslednje spremembe in dopolnitve osnutka resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982: 

1. V resoluciji ali spremljajočih dokumentih bi bilo potrebno opredeliti 
možne rasti cen po posameznih panogah, Skupinah ali podskupinah dejavnosti, 
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poleg tega pa bi bilo potrebno podrobneje opredeliti kriterije selektivnosti in 
diferenciranosti rasti cen. 

2. Za boljše funkcioniranje ekonomskih odnosov s tujino bi bilo potrebno 
v resoluciji določiti mehanizme prilagajanja tečaja dinarja delovanju deviznega 
tržišča. Poleg tega pa bi bilo potrebno zagotoviti večjo stalbilnost v operativni 
praksi pri izvajanju izvoznih in uvoznih pravil na različnih nivojih. 

3. Omejitev negospodarskih investicij z znižanjem za 25 % ni dovolj vse- 
binsko opredeljena. Menimo, da bi morali v resoluciji opredeliti osnovo za 
zmanjšanje negospodarskih investicij z vidika realnosti naložb v letu 1981. Na 
tako opredeljeno realno osnovo bi morah zagotoviti tako rast ali zmanjšanje 
negospodarskih investicij, kar bo usklajeno s potrebami in realnimi možnostmi 
materialne proizvodnje. 

4. Za planiranje razporejanja dohodka je potrebno opredeliti mehanizem 
realnega obračuna minimalne amortizacije in mehanizem ovrednotenja osnov- 
nih sredstev. Zato je treba v resoluciji opredeliti globalna izhodišča in roke za 
sprejem ustreznih predpisov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Karel Štucin, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 14. okoliš, Tržič. 

Karel Štucin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Svoje pripombe bom omejil le na naslednje: 

1. Pri določanju izvoznih planskih obveznosti za naslednje leto ne bi smeli 
izhajati samo iz zatečenega stanja. Le-ta ni odraz objektivnih možnosti in potreb 
za Vključevanje v zunanjetrgovinsko menjavo. Kljub temu, da se želi s preli- 
vanjem ustvarjenega dohodka doseči dohodkovno donosnejši izvoz, bi Ibilo 
potrebno doseči na objektivnejših merilih in kriterijih enakovrednejšo oprede- 
litev izvoznih obveznosti glede na možnosti posamezne panoge. To uskladitev 
bi morale opraviti vse asociacije združenega dela. 

2. Področje deviznih prilivov od storitev je potrebno v resoluciji jasneje 
opredeliti. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z dodelavo tekstila 
in dodelavo v čevljarstvu, morajo vedeti, kakšni stimulativni ukrepi za tovrstno 
delo bodo na voljo v prihodnje. V sedanjih časih, ko so veliki problemi 
glede osikrbe z uvoženimi in domačimi materiali, je potrebno podpirati tudi 
tovrstni priliv ter ga izenačiti z blagovnim izvozom. 

3. "Velikokrat je ibilo že poudarjeno, da bi s hkratnim sprejemanjem reso- 
lucije morali nastajati tudi spremljajoči dokumenti, iz katerih bi bili razvidni 
pogoji gospodarjenja, predvsem tisti, ki direktno vplivajo na poslovanje s tujino. 
Ti pogoji naj bi bili tudi trajnejši, da ne bi doživljali šokov med letom, kot je 
to primer sedanja linearna zapora uvoza surovin. 

Naj vas še obvestim, da po besedah predsednika Izvršnega sveta Skupščine 
občine Tržič začasno preneha z delom 1100 delavcev Tovarne Peko, Tržič, in to 
z jutrišnjim dnem, če ne bo danes kakšne bistvene spremembe. 

4. Investicije bodo v naslednjem letu dokaj omejene, zato je selektivni 
pristop pravilen. Izvozna usmeritev investicij je razumljiva. Glede na to, da 
zasleduje čim večji neto devizni učinek, je za dosego tega pomembno tudi 
zmanjševanje naše uvozne odvisnosti. Zato predlagamo, da bi pri investiranju 
imela enak prioritetni položaj tudi vlaganja v take programe, ki bi nadomestili 
sedanji uvoz 'kritičnih surovin in repromateriailov. 
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5. Vse oblike porabe morajo biti soodvisne od ustvarjenega dohodka, zato 
je tudi razumljiv pristop, da se te oblike porabe omejujejo. Zatečeno stanje pri 
teh oblikah porabe, posebej še pri splošni pa je zelo različno v posameznih druž- 
benopolitičnih skupnostih. Resolucija bi zato morala poudariti potrebo in nuj- 
nost, da se te oblike porabe izenačujejo na osnovi objektivnih meril in kriterijev. 
Samo vsakoletna indeksna metoda povečevanja sredstev za te namene ni dobra. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Giorgio Miani, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 29. okoliš, Koper. 

Giorgio Miani: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je oblikovala naslednje ugotovitve in predloge k osnutku 
resolucije: 

1. Načrtovani razvojni Okviri za leto 1982 so naravnani stabilizacijsko. V 
razpravi pa se je ob tem zastavilo vprašanje usklajenosti načrtovanih tokov, saj 
pomeni predvidena stagnacija industrijske proizvodnje dejansko nazadovanje 
za letom 1981. Zato je bilo izoblikovano mnenje, da je potrebno ponovno 
proučiti možnosti, da bi industrijsko proizvodnjo povečali v okviru domačih 
virov ter delnega povečanja uvoza za potrebe izvoza. Načrtovana 6°/o realna rast 
izvoza je zahtevna naloga, če upoštevamo, da se industrijska proizvodnja ne 
povečuje. To pomeni manj blaga na domačem trgu in nadaljnji pritisk na 
dvig cen. 

Razprava je podprla usmeritev v osnutku resolucije, ki opredeljuje zaosta- 
janje rasti vseh oblik porabe za rastjo dohodka ter maksimalno povečanje pro- 
duktivnosti dela ob izkoriščanju domačih možnosti in virov. Takšna usmeritev 
pa objektivno narekuje poglobljeno povezovanje gospodarstva v okviru repro- 
dukcijskih verig ter največjo realnost načrtovanih tokov in okvirov. 

Ob tem pa je bilo v razpravi opozorjeno, da je potrebno v okviru načrto- 
vanega 25-odstotnega zaostajanja rasti sredstev za družbene dejavnosti za rastjo 
dohodka zagotoviti tem dejavnostim enako materialno osnovo na temelju možne 
porabe v letu 1981 in na dohodkovnih osnovah, kajti zaradi različnega stabili- 
zacijskega obnašanja na posameznih območjih Slovenije pomeni dogovorjena 
oziroma dejanska poraba v letu 1981 boljša izhodišča za tiste, ki niso spoštovali 
sprejetih dogovorov. 

V prvi točki II. poglavja osnutka resolucije je potrebno izvoz storitev enako 
obravnavati kot izvoz blaga visoke stopnje predelave. Delovnim organizacijam 
s področja izvoza storitev je potrebno omogočiti tudi možnost uvoza za rela- 
tivno majhne potrebe, sicer ni realno pričakovati, da se bo devizni priliv s pod- 
ročja storitev še nadalje povečeval. Nasprotno obstaja bojazen, da bo začel 
trend upadati, kar bi bilo izredno škodljivo tako za gospodarstvo regije, kakor 
tudi za celotno gospodarstvo Slovenije. 

Resolucija nalaga preverjanje sprejetih srednjeročnih planskih dokumentov 
zaradi zaostrenih družbenoekonomskih razmer, s čimer bi zagotovili potrebne 
zamike v predvideni dinamiki investicijskih nalog in skrčenje prednostnih nalog 
za celotno srednjeročno obdobje. Glede na to, da ne dosegamo načrtovane 
dinamike rasti, bodo razpoložljiva sredstva manjša od načrtovanih. Vendar to 
ne bi smel biti razlog, da spreminjamo dogovorjene prioritete, ki so na pod- 
ročju gospodarstva že tako zožene na izvozno usmerjene investicije, na ustrezno 
prestrukturiranje gospodarstva, na proizvodnjo hrane in na razvoj osnovne 
infrastrukture. 
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Za uskladitev nameravanih investicij z razpoložljivimi sredstvi je dovolj, 
da po posameznih področjih zaostrimo kriterije investiranja. Glede na to bi 'bilo 
primerno ponovno proučiti vprašanje smotrnosti nadaljnjega delovanja komisije 
za oceno investicij, še zlasti zaradi vprašanja njihovega vključevanja v samo- 
upravni sistem ter glede na opredeljeno investicijsko politiko v 4. točki II. po- 
glavja osnutka resolucije. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da je primerno, da je konzorcij za 
zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe Slovenije 
in za izvoz mesto usklajevanja interesov, vendar pa le-ta ne more in ne sme 
postati administrativna ovira pri izvajanju programov, ki so (bili na podlagi 
procesa usklajevanja temeljnih srednjeročnih planskih dokumentov samo- 
upravno sprejeti. 

V osnutku resolucije so nakazane ključne naloge na področju uresničevanja 
politike ekonomske stabilizacije in uveljavljanja samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v letu 1982. Ob tako oblikovani resoluciji je izredno po- 
membno, da se naloge, ukrepi in nosilci za posamezno področje pravočasno 
in podrobno opredelijo s spremljajočimi dokumenti oziroma da se definirajo 
v nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pripravo planskih dokumentov. 

V dosedanji praksi so bile namreč velike kasnitve na določenih področjih, ki 
so v bistvu pomenile, da so bili nekateri pogoji in možnosti poslovanja prizade- 
tih organizacij združenega dela jasni šele proti koncu tekočega leta ali celo 
planskega obdobja. Taki primeri so zlasti značilni za področje turizma, izvoza 
prometnih storitev, pa tudi v kmetijstvu. V letošnjem letu se je podobno zgo- 
dilo tudi na področju uresničevanja dogovorjene politike cen. 

Razpravljalci so poudarili nujnost pravočasne, sočasne in vsestranske obrav- 
nave in sprejemanja teh dokumentov. Nekompleksnost in nepravočasno spreje- 
manje dajejo namreč večjo možnost uveljavljanja parcialnih interesov mimo 
vseh zainteresiranih samoupravnih organizmov. Zagotoviti je potrebno, da se 
bo združeno delo prek Gospodarske zbornice in vse delegatske strukture z enako 
intenzivnostjo vključilo v obravnavo spremljajočih dokumentov in nadaljnjih 
aktivnosti pri nastajanju in sprejemanju le-teh. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Breda Svetina, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Breda Svetina: V Celju so bile letos razprave o osnutku resolucije 
zelo živahne in zelo številne, predvsem zato, ker so bili dokumenti pravočasno 
poslani, še bolj pa zato, ker je gospodarstvo sedaj v tako zaskrbljujočem polo- 
žaju, da nam ni vseeno, kakšne planske dokumente sprejemamo. 

Mnenja o osnutku resolucije so bila naslednja: 
Kot predstavniki gospodarstva menimo, da osnutek resolucije s prvotno 

načrtovano rastjo družbenega proizvoda samo z 0,3 odstotki, ki je sedaj spre- 
menjena na 1,5 odstotka, predvideva pravzaprav stagnacijo gospodarstva, saj 
vsaka družba živi od gospodarstva, razvoj družbe pa je odvisen od gospodarske 
rasti. Ce pa si že tako neambiciozno začrtamo plan, potem je vprašanje, kaj 
bomo dosegli. 

V Celju smo zato storili vse, da bi zagotovili vsaj nekakšen impulz gospo- 
darstvu oziroma čimvečjo možno rast proizvodnje. Menimo, da bi bilo prav, 
da bi se celotna družba orientirala tako, da bi naložbe v negospodarstvo zausta- 
vila ali pa vsaj odložila. V Celju predvidevamo stopnjo rasti družbenega pro- 
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izvoda 3 odstotke, rast izvoza 8 odstotkov, republiški je 6 odstotkov, povečanje 
uvoza 3 odstotke, rast industrijske proizvodnje 2—3 odstotke in rast zaposlova- 
nja 1,5 odstotka. 

2e lansko leto smo Celjani opozarjali na to,. da je naša splošna poraba 
previsoka, da naše gospodarstvo ne zmore tako visokih bremen in da moramo 
začeti najprej z restrikcijama pri splošni porabi. Ugotovitev iz uvodnega refe- 
rata je, da je bila rast zaposlovanja v gospodarstvu 0,3 odstotke, v negospodar- 
skih dejavnostih pa 2,4 odstotka. Ce pogledamo samo ta dva podatka, potem 
lahko vidimo, da se je zaposlenost povečala, temu ustrezno pa tudi poraba. 

Prihodnje leto bo še težavnejše. Zato resno opozarjamo ne samo na nizke 
stopnje rasti, ampak tudi na to, da 'bodo nastali politični. problemi. Morda 
tudi taki, kot jih je napovedal delegat iz Tržiča. Zato misilim, da ne bi smeli 
neodgovorno sedeti v tej dvorani. Vse cilje, ki jih bomo danes sprejeli, moramo 
vnesti v vse naše planske dokumente in si prizadevati, da jih bomo sproti sprem- 
ljali in uresničevali. 

Več izvažati je gotovo neposredna naloga vsakega kolektiva, ki ima opti- 
malne možnosti za to. Nikakor pa ne bi smeli siliti v izvoz za vsako ceno in 
ob vsakih pogojih. Zato mislimo, da je resolucija glede stimulacij in glede plana 
izvoza preveč splošna. Menimo tudi, da si delovne organizacije v trenutnem 
položaju ne morejo pripraviti realnih planov oziroma nimajo podatkov, s kate- 
rimi bi lahko planirale svoj dohodek, ki ga morajo ustvarjati. Zato menimo, da 
bi morali v prilogi resolucije točno navesti izvozne obveznosti sedanjih in poten- 
cialnih izvoznikov z njihovo obveznostjo za realizacijo izvoznih planov. Potrebno 
je zagotoviti ustrezne pogoje za izvozno usmerjenost organizacij združenega dela 
tako, da jim zagotovimo enake oziroma boljše pogoje priddbivanja dohodka 
kot organizacijam združenega dela, ki prodajajo samo na domačem tržišču. 
Celotna politika je taka, da podpira predvsem izvoz. Uvoz naj bi bil po reso- 
luciji v prihodnjem letu realno manjši od letošnjega. Ta pa bo absolutno pre- 
majhen, da bi lahko dejansko dosegli tak izvoz, kot smo ga planirali. 

Celje je industrijsko mesto s tradicijo in zastaralo industrijo. Čeprav smo 
postavili v plan prioriteto investicijam za prestrukturiranje gospodarsva in za 
modernizacijo tehnologije, se zavedamo, da tega v enem letu ne moremo doseči. 
Zato moramo zagotoviti vsaj surovine za nemoteno proizvodnjo, ker so na pri- 
mer Cinkarna, Emo in še nekatere velike delovne organizacije v veliki meri 
odvisne od uvoznih surovin in če teh ne bo, ne bomo mogli realizirati izvoza. 

Glede ostalih načel resolucije menimo, da je prav, da negospodarske dejav- 
nosti zaostajajo za 10 odstotkov za rastjo družbenega proizvoda, ampak ne tako, 
da bi svoje obveznosti prenašale nazaj na gospodarstvo, tako kot se v nekaterih 
dejavnostih že predvideva. Nesprejemljivo pa se nam zdi to, da bodo osebni 
dohodki za 10 odstotkov zaostajali za dohodkom, ker bo to prehudo prizadelo 
osebni standard naših delavcev. 

Ostale pripombe bom oddala v pisni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljala bo Marina Ko- 
lenc, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 15. okoliš, 
Skofja Loka. 

Marina Kolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V naši občini je več tozdov, ki imajo že drugo desetletje razvito intenzivno 
sodelovanje z vodilnimi podjetji Zahodne Evrope v okviru dolgoročnih proiz- 
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vodnih kooperacij. Ti odnosi so regulirani s pogodbami, ki so šle skozi zapletena 
rešeta republiških in zveznih organov in so vnesene v register pogodb pri ustrez- 
nem sekretariatu, v Beogradu. Te pogodbe omogočajo najzahtevnejše povezo- 
vanje naše industrije z industrijami razvitih dežel ki ga tolikokrat poudarjamo 
na vseh nivojih pri meddržavnih srečanjih. 

Ukrepi z dne 9. 9. 1981, ki so jih izdali isti organi, ki so pogodbo odobrili, 
onemogočajo nemoteno poslovanje po teh pogodbah. Čeprav novi ukrepi nikjer 
izrecno ne omenjajo, da se menjava ne sme izvajati v razmerju 1 :1, to pogod- 
beno menjavo obravnavajo kot ločen, direkten izvoz oziroma ločen direkten 
uvoz, ga s tem potiskajo v razmerja celo manjša od 1 : 0,65 in s tem podirajo 
pogodbeno določena razmerja. Zaradi teh ukrepov prihaja do hudih motenj 
v proizvodnih procesih naših pogodbenih partnerjev v tujini in sicer do motenj, 
ki se odražajo kot materialna škoda, ki jo tuji partnerji niso pripravljeni niti 
kratkotrajno trpeti. Dnevno dobivamo vprašanja, koliko časa bo še tako stanje. 
Vemo pa tudi, zakaj to sprašujejo. 

Tudi v programu ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino za leto 1982, ki so spremljajoči dokument k osnutku resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 
1982 in ki so bili Objavljeni v Poročevalcu številka 20, z dne 27. 10. 1981, se drugi 
odstavek 4. točke glasi: »V postopku usklajevanja planov ekonomskih odnosov 
s tujino v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino je nujno zagotoviti, da se tudi od izvoza, po poti dolgoročne 
proizvodne kooperacije ter poslih oplemenitenja, dodelave in predelave zdru- 
žujejo sredstva za potrebe dejavnosti splošnega družbenega pomena.« S takim 
predlogom se ne moremo strinjati. Ce bomo glede dolgoročnih proizvodnih ko- 
operacij izvajali tdko politiko, ki je tukaj zastavljena, bo prišla v letu 1982 cela 
vrsta organizacij združenega dela v tak položaj, da bo treba ukiniti proizvodnjo, 
odpustiti ljudi, pri vsem tem pa bo prišlo do opustitve zunanjega trga in do 
zanemarjanja razvoja sodobnih tehnoloških dosežkov. Glede na to predlagamo, 
da se iz prej navedenega odstavka programa ukrepov nalog in aktivnosti črtajo 
besede: »dolgoročne proizvodne kooperacije« ter da se za tem odstavkom doda 
nov odstavek, ki se glasi: »Potrebno je zagotoviti nemoteno proizvodnjo znotraj 
dolgoročnih proizvodnih kooperacij, ki so pomemben nosilec izvoza izdelkov, 
prenosa znanja, hitrejšega osvajanja novih izdelkov in nosilec stabilne menjave 
s kvalitetnimi zunanjimi partnerji. Za menjavo po teh poslih se zagotavljajo 
devize v razmerju 1 :1.« 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vlado 
Kralj, delegat Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 8. okoliš, Žalec. 

Vlado Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov je obravnavala osnutek resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. Skupina delegatov 
podpira osnutek resolucije, pri tem pa opozarja na naslednja nerešena vprašanja: 

Zagotoviti je potrebno, da bodo pogoji gospodarjenja pravočasno znani, zato 
je potrebno s predlogom resolucije sprejeti vse spremljajoče akte. Pri tem pa 
opozarjamo na aktivnost Gospodarske zbornice, Zadružne zveze, občin, krajevnih 
skupnosti in subjektov združenega dela. Za hitrejši razvoj kmetijstva, zlasti 
primarne proizvodnje in predelovalne industrije, ki ima za kmetijstvo in pre- 
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skrbo izreden pomen, je potrelbno zagotoviti čvrste pogoje gospodarjenja, urediti 
paritetna razmerja cen repromateriala in končnih proizvodov. 

Na osnovi zakona o intervencijah v proizvodnji hrane je potrebno zagotoviti 
sredstva za delovanja skladov za intervencije v kmetijstvu. V III. poglavju naj 
se dopolni, da bodo viri za financiranje pospeševanja tržne kmetijske proiz- 
vodnje osebni dohodki in drugi osebni prejemki, za katere bi morala biti spre- 
jeta zakonska osnova že v začetku leta 1982. 

Nadalje delegati opozarjamo, da banke nimajo dovolj sredstev in ne kažejo 
dovolj razumevanja za naložbe v kmetijstvu. V letošnjem letu so odpadla in- 
tervencijska sredstva v prostorsko-ureditvene posege, zlasti melioracije. Projekti 
melioracij so prijavljeni in verificirani, zaradi pomanjkanja sredstev pa se ne 
uresničujejo po programu. 

Delegati menijo, da je potrebno sistem kompenzacij in premij poenostaviti, 
da se bodo v kmetijstvu lahko bolj posvetili proizvodnji. Selektivno omejevanje 
naložb naj ne velja za primarno kmetijsko proizvodnjo, saj investicije v primarno 
kmetijsko proizvodnjo realno zaostajajo za planirano dinamiko vlaganj, oprede- 
ljeni sistem financiranja pa še ni zaživel. 

Predlagamo tudi, da politika prilagajanja obrestnih stopenj inflaciji ne velja 
za primarno kmetijsko proizvodnjo in živilsko predelovalno industrijo. 

Resolucija naj bolj opredeli pogoje pospeševanja izvoza, zlasti mesa, mesnih 
izdelkov, perutnine, sadja, vina, hmelja in gozdnih sadežev ter ostalih kmetijskih 
pridelkov, saj je znano, da imajo kmetijski pridelki v izvozu v glavnem svojo 
lastno substanco, pridelano na lastnih njivah in travnikih in ne rabijo toliko 
uvoženih surovin kot ostale panoge. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaž i č : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc Ko- 
čar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljublja- 
na-Center. Prosim! 

Franc Kočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Tudi 
naša delegacija se ni strinjala s stagnacijo rasti družbenega proizvoda in produk- 
tivnosti, ker bi ta pripeljala do večjega padca realnih osebnih dohodkov od 2 °/o, 
kot je navedeno v osnutku resolucije. Vse to pa bi lahko povzročilo socialne in 
tudi politične probleme. 

V uvodni besedi tovariša Florjančiča so bile nakazane drugačne rešitve in 
te v celoti podpiramo. 

Imamo še en zadržek, zato zastavljamo vprašanje o realnosti obveznosti SR 
Slovenije do federacije in do odplačevanja v tujini najetih kreditov. Menimo, 
da so te obveznosti že letos previsoke, v letu 1982 pa še sorazmerno višje. Da 
bi bila naša razprava o predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije in o proračunu tehtnejša in objektivnejša, želimo, da nam posredu- 
jete naslednje podatke po republikah in avtonomnih pokrajinah. Zanima nas 
višina družbenega proizvoda, Obveznosti do federacije, višina realnih osebnih 
dohodkov, gibanje negospodarskih investicij in neproizvodnih izdatkov, kot so 
dnevnice, kilometrine in podobno. Ti podatki naj bi bili izkazani za leti 1980, 
1981 in ocena za 1982. leto. Te podatke želimo zato, ker v delegatski bazi večkrat 
prevladuje mnenje, da se stabilizacijski ukrepi ne izvajajo z enako težo v celotni 
SFRJ. 

Nadalje bom posredoval še stališča delegatov Skupščine občine Ljubljana- 
Center, Oblikovana ob razpravi o osnutku resolucije glede oblikovanja politike 
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na področju neblagovnega priliva deviz iz tercialnih dejavnosti. Predlagajo, da 
se v osnuitek republiške resolucije vključijo rešitve, ki so predvidene v zvezni 
resoluciji. 

Zbori skupščine ocenjujejo, da obravnavanje urejanja prostora in varstva 
okolja v okviru zoženih razvojnih možnosti, to je 3. del točke 6, lahko velja le za 
sanacijo stanja na teh področjih, ne pa za nove posege v prostor. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Emil Tomašič, delegat 
Zbora združenega dela, za področje gospodarsitva, 17. okoliš, Ptuj. 

Emil Tomašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela 17. okoliša za področje gospodarstva 
in 5. okoliša za področje kmetijske dejavnosti sta na seji dne 23. novembra 1981 
razpravljali o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 ter k tretjemu poglavju »Druge ključne 
naloge v letu 1982«, v podpoglavju »Proizvodnja hrane« in »Zaposlovanje« spre- 
jele naslednje pripombe. 

Na področju proizvodnje hrane in krepitve kooperacije ni pomembno samo 
dosledno izvajanje sprejetih obveznosti za blagovno proizvodnjo, ampak tudi 
dosledno izvajanje sprejetih pogojev za blagovno proizvodnjo. Na področju pro- 
izvodnje in izvoza perutninskega mesa naj se ne opredeljuje, da bo realiziran 
izvoz, ki je po družbenem planu predviden za leto 1982, temveč da bo sprejet 
program za proizvodnjo perutninskega mesa za povečan izvoz, s katerim bodo 
perutninarji pokrivali potrebo po uvozu. 

V resoluciji naj bi bil določen rok, do kdaj naj bi člani konzorcija za zago- 
tavljanje sredstev za proizvodnjo in preskUbo s hrano za potrebe SR Slovenije 
in za izvoz zagotovili sredstva za vlaganje v kmetijstvo v skladu z družbenim 
planom SR Slovenije. 

Po mnenju skupin delegatov naj bi članice konzorcija zagotovile sredstva 
najkasneje do konca prvega četrtletja naslednjega leta. Zagotovljena sredstva 
pa naj bi bila usmerjena v pridobivanje zemljišč na površinah, ki so posebnega 
pomena za preskrbo s hrano v SR Sloveniji. 

V podpoglavju »Zaposlovanje« naj se konkretneje opredelita racionalizacija 
in modernizacija s predpisi določenih postopkov in evidenc z namenom, da se 
zmanjša število administrativnih delavcev, kajti vse evidence so več ali manj 
določene s predpisi in če se predpisi ne spremenijo, se tudi postopek in evidenca 
ne moreta spremeniti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Emil Sirnik, delegat Zbora 
združenega dela za gospodarsko področje, 38. okoliš, Ljubljana-Šiška. 

Emil Sirnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov dbčine Ljubljana-Šiška ima naslednja stališča: 

V celoti podpiramo stališča in pripombe Skupščine mesta Ljubljane in njene 
skupine delegatov za delegiranje delegatov v Skupščino SR Slovenije. Ker so ta 
stališča obširna, v razpravi pa je bilo nanje že opozorjeno, smo jih oddali v pisni 
obliki. 

Prebral pa ibom konkretno pripombo k zadnjemu odstavku resolucije. 
Delegati v celoti podpiramo nepovratno združevanje dinarskih sredstev za 

izravnavo dohodkovnega položaja organizacij združenega dela, ki izvažajo na 
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konvertibilno področje zaradi interesov ustvarjanja in združevanja deviznih 
sredstev. Prepričani smo, da bo to bistveno kvalitetnejši element pospeševanja 
izvoza na konvertibilno področje. 

Podpiramo tudi rešitev, naj bo mesto združevanja Samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino. V načelu se tudi strinjamo, naj bo kot 
oblika oziroma način za združevanje sredstev samoupravni sporazum, vendar je 
dosedanja praksa pokazala, da takšno samoupravno sporazumevanje običajno 
poteka prepočasi. Po drugi strani pa moramo v temeljnih organizacijah s 1. 
januarjem 1982 pričeti z realizacijo izvoznih planov in ponekod tudi z znatno 
izgubo dohodka. Zato predlagamo, da bi nepovratno združevanje dinarskih sred- 
stev začasno potekalo, vsaj v prvi fazi, na podlagi ustreznega ukrepa tekoče 
ekonomske politike, dokler ne )bo sprejet omenjeni sporazum. 

Predlagamo tudi, naj bi bila prerazporeditev teh sredstev usmerjena pred- 
vsem na področje višje oblike predelave. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Ivan Lehner, gospodarsko 
področje, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Ivan Lehner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela, gospodarsko pod- 
ročje, dne 18. 11. in na predlog Izvršnega sveta je deflegacija sprejela več pri- 
pomb, od katerih navajam samo nekatere. 

1. Deficit v plačilni bilanci v višini 500 milijonov dolarjev za prihodnje 
leto in tudi začrtam cilji Slovenije ne bodo uresničljivi, če hkrati načrtujemo 
zmanjšanje uvoza in sorazmerno zelo nizke stopnje rasti družbenega proizvoda. 
Danes smo slišali, da so se stopnje že delno korigirale. V proizvodnji bodo nastali 
veliki problemi, če bomo še nadalje tako močno omejevali uvoz opreme in su- 
rovin, s katerimi zagotavljamo izvoz. 

2. V letošnjem letu je bil zaznan močan padec realnih osebnih dohodkov, 
zaradi tega je nesprejemljivo, da pri naporih za večji izvoz še nadalje načrtuje- 
mo realno padanje osebnih dohodkov tudi za leto 1982. 

Pridružujem se mnenju predhodnih razpravljalcev, da Ob predvideni višji 
proizvodnji in produktivnosti 10% zaostajanje osebnih dohodkov za rastjo do- 
hodka ni sprejemljivo in predlagamo, da osebni dohodki rastejo skladno ali 
največ 5 °/o počasneje od rasti dohodka, kot na primer v letošnjem letu. 

Vsi pogoji gospodarjenja oziroma nekatere sistemske rešitve na področju 
olajšav pri izvozu kot tudi na ostalih področjih bi morali biti znani in sprejeti 
že v mesecu decembru letos. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima D juro Horvatič, gospodarsko 
področje, 19. okoliš, Lendava. 

Djuro Horvatič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Lendava je na skupni seji dne 9. 11. 1981 obravnavala osnutek 
resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije in globalno oceno izva- 
janja družbenega plana. 

K osnutku resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije in globalni 
oceni izvajanja družbenega plana je skupščina sprejela naslednje ugotovitve, 
stališča in predloge. 
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1. Resolucija mora vsebovati opredelitve glede skladnejšega regionalnega 
razvoja, zlasti z vidika mani razvitih, obmejnih in narodnostno mešanih območij. 

2. Resolucija mora vsebovati opredelitve glede pokrivanja izgub tistih OZD, 
katerih dejavnost je širšega družbenega pomena. 

3. To, kar smo danes že nekajkrat slišali, sredstva za osebne dohodke naj ne 
bi rasla 10 % počasneje od rasti dohodka, ampak bi kazalo predvideti 5% za- 
ostajanje rasti sredstev za osebne dohodke od rasti dohodka kot v letu 1981. 

4. Proučiti je treba kriterije na področju investicij, ki so preostri za manj 
razvita območja in so tako že vnaprej postavljeni v podrejeni položaj. 

Pri tem naj se oceni, ali je za manj razvita območja mogoče pripraviti 
takšne razvojne programe, ki bodo zagotavljali materialno in socialno varnost 
delavcev. Pri investicijah, ki se financirajo iz sredstev samoprispevka, naj se 
izvzamejo komunalne investicije. 

5. Resolucija naj vsebuje tudi določila, kako bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije realiziral amandma k družbenemu planu SR Slovenije glede sanacije 
in novih programov Ine-Nafita Lendava. 

6. Posebej naj se oceni vprašanje preskrbe z industrijskim materialom, od 
česar je odvisna realizacija planov, prouči reprodukcijske celote, preskrbe s su- 
rovinami in opremo iz uvoza. 

7. V resoluciji naj bo opredeljen tudi odnos do manj razvitih območij na 
področju družbenih dejavnosti. Ekonomska moč manj razvitih območij ne za- 
gotavlja dovolj sredstev za osnovno dejavnost. 

8. Na področju kmetijstva je potrebno doseči večjo enotnost med republi- 
kami, ker situacija, ki je že dalj časa prisotna, na primer glede cene živine in 
pridelkov, izredno slabo vpliva na utrjevanje odnosov med kmetijskimi zadru- 
gami in kmetovalci, s tem pa slabo vpliva tudi na oblikovanje samoupravnih 
socialističnih odnosov v kmetijstvu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaži č: Besedo ima tovariš Herman Remic, de- 
legat Zbora združenega dela za področje obrti, 4. okoliš, Celje. 

Herman Remic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati vseh petih okolišev obrtne dejavnosti smo na osnovi uvodne besede 
tovariša Jožeta Florjančiča izoblikovali naslednja mnenja in pripombe. 

Združeno delo zahteva vnaprej znane pogoje gospodarjenja, ki pa nam niso 
nikoli znani in bi s čimprejšnjim sprejetjem zakona o davkih občanov, s katerim 
odlašamo že dve leti, stimulativno vplivali na večji obseg proizvodnje in storitev. 

Tudi mi imamo probleme z materiali in zato v bodoče na področju obrtnih 
dejavnosti ni pričakovati večjega porasta. S sprejemom zakona o davkih obča- 
nov vidimo novo možnost odpiranja delovnih mest in obratovalnic. Sprejem tega 
zakona bi med drugim prinesel večji red med zavezance in uprave za družbene 
prihodke ter v današnji gospodarski situaciji bistveno vplival na družbeni pro- 
izvod. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Kdo še 
želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek iz Celja. 

Ivan Zelenšek: Tovarišice in tovariši delegati! K razpravi se javljam 
kot predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. Spodbudila me je uvodna beseda tovariša Florjančiča, 
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podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in sklepi Skupščine 
SR Slovenije z dne 28. 7. in 26. 10. 1981. Menim, da noben od delegatov v raz- 
pravi ni omenil problematike izgub, ki pestijo naše gospodarstvo. Skupine de- 
legatov bi v svojih delegatskih bazah morale prav to področje obravnavati z vso 
odgovornostjo, saj smo si ob obravnavi problematike izgub v Skupščini SR Slo- 
venije to nalogo tudi jasno zastavili. 

Problematika izgub je vsekakor močno prisotna. Vsi razpoložljivi podatki 
in ocene kažejo, da bodo izgube po zaključnem računu za leto 1981 najvišje 
doslej. V ekspozeju je podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
tovariš Florjančič povedal, da je v pripravi zakonska ureditev za tiste organiza- 
cije združenega dela, ki bodo imele izgubo zaradi pospešenega izvoza. 

Prav gotovo bomo v decembru ob dokončnem oblikovanju resolucije za pri- 
hodnje leto morali v zvezi z izgubami določene stvari v naši Skupščini tudi 
razrešiti. Naj v zvezi s tem dam nekaj izhodiščnih informacij iz poročil in iz 
osnutka finančnega načrta Republiškega sklada skupnih rezerv. Sklad skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije je včeraj predložil Skupščini poročilo, na osnovi 
sklepa tega zbora z dne 28. 7. 1981. Tedaj smo republiški sklad zadolžili, da 
pripravi finančni načrt za leto 1982 na podlagi devetmesečnega obračuna poslo- 
vanja v gospodarstvu. 

Da bi sklad to lahko pripravil, je že 20. oktobra 1981 poslal na podlagi se- 
znamov izgubašev za šest mesecev leta 1981 posebne anketne liste, da bi gospo- 
darske organizacije obenem z obravnavo periodičnih obračunov za devet mese- 
cev pripravile tudi oceno poslovnih rezultatov z>a 1981 leto. Anketni listi sklada 
so zajeli 98 % zneska izgub za devet mesecev, ki so znašale 2995 milijonov 
dinarjev. 

Sklad je do vključno petka prejel odgovore le od organizacij, ki so imele 
dobrih 50 °/o izgub v devetih mesecih. Vsekakor je zanimivo, da odgovora niso 
poslali največji izgu'baši, kot so IMV Novo mesto, ki ima največjo izgubo v Slo- 
veniji, to je 847 milijonov dinarjev, kar predstavlja 28 % vseh izgub v SR 
Sloveniji; nadalje Tovarna gospodinjske opreme Gorenje — Titovo Velenje je 
poslala, kot je razvidno iz poročila, le oceno za celotno organizacijo združenega 
dela brez komentarja. V anketi pa je izpostavila zahtevek za odobritev 120 
starih milijard dinarjev za pokritje primanjkljaja dohodka iz Sklada skupnih 
rezerv SR Slovenije. 

Iz podatkov sklada izhaja, da izgubaši zelo računajo na republiško soli- 
darnost. Organizacije, ki so poslale podatke, predvidevajo, da bodo iz republi- 
škega sklada prejele 1875 milijonov dinarjev za nekrite izgube, iz občinskih 
skladov pa 21 milijonov dinarjev. 

Vsi izgubaši torej računajo na najvišjo stopnjo socializacije izgub. Temu 
vprašanju pa bomo morali v bližnji prihodnosti posvetiti posebno pozornost 
zlasti zato, ker smo ob razpravah o nekaterih ključnih vprašanjih našega raz- 
voja v SR Sloveniji na osnovi sklepov Skupščine z dne 28. 7. opozorili, da je 
težko razpravljati o ciljih razvojne politike Slovenije v letu 1982, ne da bi 
razrešili ta ključna vprašanja oziroma vsaj vedeli, kako jih bomo razrešili in 
kako bo njihovo razreševanje vplivalo na možnosti razvoja gospodarstva v letu 
1982. Hvala lepa! 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Zivko Pregl, direktor Zavoda za družbeno planiranje SR Slovenije. 
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Živko Pregl: Tovarišice in tovariši delegati! Najprej dve uvodni 
opombi! 

1. Tovariš Florjančič je v ekspozeju opozoril na nepreverjenost podatkov 
glede realnih osebnih dohodkov v letošnjem letu. Te podatke smo medtem 
preverili in kažejo naslednjo sliko. V devetih mesecih letošnjega leta so v pri- 
merjavi z enakim obdobjem lani realni osebni dohodki v celoti za 10,2 odstotka 
nižji kot v lanskem letu. Njihov padec je realno 10,2 odstotka in ne 14 °/o, kot 
je bilo rečeno. Pri tem je treba opozoriti, da je tendenca zaostajanja takšna, da 
lahko rečemo, da bodo do konca leta osebni dohodki realno manj zaostajali. 
Primerjava september na september kaže, da realni osebni dohodki zaostajajo 
samo še za slabih 6 odstotkov, manj kot v celotnem devetmesečnem obdobju. 
V gospodarstvu zaostajajo za manj kot 5 odstotkov in v negospodarstvu za nekaj 
več kot 10 odstotkov. Podatki za 10 mesecev bodo na razpolago 10. decembra. 
Podatke posreduje Zavod za statistiko SR Slovenije. 

2. Eden od tovarišev delegatov je zahteval nekatere primerjalne podatke. 
To bomo zagotovili tako, da bo v razpravi o predlogu resolucije ta dokumen- 
tacija predložena. 

Želim se usmeriti samo na štiri skupine vprašanj: na problem stagnacije — 
nestagnacije v osnutku resolucije, na problem cen, delitve in problem gospo- 
darske infrastrukture. Lahko rečem, da je razprava dala veliko konkretnih 
sugestij, ki jih bomo ipri predlogu resolucije upoštevali in bodo tako navedene 
v gradivu. Zato ni potrebno, da bi vse zadeve posebej komentiral, nekatere pa 
bom izpostavil. 

Delo na zvezni in republiški resoluciji je povezano in to ima že neko svojo 
zgodovino. V tem smislu je osnutek resolucije, ki je objavljen v Poročevalcu, 
pripravljen na neki drugačni resoluciji za raven Jugoslavije, kot je danes pred 
nami. Tedanja koncepcija zvezne resolucije je računala s 500 milijoni dolarjev 
deficita Jugoslavije, pa s precej bolj uvozno substitutivno orientacijo, s precej 
manjšo izvozno ekspanzivnostjo in konsistentno sedanjo orientacijo zvezne reso- 
lucije. Na tej osnovi je tudi pripravljen osnutek, ki je objavljen v Poročevalcu 
in ki je pravzaprav predmet današnje razprave. 

Na podlagi kasnejših variant zvezne resolucije in naših izračunov imamo 
sedaj opravka s številkami, ki jih je predstavil tovariš Florjančič in ki bodo 
seveda na podlagi nadaljnjih razprav vključene v predlog resolucije. Tudi te 
številke bom v nadaljevanju še nekoliko komentiral. 

V zvezi s številkami je potrebno upoštevati dejstvo, da so te številke, ki so 
v resoluciji, globalne in orientacijske. V tem smislu ni mogoče trditi, da katera- 
koli od teh številk predstavlja omejitev za individualno ravnanje organizacij 
združenega dela. Z drugimi besedami, če računamo v številkah na takšno in 
takšno raven družbenega proizvoda, na takšno ali takšno raven rasti izvoza 
oziroma uvoza, to ne velja avtomatično za vsako organizacijo združenega dela 
posebej, ampak je to le orientacijsko povprečje. Kjer bodo organizacije združe- 
nega dela dosegale boljše rezultate pri izvozu, to je temeljni ključ za vse druge 
številke, tam se bodo seveda sprostili tudi okviri pri uvozu in pri rasti proiz- 
vodnje, rasti dohodka in ne nazadnje pri rasti osebnih dohodkov. V tem smislu 
je potrebno razumeti te številke. 

Resolucija na več mestih poudarja selektivnost politike v letu 1982. Treba je 
računati s selektivno politiko rasti proizvodnje, kjer bodo lahko hitrejšo rast 
proizvodnje dosegali tisti, ki bistveno več izvažajo kot uvažajo. Tisti, pri katerih 
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je ta situacija obratna, morajo računati, da bodo v naslednjem letu proizvajali 
manj kot letos. 

Podobno je na področju investicij. Ko govorimo o globalu iz resolucije, velja 
ofenzivna in selektivna politika investicij za izvoz. Sedanji položaj na investi- 
cijskem področju je tak, da izrecno narekuje, da je to potrebno storiti, če želimo 
v petletnem obdobju dosegati poprečje glede investicijske strukture, tako kot 
so začrtana v družbenem planu oziroma tudi gibanja, kakršna zahteva situacija. 

Podobno je treba razumeti te globalne številke in potrebo po selektivnem 
pristopu v zaposlovanju in osebnih dohodkih. Dejstvo je, da je leto 1982 značilno 
po tem, da se splošni kriteriji gospodarjenja zožujejo in zaostrujejo. Ni več 
dobra vsaka proizvodnja. Ni več dobra v letu 1982 vsaka rast produktivnosti, 
čeprav je seveda, gledano z vidika daljšega roka, vsaka rast produktivnosti po- 
zitivna. V letu 1982 moramo doseči takšno rast produktivnosti, ki bo povečevala 
naš izvoz in v tem izvozu zmanjševala stroške in na ta način tudi izvoznikom 
zagotavljala večji delež dohodka v strukturi njihove cene. V tem smislu tudi za 
leto 1982 ni koristno vsako večizmensko delo, ampak samo tisto, ki z uvajanjem 
dodatnih izmen ne povzroča pritiska na uvoz, ne da bi še hitreje povečevalo 
izvoz. V tem smislu je treba razumeti gospodarjenje v letu 1982, kajti okoli 
25 odstotkov vseh konvertibilnih deviznih prilivov v letu 1982 bo potrebno na- 
meniti za vračanje dolgov. To pomeni, da je treba 25 odstotkov odšteti in nato 
se šele lahko pogovarjamo o tem, kaj bomo uvažali, toda še vedno potem ko 
bomo z združevanjem v okviru SISEOT zadovoljili nekatere skupne potrebe po 
devizah, kjer so devize nujne in kjer ni mogoče deviz pridobiti z izvozom — na 
primer oskrba prebivalstva z zdravili in nekaterimi drugimi najnujnejšimi pro- 
izvodi, gospodarska infrastruktura in podobno. To je tisto, kar daje letu 1982 
izrazito izvozno obeležje. Vsekakor se tu lahko postavljajo vprašanja o konsi- 
stentnosti takšne politike. Mi pa vendarle moramo vedeti, da smo v mnogih letih 
našega preteklega razvoja imeli simetrično situacijo, situacijo, ki je bila zrcalna 
slika leta 1982, ko smo uvažali bistveno več kot izvažali, ko smo se zadolževali, 
ne da bi usposabljali izvozno sposobno gospodarstvo. 

Posebej, kar je treba reči o številkah, je to, da so razmeroma nizke za pro- 
izvodnjo, ki bo proizvajala za skladišča in ki bi imela vse možnosti za uvoz. In 
to so tudi številke, ki so razmeroma visoke in zahtevne za proizvodnjo, ki gre 
v prestrukturiranje in ki mora na podlagi ozkih okvirov uvoza zagotavljati takš- 
ne izvozne rezultate, se pravi kvalitetno proizvodnjo. Menim, da številke, gle- 
dano v poprečju, niso nizke, za proizvodnjo, kakršno smo v veliki meri poznali 
doslej, pa so še vedno nizke. Vemo pa, kakšna vrsta proizvodnje je v prihodnje 
za nas edino sprejemljiva. 

Vsekakor sprememba teh številk, ki jih je predstavil tovariš Florjančič v 
ekspozeju, niso stvar razpoloženja Izvršnega sveta. Prav gotovo bi vsi skupaj 
radi predstavili višje številke. Treba pa je računati, da bi Izvršni svet težko 
predlagal, Zavod za plan pa težko ocenil za realne vse tiste številke, ki ne bi 
imele stvarne podlage v planskih dokumentih združenega dela. Želim biti po- 
vsem konkreten. V tem smislu se računica Celja, kot sem jo razumel — posredo- 
vala pa jo je tovarišica Svetinova v razpravi — po kateri naj v letu 1982 izvoz 
znaša 8 °/o, uvoz pa 4 °/o, ne izide, ker smo v vsej Jugoslaviji in v Sloveniji v 
nekih drugih odnosih, kjer moramo računati na 13,l°/o izvoz in šele takšen izvoz 
nam omogoča uvoz 2,3 % oziroma pri reprodukcijskem materialu 4,3 %. Razume 
se, da s to svojo polemiko ne želim zagovarjati občinskih plačilnih in deviznih 
bilanc. Če govorimo o poprečju, potem vidimo, da takšna razmerja, kot jih ka- 
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žejo številke za Celje, niso niti za Slovenijo niti za Jugoslavijo v celoti spre- 
jemljive in se ne izidejo. 

Menim, da je potrebno v zvezi z nizkimi številkami reči tudi to, da ne bi 
smele dajati vtisa, da jih je lahko dosegati. Do njih smo prišli na ta način, da 
smo upoštevali objektivne okvire, ki se kažejo za leto 1982 in ki so odločilno 
odvisne od plačilne in devizne bilance. Pri tem smo upoštevali tudi dosedanji 
način obnašanja združenega dela, ki je kot veste, značilno po izrednih naporih. 
Ko smo to vzeli v račun, smo prišli do proporcev, ki so predstavljeni. Torej 
tudi doseganje razmeroma nizkih številk ni lahka naloga. To zdaleč ne pomeni, 
da bi nam lahko, kot pravimo v žargonu, jermen padel s koles. Seveda pa je 
toliko težje dosegati kakršnekoli višje številke. Treba je komentirati odnos v 
številkah med Jugoslavijo in Slovenijo. To, kar se sedaj le v sredstvih javnega 
obveščanja pojavlja glede primerjav rasti agregatov proizvodnje in potrošnje 
med posameznimi republikami v Jugoslaviji, pa je tudi posledica dejstva, da 
so republiške resolucije pripravljene na raznih predpostavkah zvezne resolucije. 
Tako te številke niso v celoti primerljive. Na to opozarjam zaradi tega, ker se 
je zvezna resolucija dopolnjevala in spreminjala. Republiške resolucije so na- 
stajale v različnih trenutkih in imajo zato za osnovo različne faze zvezne reso- 
lucije. Tu je skratka potrebno preveriti, če gre vedno za enake predpostavke. 
Ne glede na to pa je treba računati s tem, da obstajajo določene objektivne 
razlike v gospodarski strukturi Slovenije in Jugoslavije v celoti, ki Slovenijo 
silijo bolj kot Jugoslavijo v prestrukturiranje, čeprav bo prej ali slej ta naloga 
pomembna za celotno Jugoslavijo. Ne nazadnje je tu tudi naša zavestna politika 
regionalnega razvoja Jugoslavije, ki teži k temu, da bi se manj razvite republike 
in pokrajina Kosovo razvijale hitreje od razvitejših republik. 

K številkam še naslednji komentar. Ves svet se je v zadnjih letih srečeval 
z negativnimi rastmi družbenega proizvoda. Naš sistem prav gotovo vsebuje ne- 
katere specifičnosti, ki omogočajo dodatne vzvode za mobilizacijo naših naporov. 
Menim pa, da bi bilo .nerealno in nestvarno pričakovati, da lahko vse prednosti, 
ki jih naš sistem vsebuje, kompenzirajo materialna gibanja, ki so za sodobni svet 
značilna. Računati torej moramo, da se bo potrebno od visokih številk posloviti 
in da bo potrebno dati večji poudarek kvaliteti našega razvoja. 

Opozarjam tudi, da številke, kakršne je predstavil tovariš Florjančič danes, 
ne bi smele spodbuditi evforičnega razpoloženja. Doseči 13,1-odstotno povečanje 
realnega izvoza na konvertibilne trge, kar potem omogoča takšen uvoz in rast 
družbenega proizvoda, je izredno zahtevna naloga. Gledano matematično, bi 
bila slika še boljša, če bi konvertibilni izvoz izpostavili še višje, vendarle smo 
skušali ostati v okvirih realnosti, v okviru naših ocen, kar stvarno lahko v letu 
1982 na konvertibilnem izvozu opravimo. To pomeni, da povečane številke pri 
izvozu resda sproščajo nekatere druge agregate, toda za njihovo doseganje bo 
potrebno storiti izredno veliko in opraviti izredno veliko zelo zahtevne naloge. 

In še zadnji komentar v zvezi s številkami. To je računica. Težko damo v 
tem trenutku roko v ogenj za sleherno decimalko pri teh odstotkih. Ne glede na 
to, kakšna bodo resnična gibanja v letu 1982, se je potrebno v celoti zavedati, 
da bo kvaliteta razvoja v letu 1982 takšna, da bo potrebno vse storiti za izvoz 
ob skrčenih možnostih uvoza, skratka potrebno bo napore strniti na področje 
konvertibilnega izvoza, kar vemo, da ni lahka naloga. 

Drugo skupino vprašanj predstavljajo cene. Nekatere pripombe so opozar- 
jale na realnost številke 15, pri čemer naj dodam, da se 15-odstotni porast 
nanaša na obdobje december—december. Pri tem računamo, da bo rast cen 

N 9 
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»obdobje na obdobje« znašala 20 %. Ključno vprašanje na področju cen je odnos 
domačih cen do svetovnih cen in s tem vprašanje dohodkovnega položaja kon- 
vertibilnih izvoznikov. Ne vidimo razloga, da bi v tem trenutku federaciji pred- 
lagali višjo rast cen, ker bi se to zelo hitro lahko razumelo, kot da predlagamo 
večjo inflacijo. Vsekakor pa postavljamo pogoj, da, kakršnakoli bo že rast cen 
v letu 1982, bo potrebno s kombiniranim ukrepanjem pri stimulaciji izvoza, 
tečaju in davčnih olajšavah dosegati, da se dohodkovni položaj konvertibilnih 
izvoznikov ne bo poslabševal temveč izboljšal, ker je to ključni pogoj za realiza- 
cijo izvoznih nalog. Višja ko bo rast domačih cen, večje bodo dodatne naloge za 
ohranjanje dohodkovnega položaja konvertibilnih izvoznikov. 

V resoluciji je navedeno, da se v splošnih združenjih pripravljajo konkretni 
programi cen, ki naj zagotovijo odpravljanje ključnih disproporcev v cenah v 
letu 1982. Očitno je, da /bo treba imeti pred očmi infrastrukturo, ker se cene 
niso gibale v skladu s planskimi usmeritvami v letošnjem letu in zato moramo 
na drug način iskati rešitve za financiranje nujnih potreb gospodarske infra- 
strukture. Pri cenah bo potrebno uveljaviti kriterij svetovne cene, ki seveda 
povzroča nekatere metodološke težave, ali so to cene trgov, kamor prodajamo, 
ali pa je to neko povprečje. Vendarle pa menim, da je sama orientacija na sve- 
tovne cene dovolj jasna in na tej bo potrebno v letu 1982 in tudi kasneje 
vztrajati. To je torej usmeritev, ki naj naše združeno delo pripelje v razmerje 
svetovne konkurence. 

Tretja skupina vprašanj so vprašanja v zvezi z delitvijo. Resolucija izhaja 
iz razpoložljivih sredstev in torej pri rasti vseh oblik tekoče in odložene porabe 
računa z razpoložljivimi sredstvi, ki bodo v letu 1982 naraščala nekoliko po- 
časneje od družbenega proizvoda. Menimo, da je to realen pristop. 

Znotraj razpoložljivih sredstev po resoluciji in upoštevaje številke, ki jih 
je predstavil v ekspozeju tovariš Florjančič, bi v letu 1982 samo masa sredstev 
za pokojnine realno naraščala, ker je pripisati demografskim razmeram, večje- 
mu številu upokojitev, ki bo značilno za leto 1982, kar je potrebno v skladu 
s sistemom in našo orientacijo upoštevati. 

Računamo, da bodo masa sredstev za osebne dohodke in sredstva za mate- 
rialne stroške v družbenih dejavnostih ostala realno na letošnji ravni, čeprav 
je področje osebnih dohodkov še predmet proučevanja. Glede materialnih stro- 
škov za družbene dejavnosti, ki jih po konceptu ohranjamo na letošnji realni 
ravni, je potrebno dodati, da materialni stroški gospodarstva naraščajo bistveno 
hitreje, kot vsi drugi agregati. Realno naj bi v naslednjem letu bile manjše 
investicije ter skupna in splošna poraba v celoti. Razume se, da bomo vso to 
konstrukcijo delitve še proučili, posebej glede na današnja opozorila v zvezi 
z osebnimi dohodki. 

Upoštevati pa je treba, da osebni dohodki in investicije v razpoložljivih 
sredstvih predstavljajo 90 %. To pomeni, da ni mogoče v isti sapi povečevati 
osebne dohodke in ne omejevati investicij ali obratno. Skratka, to so okviri, v 
katerih se gibljemo in ki bodo do predloga resolucije še temeljito proučeni. Gre 
za to, da skupno začrtamo orientacijo, za katero bomo ocenili, da bo za leto 
1982 tista, ki lahko vodi k čim kvalitetnejšemu napredku. 

Infrastruktura. Glede gospodarske infrastrukture Izvršni svet že vse le- 
tošnje leto spremlja dogajanja. Infrastruktura je vendarle sektor, ki je ključ- 
nega pomena za naš razvoj in ki ima posreden vpliv tudi na izvozno orienta- 
cijo. Dejstvo pa je, da na podlagi ocen samoupravnih interesnih skupnosti 
minimalni programi, kakršne bi bilo potrebno realizirati v letu 1982, če jih 
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seštejemo, predstavljajo okoli 33 %> predvidene mase sredstev za gospodarske 
investicije v osnovna sredstva v letu 1982. To je za 4 %> točke več kot imamo 
zapisano v družbenem planu za vse 5-letno obdobje. V resoluciji je začrtana 
orientacija, da naj bi investicije v gospodarsko infrastrukturo dosegale enako 
usodo kot vse investicije v osnovna sredstva gospodarstva. To ni združljivo 
s povečevanjem deleža investicij v gospodarsko infrastrukturo v vseh investici- 
jah v osnovna sredstva gospodarstva. Vsekakor ni mogoče spremembe tega 
deleža sprejeti brez skupnih ocen in brez razprave, ne da bi se zavedali tega 
dejstva. Kakršnokoli povečevanje deleža investicij v gospodarsko infrastrukturo 
predstavlja oženje prostora za gospodarske investicije, ki naj nas pripeljejo tudi 
iz plačilno bilančnih težav in iz problemov tehnološke zaostalosti itd. Zato 
resolucija gradi na tem, da je potrebno ohraniti ta delež, kot je začrtan v planu, 
znotraj tega pa voditi selektivno politiko. 

Vse interesne skupnosti gospodarske infrastrukture naj bi pripravile mini- 
malne programe, pri čemer bi predvsem energetiki morali zagotavljati približno 
takšen razvoj, kot je začrtan v družbenem planu. Železniškemu gospodarstvu 
naj bi zagotavljali takšna sredstva — gledano relativno — kot so predvidena 
v družbenem planu, ali okoli 3,5 fl/o vseh sredstev za investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva. Kolikor se ta celota sredstev za investicije krči, toliko 
naj bi se krčila tudi sredstva za železnico. In če ostajamo znotraj 29fl/o planskega 
okvira investicij v infrastrukturo, ni drugega izhoda, kot da se v ostalih infra- 
strukturnih področjih iščejo rezerve. Takšna je sedanja zamisel, ki je predstav- 
ljena v resoluciji. Razume se, da bi nam zelo koristila tudi kakršnakoli sugestija 
s strani delegatske baze o teh vprašanjih. Ključno je torej vprašanje, ali naj 
gospodarska infrastruktura deli usodo vseh investicij in ali je stvarno in ko- 
ristno preiti v neke širše okvire. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Da.) Podpredsednik 
Izvršnega sveta tovariš Jože Florjančič ima besedo. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker se bomo relativno hitro srečali s predlogom resolucije in ker so v današnji 
razpravi bile podane nekatere ugotovitve in usmeritve, za katere se bomo mo- 
rali dogovoriti čez mesec dni, ko bomo resolucijo sprejemali, menim, da je 
koristno, da o nekaterih vprašanjih vendarle še nekaj povem, ne glede na 
uvodno besedo. 

Menim, da je treba poudariti in tudi nekateri delegati ste v razpravi iz- 
postavili, da se razprava o resoluciji podaljšuje v december. To je razumljivo, 
ker bomo predlog resolucije, kot je predvideno, posredovali Skupščini 5. de- 
cembra in bo potem stekla razprava v delegatskih strukturah. Opozorim naj 
vas, da je Izvršni svet na podlagi teh novih opredelitev materialnega razvoja, 
o katerih sem vas uvodoma seznanil, predložil danes na klop gradivo z naslo- 
vom »Možne bilance...« itd., kot pomočno gradivo za našo nadaljnjo razpravo, 
v katerem so izračuni podani na osnovi naših novih- predlogov za izvoz repro- 
dukcijski material, celotni uvoz itd. To gradivo lahko uporabite za nadaljnje 
razprave o predlogu resolucije, ker bo predlog resolucije izhajal iz teh izhodišč. 

Drugo gradivo, ki ste ga dobili danes na klop, št. 20-21/81 z naslovom 
»Nekatere bilance sredstev SR Slovenije v letih 1980, 1981, z možnimi ocenami 
za leto 1982«, z datumom 24. 11. 1981, je gradivo Zavoda za družbeno plani- 
ranje. Menim, da ne bi bilo koristno, da ostane na klopeh. 
9* 
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Ocenjujem, da je bila vaša razprava k tej točki dnevnega reda dobra in 
da je podprla vse poglavitne usmeritve izvajanja politike ekonomske stabili- 
zacije v prihodnjem letu, za kar nas zavezujejo naši dosedanji sklepi. Skoraj vsi 
ste govorili o področju ekonomskih odnosov s tujino, kot najpomembnejšem 
področju — to o čemer govori tudi osnutek resolucije in tudi sam sem temu 
posvetil največ pozornosti v svoji uvodni besedi — s tem, da je bilo veliko 
govora o pogojih, o planiranju, o stimulacijah in tudi o predlogu, ki je bil v 
mojem ekspozeju opredeljen glede zagotavljanja ustreznih dohodkovnih pogo- 
jev za pretežne izvoznike. 

Ne bi ponavljal vseh ugotovitev iz razprave. Opozoril bi samo na to, da vse 
dotlej, dokler bodo plani ekonomskih odnosov nastajali v strukturah izven 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela, se administriranju ne bomo 
mogli izogniti. Pri tem je vseeno, ali administrira samoupravna interesna skup- 
nost, republiški ali zvezni izvršni svet, ali pa republiški komite za ekonomske 
odnose s tujino. Mislim, da to ni bistveno. Bistveno je, da se pogoji za adrnini- 
striranje ustvarijo tedaj, ko se v temeljnih organizacijah ne planirajo ekonom- 
ski odnosi s tujino kot pomemben element celotnega plana in se na tej osnovi 
ne opredelijo možnosti in naloge delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela in njihova udeležba v ekonomskih odnosih s tujino in njihove odgovornosti 
za izvajanje tako sprejetih planov. Zato je tudi v osnutku resolucije in v moji 
uvodni besedi bilo toliko poudarka prav na vprašanju planiranja ekonomskih 
odnosov s tujino in ne nazadnje tudi zato, ker je to planiranje treba dopolniti 
tako z merili, načini in postopki za izvajanje teh planov, da bi se plani v polni 
funkciji lahko tudi izvajali in da bi se s tem izognili administriranju in kasnej- 
šim posegom v sicer opredeljene plane ekonomskih odnosov s tujino, na sektorju 
razpolaganja z ustvarjenimi deviznimi sredstvi, možnostmi zagotavljanja pogo- 
jev za reprodukcijo, to je za uvoz surovin, materiala itd. 

Vsi vemo, da je izredno pomemben instrument ekonomskih odnosov s tujino 
tudi tečaj domače valute. Po izračunih Zavoda za plan je združeno delo Slove- 
nije zaradi nerealnega tečaja dinarja samo na sektorju konvertibilne menjave 
v prvem polletju letošnjega leta izgubilo na dohodku 3 milijarde 600 milijonov 
novih dinarjev. Da to ni izmišljeno, lahko podprem s primerom Gorenja, ki je 
bil danes že dvakrat omenjen v razpravi, da bi ta organizacija lahko pokrila 
izgubo iz poslovanja v prvem polletju, če bi proizvode prodala na domačem 
trgu in jih ne bi izvažala. Iz tega jasno izhaja, da je problem v dispariteti cen 
in vseh spremljajočih dejavnikih, ki so prisotni, ter da bi se izguba približno 
40 milijard starih dinarjev v Tovarni gospodinjske opreme v prvem polletju 
pokrila, kolikor bi ta organizacija lahko prodajala svoje proizvode na doma- 
čem trgu. 

Še en podatek! Narodna banka Jugoslavije v tem trenutku, čeprav za to 
nima osnove v odloku o projekciji kreditno-monetarne politike, daje poslovnim 
bankam zelo ugodne kredite za prodajo deviznih sredstev v višini 180 % ali, 
kot so nekateri lansko leto govorili, daje 80% »šticung« na uradni kurz dolarja 
oziroma dinarja. Res je, da je to kredit, ne bi pa govoril o tem, kaj to dejansko 
pomeni. Hočem samo reči, da je dispariteta v dejanski vrednosti dinarja in 
uradno proklamirani vrednosti dinarja taka, da pretežni izvozniki na konverti- 
bilno področje pomembno izgubljajo pogoje ustvarjanja svojega dohodka. 

Izvršni svet se je zato odločil, ker sklep te Skupščine iz meseca julija ni 
realiziran in ni usklajen ustrezni samoupravni sporazum za združevanje nepo- 
vratnih sredstev za nadomestilo pretežnim izvoznikom, da bo predložil Skupšči- 
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ni zakon, v katerem bomo obrazložili tisto, kar je govoril delegat Šmigoc iz 
Maribora. Bodite prepričani, da smo se odločili za ta predlog iz utemeljenih 
razlogov, ker ne vidimo druge možnosti, da bi lahko delavce v teh temeljnih 
organizacijah združenega dela prisiljevali še naprej, da bodo izvažali na kon- 
vertibilno področje in s tem ustvarjali izgubo. 

So temeljne organizacije v SR Sloveniji, ki izvažajo celotno proizvodnjo 
na konvertibilno področje, pri čemer ponovno navajam Tovarno gospodinjske 
opreme v Velenju. V poprečju vsi tozdi v njeni sestavi izvažajo na nivoju 60 °/o 
vse produkcije, medtem ko nekatere 90 in 80 °/o, kot so štedilniki in še nekateri 
drugi proizvodi, za katere veste, da se jih zato na domačem tržišču ne more 
kupiti. 

Danes ste prejeli tudi poročilo oziroma odgovore Izvršnega sveta na vpra- 
šanja, zastavljena na seji Zbora združenega dela in Zbora dbčin z dne 28. 10. 
1981. Na zadnji strani je tabela samoupravne interesne skupnosti, iz katere 
izhaja podatek, koliko posamezne organizacije združenega dela v Sloveniji pri- 
spevajo k našemu deviznemu prilivu. 

Povedal bom zelo enostaven račun. Če bo IMV v Novem mestu letni plan 
izvoza izpolnila, pomeni, da bo za skupne potrebe SR Slovenije zagotovila 
46,5 milijona dolarjev, ker bo 35 % od skupnega deviznega priliva odvedeno za 
skupne potrebe. Ta vsota pa predstavlja ceno dveh tankerjev nafte, ki jo SR 
Slovenija rabi za približno 40 dni. Ne gre samo za neposredni devizni učinek in 
dohodek skozi izvoz, ampak tudi za pomembno dejstvo, da moramo zagotavljati 
ustrezna devizna likvidna sredstva za nabavo reprodukcijskih materialov in 
surovin, ki jih nujno rabimo in za odplačilo kreditov v tujini. Ta računica 
ima večstransko pomembnost in jo je treba v celoti upoštevati, ko se odločamo 
o tako pomembni stvari kot so intervencije na sektorju dohodka pri temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki so pretežni izvozniki. 

Delegat; iz Obale je razpravljal približno tako, kot je zastavljeno delegatsko 
vprašanje iz Skupščine občine Izola, ki ste ga prav tako danes dobili in ki se 
glasi: »Kako in kdaj namerava Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukrepati, 
da se to absurdno stanje odpravi.« Govori pa o tem, da delovne organizacije 
Mehanotehnika, Ladjedelnica 2. oktober, TOZD Delamaris in TOZD Polimer 
v Iplasu ne morejo delati kljub temu, da neprimerno več izvažajo kot uvažajo. 

Prosim, da mojo razpravo razumete tudi kot odgovor na to delegatsko 
vprašanje. 

V uvodu današnje razprave sem vas podrobno seznanil o stanju in pogledih 
pri razreševanju ekonomskih odnosov s tujino. Kot vam je znano, velja za SR 
Slovenijo carinska zapora za ves uvoz blaga, surovin in reprodukcijskega mate- 
riala. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je vseskozi v nenehnem stiku z 
Zveznim izvršnim svetom in zveznimi upravnimi organi, s carino in ostalimi. 
Opozarjal je na nevzdržnost take situacije in terjal učinkovito razrešitev, da bi 
lahko uvoz v okviru sprejetih usmeritev samoupravne interesne skupnosti, z 
odobritvijo koordinacijskega odbora, normalno potekal. 

Z izvršnimi sveti skupščin občin smo vzpostavili neposredni stik in dnevno 
dobivamo informacije o stanju v delovnih organizacijah in o tem tudi sproti, 
že več kot teden dni, obveščamo Zvezni izvršni svet. Včeraj je potekal sestanek 
med delegacijo Zveznega izvršnega sveta in Izvršnim svetom Slovenije, kjer 
smo ta vprašanja do konca zaostrili. Danes je tudi sestanek Koordinacijske 
komisije Zveznega izvršnega sveta ob prisotnosti predsednikov izvršnih svetov, 
od katerega pričakujemo sprejetje ustreznih odločitev. 
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Tovarišem iz federacije smo povedali, da ne moremo razumeti tega, da 
organi in organizacije medsebojno preračunavajo in ugotavljajo, kdo ima bolj 
prav in kdo ima pravilne oziroma nepravilne podatke ter da ta razčiščevanja 
trajajo že skoraj deset dni, proizvodnja pa nam ob tem stoji. Gre za to, da vzdr- 
žujemo normalni nivo proizvodnje, zlasti tiste, ki je namenjena izvozu. Drugo 
pa je, da ustrezne službe s polno odgovornostjo usklajujejo podatke in opozar- 
jajo na neizvrševanje projekcije v tistih točkah, kjer se projekcija ne izpol- 
njuje. Jasno smo jim tudi povedali, da ne moremo odgovoriti delavcem v orga- 
nizacijah združenega dela, da kljub doseženemu izvozu ne morejo delati zato, 
ker se zvezne in republiške institucije preračunavajo in ugotavljajo točnost 
podatkov. 

Upajmo, da'bo danes sprejeta ustrezna odločitev. Kolikor ne, bomo zahtevali 
nadaljevanje razprave in ne samo razprav, ampak tudi učinkovito rešitev 
situacije, vključno z intervencijo prek delegacije v zvezni Skupščini, kar meni- 
mo, da bo nujno, v kolikor do uskladitev ne bo prišlo. 

Tovariš Benedik in tovarišica Korenčeva ter nekateri drugi so razpravljali 
o kooperaciji, o tem, kako se bodo odnosi na tem področju zrušili in da je zato 
treba do kooperacije imeti ustrezen odnos. Strinjam se, vendar pri tem ne 
smemo pozabiti, da so skoraj vse dosedanje kooperacije, sklenjene med nami in 
tujci, usmerjene izključno na uvoz za prodajo na domačem tržišču. 

Organizacije združenega dela, ki so šle v kooperacijo, so razvile tehnologijo 
in že prihaja do določenih težav. Tako se na primer pojavljajo težave med Savo 
in Semperitom v okviru njune pogodbe, ki je določena na 25 let pri proizvodnji 
avtomobilskih gum. Semperit zahteva, da Sava preneha izvažati gume v Za- 
hodno Evropo zato, ker ji preveč konkurira. Ta pogodba, približno enake pa 
so tudi druge pogodbe o kooperaciji — izključuje samo domači trg, naš in 
avstrijski. To pa jasno kaže, da je bila osnovna kooperacija usmerjena izključno 
na osvajanje tehnologije, konkretno Semperita in plasiranje teh gum na jugo- 
slovanski trg. In sedaj, ko se je Sava intenzivno vključila v izvoz in postala ena 
od pomembnih izvoznic in proizvajalk avto gum v evropskih razmerah, so nastali 
tu veliki problemi, ki terjajo usklajevanje. 

Zelo jasno je trdba povedati, da naš nadaljnji razvoj ne more temeljiti na 
kooperaciji v razmerju 1 :1. Lahko temelji na nižjem razmerju, če smo resnično 
zainteresirani za razvoj določene proizvodnje in tehnologije. Ta razvoj pa je 
treba oceniti in ta odnos je 'lahko v razmerju 0,5 našega izvoza nasproti 1,5 
uvoza. Tudi to je mogoče izvesti za določeno dobo, da se tehnologija usvoji. Za 
doseženo stopnjo razvoja SR Slovenije pa globalno razmerje 1 :1 v kooperaciji 
ni več sprejemljivo, tudi zato ne, ker to razmerje pomeni, da se obračunavajo 
vsi posli v kontokorentu in da morajo ostali izvozniki zagotavljati splošno in 
skupno poralbo na deviznem delu, to je nafta, zdravila in vse drugo tudi tem, 
ki delajo v kooperaciji, ker ti koristijo devize v razmerju 1:1. Posamezen 
primer pa je seveda treba oceniti. In če bo ocena taka, kot je bila danes podana 
za eno izmed kooperacij, potem mislim, da je prav, da se za dobo dveh let 
dogovori v samoupravni interesni skupnosti razmerje med izvozom in uvozom 
0,5 :1,5, potem 1 :1 in čez pet let na primer 1,5 :0,5 v korist izvoza. 

Glede izgub, o čemer je govoril tovariš Zelenšek in delegat iz Lendave, 
menim, da smo v Skupščini 28. oktobra 1981 vodili zelo široko razpravo in spre- 
jeli tudi sklepe. Sanacijski programi, ki so jih predložile večje organizacije, ki 
ugotavljajo izgubo, so kvalitetnejši, bolje sestavljeni in predpostavljajo v prvi 
vrsti odgovornost delavcev v organizacijah samih, šele na to reprodukcijskih 
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verig, občin, temeljnih bank, pa tudi solidarnost na ravni republike. Tedaj smo 
sprejeli tudi sklepe, po katerih morajo biti ti sanacijski »programi do konca 
letošnjega leta zaključeni, potrjeni ter sprejeti, to hkrati pomeni tudi usklajeni. 

Izvršni svet ocenjuje, da je to edino sprejemljiva politika, ker moramo te 
zadeve čimprej razčistiti in ne več bremeniti teh organizacij, da se še naprej 
kopiči izgulba. Osebno menim, da bo na podlagi teh sanacijskih programov to 
mogoče storiti. Za delovno organizacijo Cimos — tozd v Šempetru je že razpisan 
stečajni postopek, kar bo v bistvu pomembno vplivalo na saniranje celotne 
delovne organizacije. In to bo tudi prvi primer, da se je v Jugoslaviji nek stečaj 
zaključil prej kot v pol leta. Stečajev sicer nimamo veliko, vendar pa nekateri 
postopki trajajo že več kot dve pa tudi štiri leta. Pri tem pa moram posebej 
opozoriti na problem INE-Nafte Lendava, pri kateri je bil sanacijski program 
izdelan pred približno tremi tedni in obravnavan v občinskih strukturah, v sami 
organizaciji združenega dela in je sedaj v razpravi v sestavljeni organizaciji 
INA Zagreb. Pričakujemo, da bomo v 14 dneh prejeli odgovor od INE Zagreb, 
na podlagi katerega bi se morali nadalje usklajevati do dokončne sanacije te 
delovne organizacije, ki pa je, kot veste, zelo zapletena zaradi odpovedane inve- 
sticije v novo rafinerijo in že vloženih sredstev v infrastrukturo za to rafinerijo, 
konkretno naftovod in še nekatere druge, kar je doslej zgrajeno, pa tudi zaradi 
visokih stroškov. 

Tovarišice in tovariši! Posebej želim povedati, da je opredelitev Izvršnega 
sveta zelo jasna, da klavnic, ki bodo imele izgube, po novem letu ne bomo več 
sanirali. Če jih bo kdo hotel sanirati, bo moral za to zagotoviti tudi sredstva. 
Iz skupnih sredstev pa teh klavnic več ne bomo sanirali. To je jasna opredelitev. 

In še odgovor na vprašanje delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad, ki je 
komentiral naše gradivo glede oskrbe in izrazil dvom v uspešnost oskrbe Slove- 
nije z osnovnimi življenjskimi proizvodi. Sami veste, da od pobiranja nekega 
pridelka do sklenitve pogodbe poteče določen čas. Treba se je uskladiti glede 
cen, rokov in tako dalje. Iz informacije izhaja, da smo v Sloveniji v letošnjem 
letu dosegli izjemne rezultate v kmetijstvu, razen pšenice, kar je posledica 
dolge zime in manjši pridelek grozdja, ki je posledica pozebe, o čemer sem že 
prej govoril. Pri pridelavi sladkorne pese in koruze ter ostalih krmnih rastlin 
pa smo v letošnjem letu dosegli izredno dobre rezultate. Tovarna sladkorja bo 
letos proizvedla 22 tisoč ton sladkorja. Menim, da vsi, ki imajo pri tem zasluge, 
od delavcev v temeljnih organizacijah dalje, zaslužijo vse priznanje. Prav tako 
so pretežno sklenjene vse pogodbe za oskrbo Slovenije z vsemi osnovnimi živili, 
od pšenice, koruze, olja, sladkorja in podobno, tako da menimo, da tu ne bi 
smelo priti do večjih motenj, razen pri mesu, kjer pa smo pomembno odvisni 
tudi od drugih republik in pokrajin in kjer že zaradi narave te produkcije 
običajno prihaja do zapletov. Zato, če bodo z mesom kakšne težave, posebej 
poudarjam, da nisem rekel, da bo tudi oskrba z mesom dobra. Upajmo pa, da bo. 

Sklenjene pogodbe in opravljena setev pšenice v letošnji jeseni bi ob nor- 
malni letini v prihodnjem letu pomenile 45 tisoč ton tržne pšenice v Sloveniji 
— to je povedal na prejšnjem zasedanju že tovariš Marenk, kar je brez dvoma 
izredno velik uspeh, dosežen v relativno kratkem času. 

Glede pobud o ustvarjanju in delitvi dohodka pa bomo, tako kot je dejal 
tovariš Pregl, podrobno proučili vaše pripombe in predloge. Prepričan sem, da 
se bomo na tej osnovi in na predlogu resolucije lahko tudi sporazumeli. 
Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Menim, da je bilo danih veliko zanimivih 
informacij, tako s strani tovariša Pregla kot tudi tovariša podpredsednika Izvrš- 
nega sveta. Upam, da se strinjate, da tudi ta neposredna polemika ne pomeni, 
da je razprava na današnjem zboru izčrpana. Prepričan sem, da bo Izvršni svet 
vso razpravo še enkrat analiziral in jo kolikor mogoče upošteval pri pripravi 
predloga resolucije. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
prekinjam to točko dnevnega reda. Nadaljevali jo bomo, ko bo skupina delega- 
tov pripravila poročilo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 
1985 v letu 1982, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 21. K osnutku resolu- 
cije ste danes prejeli poročilo skupine delegatov za obravnavo planskih aktov, 
mnenja in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predlog sklepa, 
ki ga je pripravila skupina delegatov za obravnavo planskih aktov na podlagi 
vseh dosedanjih razprav. 

Skupina delegatov, ki smo jih imenovali pri prejšnji točki, naj spremlja 
razpravo tudi pri tej točki dnevnega reda. Želi predstavnik delegacije besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Mirko Zlender, predstavnik delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da k točkam dnevnega reda 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. podam kratko 
obrazložitev. 

Zbor republik in pokrajin Zvezne skupščine je predložil Skupščini SR 
Slovenije osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije, nadalje osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982, 
osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skup- 
nih temeljev kreditne politike za leto 1982, osnutek odloka o enotni projekciji 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982, osnutek odloka o enotni projekciji 
devizne bilance Jugoslavije za leto 1982, osnutek odloka o določitvi prihodkov 
od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1982 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, osnutek odloka o določitvi 
celotnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1982 in osnutek zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1982. 

Vsi ti dokumenti so bili v dosedanjih postopkih obravnavani in so o njih 
bila zavzeta stališča tako v Izvršnem svetu kot tudi v delovnih telesih in odbo- 
rih te Skupščine. Na podlagi široke in argumentirane razprave, ki je bila 
vodena iz koncepta razvoja ekonomske politike za leto 1982, ki je bil podan v 
ekspozeju tovariša podpredsednika Florjančiča, so bila pripravljena stališča in 
oblikovani naši pogledi do vseh teh zveznih dokumentov. Ta stališča so vam 
bila predložena na klop v obliki splošnih in konkretnih pripomb. 

Dovolite mi, da k vsem tem dokumentom podam stališče naše delegacije. 
1. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 

ščine SFRJ je sodelovala v pripravah sklepov in stališč k osnutku zvezne reso- 
lucije in spremljajočim aktom, tako z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije 
kot tudi na sejah delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije in se s pred- 
loženimi pripombami in stališči strinja. 
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2. Delegacija je že ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta o ures- 
ničevanju zvezne resolucije za leto 1981, ki ga je le-ta predložila v začetku 
junija letošnjega leta in v predhodnih razpravah o osnutku zvezne resolucije za 
leto 1981, uveljavljala stališča, da mora biti izvoz na konvertibilno področje 
opredeljen kot osnovni cilj, kateremu morajo biti podrejeni vsi segmenti eko- 
nomske politike v letu 1982 in da je potrebno za doseganje stabilizacijskih 
ciljev doseči optimalno skladnost blagovno denarnih razmerij, to je ponudbe in 
povpraševanja. Lahko ugotovimo, da so v načrtu predloženih dokumentov o 
gospodarskem in socialnem razvoju Jugoslavije za leto 1982 vključene te načelne 
opredelitve in jih v tem obsegu tudi podpiramo, vendar pa predlagane konkret- 
ne rešitve niso dovolj konsistentno izpeljane. Predlagane pripombe tako delov- 
nih teles kot Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k resoluciji ter spremlja- 
jočim dokumentom odražajo prizadevanje, da se navedene pomanjkljivosti in 
nedoslednosti odpravijo in nadomestijo z boljšimi rešitvami. 

3. Strinjamo se, da se da delegaciji pooblastilo za glasovanje za predloge 
aktov tako, da bi imela delegacija čim večji manevrski prostor pri uveljavljanju 
sprejetih pripomb in stališč. Menimo namreč, da je potrebno storiti vse, da bi 
bili akti sprejeti do konca letošnjega leta, tako da bi bilo gospodarstvo v letu 
1982 seznanjeno z vsemi pogoji gospodarjenja. 

4. Če pa delegacija v postopku usklajevanja ne bo mogla uveljaviti bistve- 
nih pripomb Skupščine SR Slovenije k zvezni resoluciji in spremljajočim aktom, 
bo delegacija prišla pred zbore te Skupščine s poročilom o poteku usklajevanja 
in eventualnim predlogom za spremembo danega pooblastila. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Ne želi.) Predstavnik skupine delegatov? (Ne.) Poročevalci delovnih teles? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Stanko Jaki, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana Center. 

Stanko Jaki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina je sprejela naslednje pripombe in stališča k osnutku resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za Obdobje 1981—1985 v letu 1982. 

Ugotavljamo, da je osnutek zelo splošen in ne odraža v zadostni meri izred- 
nih naporov, ki so pred nami v letu 1982. Osnutek bi moral biti bolj mobiliza- 
cijski in bi moral medsebojno bolj povezovati posamezne tokove. Da pa ne 
bomo tudi mi preveč splošni, smo podrobneje proučili 10. točko osnutka resolu- 
cije, to je nalogo monetarno kreditne politike. V zvezi s tem posredujemo na- 
slednje pripombe. 

Ugotovili smo, da je besedilo osnutka enako kot prejšnja leta, kar izhaja 
predvsem iz 1., 2., 3. in 4. odstavka 10. točke. V letošnjem osnutku ni dana izvozu 
in kmetijstvu nobena prioriteta na področju nalog monetarno kreditne politike. 
Besedilo osnutka naj bi vendarle usmerjalo reševanje problemov. Prav tako 
menimo, da bi morali dati večjo usmeritev politiki obrestnih mer. Ni nujno, 
da se za vse namene enako poveča obrestna mera, potrebno pa bi bilo pristopiti 
k večji selektivnosti obrestne mere. Tako na primer nižje obrestne mere za 
kreditiranje izvoza in kmetijstva, večje obrestne mere pa za likvidnostne kredite 
in podobno. Nadalje ugotavljamo, da so bile določene obveznosti sprejete že 
lani, tako obveznost po 8. odstavku 10. točke osnutka. Vemo, da obveznost 
iz leta 1981 ni bila izpolnjena. Kako bo izpolnitev obveznosti prispevala k sta- 
bilizacijskemu obnašanju v letu 1982, ni navedeno. Vsekakor bi resolucija 
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morala predstavljati uresničevanje zadanih nalog in naj ne bi bila samo dekla- 
racija, temveč odraz realnih možnosti. Predvideti bi morala tudi sankcije za 
tiste, ki prevzetih nalog ne izpolnjujejo. 

Prenehali naj bi tudi s kompromisnim reševanjem stvari in predlagali 
sklepe, ki pooblaščajo našo delegacijo, da v usklajevalnem postopku uveljavlja 
pripombe in mnenja, za katere dajejo zbori soglasje, ko nam praksa kaže, da 
v usklajevalnih postopkih potem ne uspemo doseči uveljavitev naših pripomb. 
Zato bodimo dosledni vsaj pri osnutku in takrat povejmo svoj odločilni da 
ali ne. 

Nadalje zbori Skupščine Občine Ljubljana Center predlagajo, da naj se 
dopolni tretja točka pod točko 9. a v tem smislu, da je potrebno tudi turizem 
razvijati z istimi ukrepi, s katerimi se spodbuja izvoz blaga. Razširi naj se tiste 
sekundarne vire deviznega priliva, ki se realizirajo na posameznih področjih, 
poleg turizma tudi gostinstvo in trgovina na drobno. Tako dopolnilo izhaja iz 
vsebine osnutka resolucije občine Ljubljana Center, ki daje deviznemu prilivu 
iz tercialnih dejavnosti prvenstveni pomen. To ni značilnost le občine Ljub- 
ljana-Center, temveč tudi ostalih, prek katerih tečejo obsežni tokovi tujih turi- 
stov. S tem naj bi se dala enaka pomembnost blagovnemu, kot tudi neposred- 
nemu izvozu, čemur naj bi se tudi v osnutku zvezne resolucije dal poseben 
poudarek. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Miran Arzenšek, delegat Zbora 
združenega dela, področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje, Mozirje. 

Miran Arzenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je ob obravnavi zvezne resolucije sprejela naslednja sta- 
lišča in pripombe. 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
v naslednjem letu je korak naprej v stabilizacijskih prizadevanjih v tem sred- 
njeročnem olbdobju. Še vedno pa je preveč načelnih, sicer dobrih opredelitev, 
zaradi česar predlagani osnutek ne more biti celovit družbeno gospodarski pro- 
gram stabilizacije. O dokumentih, ki naj bi spremljali ta dokument, in tudi 
o ukrepih ne bi govoril, ker je bilo o tem precej govora že Ob sami obravnavi 
republiške resolucije. Vendar pa želim poudariti, da kolikor bo objava teh 
ukrepov in dokumentov odložena do januarja ali mogoče celo do februarja, se 
lahko zgodi, da bo prav obdobje januar in februar obdobje nedorečenosti in 
neusklajenosti, s tem pa tudi nedoslednosti glede izvajanja resolucijskih usmeri- 
tev in opredelitev. Izkušnje preteklih let kažejo, da prav to obdobje v precejšnji 
meri vpliva na obnašanje skozi vse leto. 

Ne pričakujemo sicer, da nam mora zvezna resolucija nakazovati konkretne 
rešitve za težave, v katerih se nahaja gospodarstvo, mnenja pa smo, da mora 
vsebovati smisel in vsebino vseh pripomb, predlogov in stališč, ki so prisotna 
skozi celo letošnje leto, prvo leto srednjeročnega obdobja 1981—1985. To pri- 
pombo potrjuje že sama neusklajenost osnutka zvezne resolucije z republiškimi 
ter precejšnje razlike med republiškimi resolucijami. 

Menimo, da bi morala biti zvezna resolucija rezultanta republiških, repu- 
bliške pa seveda dograditev zveznih usmeritev in opredelitev. V obdobju uskla- 
jevanja, ki je predvideno v decembru, bomo torej morali opredeliti usklajene 
in poenotene cilje, pogoje, hotenja in tudi obnašanja. Poudarjamo enakost pogo- 
jev in Obnašanja. Opredelitvam glede povečanja izvoza in s tem izboljšanja pla- 
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čilne bilance države dajemo velik poudarek. Menimo, da bo moralo na tem pod- 
ročju priti do še večje streznitve. Hkrati pa seveda tudi do streznitve, da je 
smiseln in družbeno sprejemljiv le izvoz višje tehnološke stopnje. To danes 
v precejšnji meri ni tako. Za zadovoljevanje in izpolnjevanje izvoznih obvez- 
nosti posameznih republik in ne samo republik, temveč že celo občin in posamez- 
nih delovnih organizacij, drvimo v izvoz surovin in reprodukcijskega materiala. 
Posledično temu se povečujejo zahteve po uvozu le teh surovin. Za zadovolje- 
vanje domače predelovalne industrije predvideni način omejitve tega izvoza ne 
daje garancije za odpravljanje takih pojavov, če med posameznimi republikami 
ne bo čutiti soglasja in medsebojne podpore. Nikakor pa ne smemo dovoliti tega, 
da bi tak izvoz še celo stimulirali. 

Med predvidenimi ukrepi so tudi dodatne oblike stimulacije izvoznikom na 
konvertibilno področje. To vsekakor lahko pripomore k izboljšanju položaja 
teh izvoznikov, s čimer je izvoz še privlačnejši. Vendar pa je treba zagotoviti, da 
se predlagani ukrepi izvedejo. Ob tem pa moramo oceniti tudi to, ali se s tem ne 
izpostavljamo nevarnosti, da bomo obtoženi državnega dampinga, kar lahko 
našemu izvozu močno škodi. 

Mnenja smo, da (bomo morali v bodoče namesto takih ukrepov vse bolj 
upoštevati in tudi uvajati ekonomske zakonitosti. 

Naša republika na področju izvoza sprejema sorazmerno velike obveznosti, 
po vsej verjetnosti na osnovi dobro vzpostavljenih ekonomskih odnosov s tujino, 
kakor tudi tehnološke sposobnosti naše predelovalne industrije. Zavedati pa se 
moramo, da morajo biti izpolnjeni tudi pogoji za realizacijo teh obveznosti, 
ki pa niso domena samo naše republike, temveč celotnega jugoslovanskega 
prostora. 

Naj omenimo ob tej problematiki tudi problematiko kvalitete oziroma v 
zadnjem času že kar nekvaliteto reprodukcijskih materialov. Z substitucijo 
želimo doseči manjši uvoz na tem področju, vendar so vse pogostejši pojavi, da 
bi se zaradi nekvalitete oziroma slabe kvalitete domačih reprodukcijskih mate- 
rialov in na drugi strani seveda vse ostrejših zahtev na tujem trgu, začela 
substitucija izvajati v obratni smeri, če bi seveda bil uvoz dovoljen. 

Prepričani smo, da tehnologija proizvodnje reprodukcijskih materialov ni 
na tako nizki ravni, temveč da še vedno velja načelo, da je za domači trg 
tako vse dobro. 

Ob izvoznih obveznostih naše republike dovolite, da izpostavimo še nasled- 
nje. Prisotnost na tujem trgu je mogoča le na osnovi kvalitete in konkurenč- 
nosti. Le-to pa lahko dosežemo med drugim tudi z ustrezno tehnološko ravnijo 
in opremljenostjo. Ostre restrikcije pri vlaganjih v posodabljanje tehnologije 
kaj hitro lahko privedejo do osiromašenja tehnološke sposobnosti. Le-to pa ni 
v prid razvojni usmeritvi naše republike. 

Osnutek resolucije preskromno omenja raziskovalno razvojno delo in usme- 
ritev. Dolgoročna stabilizacijska naravnanost skozi letne resolucijske opredelitve 
ne more sloneti le na omejevanju vseh vrst porabe, temveč mora sloneti pred- 
vsem na kvalitativnih premikih, ki pa jih omogoča razvojno raziskovalno delo. 
Zato je treba smelejše zastavljati ustrezne razvojne programe, se na osnovi teh 
povezovati z realizacijo ter seveda zagotoviti ustrezne finančne in materialne 
pogoje. 

Dovolite, da na koncu ponovno poudarimo, da morajo biti znani vsi pogoji 
gospodarjenja do začetka leta 1982 in da bodo veljali skozi vse leto. Le tako 
je mogoče realno planiranje in seveda tudi dobro gospodarjenje. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda ter prosim našo 

skupino delegatov, da se sestane z delegati obeh ostalih ziborov in da uskladijo 
predloge ugotovitev, usmeritev in sklepov k 3. točki dnevnega reda in predlog 
sklepa, ki je predlagan k 4. točki dnevnega reda in da pripravijo poročilo 
za zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982, ki ga je Skupščini predložil 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K osnutku odloka so vodje skupin delegatov kot strogo zaupno gradivo 
prejeli aneks k odloku. Glede na stopnjo zaupnosti prosim predstavnike sred- 
stev javnega obveščanja, da to upoštevajo in se ravnajo v skladu z določbo 
400. člena poslovnika naše Skupščine. 

Danes ste prejeli pripombe in stališča Izvršnega sveta Skupščine in predloge 
sklepov k tej, 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točki dnevnega reda, ki so bili pripravljeni 
na osnovi vseh dosedanjih razprav o teh aktih. 

Predlagam, da za spremljanje razprave k vsem tem točkam dnevnega reda 
izvolimo skupino delegatov, ki bo po končani obravnavi posameznih aktov pri 
vseh točkah dnevnega reda in na podlagi razprave predlagala morebitne spre- 
membe in predloge teh sklepov. V skupino delegatov predlagam tovarišico 
Francko Herga, poročevalko Odbora za finance, tovariša Iva Klobčarja, delegata 
za gospodarsko področje 6. okoliša, Velenje in tovariša Miroslava Brečka, dele- 
gata iz gospodarskega področja, 38. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, da se o pred- 
logu izrečete. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za skupino delegatov soglasno sprejet. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 

(Ne.) Poročevalci delovnih teles? (Ne.) 
Prehajamo na razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče besedo, 

potem prehajamo na glasovanje. 
Na glasovanje dajem sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za predlagani 

sklep, naj prosim glasuje. (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije 
delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1982, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K osnutku odloka ste danes prejeli na klop predlog sklepa in mnenje ter 
pripombe Izvršnega sveta naše Skupščine. Zeli predstavnik delegacije besedo? 
(Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Poročevalci delovnih teles? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Ana Bole, delegatka Zbora združenega 
dela za področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center. 

Ana Bole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov je k tej točki dnevnega reda imela naslednje pripombe in stališča. 
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1. V 2. točki predlaganega osnutka se predvideva rast denarne mase od 15 
do 20 °/o počasneje od rasti nominalnega družbenega proizvoda. Menimo, da ni 
koristno že vnaprej kvantificirati rast denarne mase, ker bi se le-ta morala bolj 
prilagajati konkretni situaciji, če želimo doseči stabilizacijo. Denarna masa bi 
se morala sproti prilagajati dejanski rasti proizvodnje, rasti cen, rasti izvoza in 
tako dalje, skratka dejanskim tokovom v gospodarstvu. 

2. Ugotavljamo, da se v točki 4. predlaganega osnutka vsebinsko predvideva 
enaka uporaba primarne emisije kot v odloku za leto 1981. Vse premalo je 
poudarka, da naj se primarna emisija uporablja izključno le za izvoz blaga in 
storitev, s katerim se zagotavlja devizni priliv ter za družbeno organizirano 
proizvodnjo in zaloge določenih kmetijskih proizvodov in živil. 

Izključna uporaba primarne emisije samo za te namene bi prav gotovo 
dodatno stimulirala organizacije združenega dela v izvoz in prav tako za večjo 
proizvodnjo hrane. Osnovni namen uporabe primarne emisije naj bi bil zagotav- 
ljati realizacijo osnovnih ciljev, ki smo si jih zadali s stabilizacijsko politiko, 
ne pa še naprej dopuščati uveljavljanje starih slabosti nestabilizacijskega gospo- 
darjenja in obnašanja z uporabo primarne emisije. 

3. V točki 6 se predvideva sklenitev samoupravnih sporazumov bank za 
uresničitev ciljev in nalog skupne emisijske in denarne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike v roku 30 dni po uveljavitvi odloka. Ugotovljeno je, 
da je v prejšnjem obdobju do teh sporazumevanj prihajalo zelo počasi in ne 
v roku 30 dni in to zaradi dolgih proceduralnih postopkov. Zato bi bilo bolj 
smotrno sprejeti takoj na začetku ustrezne predpise, ne pa čakati na samo- 
upravno sporazumevanje, do katerega običajno ne pride, ali pa pride šele ob 
koncu leta. Vse to omogoča neurejenost sistema in seveda neupravičeno oko- 
riščanje nekaterih bank zaradi neurejenega sistema. 

4. Menimo, da bi morala biiti politika obrestne mere v izvedbenem predpisu 
kot je predlagani osnutek odloka veliko bolj konkretna in ne samo deklarativno 
prepisano besedilo iz resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od 1981 do 1985 v letu 1982. 

Predsednik Emil T o m a ž i e : Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep o predlaganem bese- 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. in 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
odloka o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982 in osnutek 
odloka o enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 1982, ki jo je naši 
Skupščini predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlagam, da obravnavamo hkrati oba osnutka odloka, ker gre za med- 
sebojno povezano problematiko. Se strinjate s tem? (Delegati se strinjajo.) 

Osnutka odlokov so prejeli vodje skupin delegatov s posebnim pismom. 
Vodje skupin so prejeli tudi dokumentacijo k osnutku odloka o enotni projekciji 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982. Danes ste prejeli stališča in pripombe 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in ločena predloga sklepov k osnutku 
odloka o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982 in k osnutku 
odloka o enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 1982. 
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Razpravo opravimo skupaj. Glasovali pa bomo o vsakem predlogu sklepa 
posebej. Obvestiti vas moram, da gre za akta strogo zaupne narave, zato prosim, 
da to upoštevate ter da se predstavniki sredstev javnega obveščanja ravnajo 
v skladu s 400. členom poslovnika naše Skupščine. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) Prijavljenih raz- 
pravljalcev ni. Prehajamo na razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kot smo se dogovorili-, 
bomo glasovali o vsakem predlogu sklepa ločeno. 

Najprej dajem na glasovanje predlog sklepa k osnutku odloka o enotni 
projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Štirje delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep k osnutku odloka o enotni projekciji 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982 sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje še predlog sklepa k osnutku odloka o enotni pro- 
jekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 1982. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep k osnutku odloka o enotni projekciji 
devizne bilance Jugoslavije za leto 1982 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1982 od- 
stopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin delegatov z dopisom z dne 11. 11. 
1981. Danes ste prejeli mnenje in pripombe Izvršnega sveta naše Skupščine in 
predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem 
osnutku odloka. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 
Poročevalci delovnih teles? (Ne.) 

Prehajamo na razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem sklep o besedilu, ki ga imate pred seboj. Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Štirje delegati.) Se .je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1982, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin delegatov z dopisom z dne 11. 11. 
1981. Danes ste na klop prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije, mnenje 
in pripombe Izvršnega sveta naše Skupščine in predlog sklepa, ki je pripravljen, 
kot vsi ostali, na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem osnutku odloka. 

Tudi v tem primeru moram opozoriti, da gre za akt strogo zaupne narave, 
zato prosim, da to upoštevate in da se predstavniki sredstev javnega obveščanja 
ravnajo v skladu s 400. členom poslovnika Skupščine. 
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Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 
Poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje o sklepu v predlaganem besedilu. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Štirje 
delegati.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog izhodišč 
za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982, ki ga je 
predložil Izvršni svet naše Skupščine. 

Predlog izhodišč je bil objavljen v prilogi VII. Poročevalca. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne 
želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Ivan Lehner, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 18. okoliš Slovenska Bistrica. 

Ivan Lehner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji skupin delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela za gospo- 
darsko področje dne 18. 11. 1981 so delegati sprejeli naslednje stališče. 

Občini je bilo postavljeno delegatsko vprašanje glede koriščenja sredstev 
iz povečane stopnje davka iz osebnega dohodka od 1 na 1,9 odstotka v letu 1981 
— zakon o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 
Delegatsko vprašanje je v proučevanju. 

V razpravi o predlogih izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1982 so delegati menili, da navedeno povečanje davka za 
pokrivanje kompenzacij ne bi smeli uvesti v prihodnjem letu, ker to ne bi bilo 
sprejemljivo glede na gibanje življenjskih stroškov in realnih osebnih dohodkov. 
Predlagamo, da se za kompenzacije predvidijo na podlagi samoupravnih spo- 
razumov in dogovorov drugi viri. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomaž i č : Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Miroslav Rupnik, delegat Zbora združenega dela za gospodarsko pod- 
ročje, 34. okoliš, Logatec, Vrhnika. 

Miroslav Rupnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela sta na svoji seji obrav- 
navali predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1982 in ugotovili, da obstaja vrsta odprtih vprašanj. Eno od teh vprašanj 
je, kako s sedanjimi viri za financiranje splošne porabe, to je republiškega pro- 
računa, zagotoviti potrebna sredstva za financiranje nalog v republiki Sloveniji, 
kakor tudi za kotizacijo za zvezni proračun. 

Ob obravnavi poročila Odbora za finance Zbora občin k tej točki sta skupini 
delegatov ocenili, da ni sprejemljivo stališče odbora, s katerim predlaga, da naj 
se med drugim namensko preusmeri 0,5 odstotka občinskega davka od osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja v samoupravne sklade. Skupini sta ugotovili, 
da v proračunu občine Logatec predstavljajo ta sredstva 12 odstotkov proračuna 
občine za leto 1981. S preusmeritvijo tega prihodka iz splošne porabe občina 
Logatec ne bi mogla pokriti vseh obveznosti, ki jih je dolžna pokrivati na 
osnovi sprejetih predpisov in dogovorov. Skupini delegatov za Zbor občin in 



144 Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela predlagata, da se to stališče Odbora za finance ponovno 
prouči in ugotovi, kakšne posledice bi povzročila taka sprememba za občinske 
proračune. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep. 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema predlog izhodišč 
za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982. 

2. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu Odbora 
za finance, in ustrezne predloge, pripombe in mnenja, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje! 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1982, ki ga je 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Danes ste prejeli mnenje in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav 
o osnutku zakona. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi nihče.) Prehajamo na 
glasovanje o predlogu sklepa v predlaganem besedilu. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva dele- 
gata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na poročilo o med- 
republiškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj raz- 
vite republike in SAP Kosovo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo je bilo objavljeno v prilogi VII. Poročevalca. Danes ste prejeli 
predlog sklepa. Člane skupine delegatov, ki so bili imenovani pri obravnavi 
prejšnjih točk, to so Francka Herga, Ivo Klobčar in Miroslav Brečko prosim, da 
spremljajo razpravo tudi pri tej točki dnevnega reda in da po potrebi predlagajo 
tudi spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa. Se s tem strinjate? (Da.) 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milivoj 
Samar, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na razpravo, ki je bila v posameznih odborih, menimo, da je potrebno 
poročilo dopolniti z nekaterimi odgovori na vprašanja. Seznaniti vas želim tudi 
s potekom dogovarjanj potem ko je bilo poročilo objavljeno. Gre za ugotovitev, 
da dogovarjanje na zvezni ravni glede usklajevanja dogovora o združevanju dela 
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sredstev sklada še ni zaključeno, čeprav je po programu bilo predvideno, da bo 
zaključeno do konca junija oziroma julija tega leta. Odprta sta ostala še vedno 
dva člena, ki se navezujeta predvsem na vprašanje dinamike koriščenja sred- 
stev in skozi to zagotavljanje 50-odstotnega razmerja med sredstvi za združeva- 
nje in sredstvi, ki jih v obliki kreditov posredujemo prek zveznega sklada manj 
razvitim republikam in SAP Kosovo. 

Navedena člena naj bi omogočila, da bi del sredstev, ki jih nismo uspeli 
v letošnjem letu angažirati z združevanjem, dejansko ob koncu leta nakazali na 
račune v manj razvite republike in SAP Kosovo. Na teh računih pa bi sredstva 
počakala na združevanje, ki je v teku, oziroma na podpis samoupravnih spora- 
zumov, ki naj bi jih sklenili v prvih mesecih leta 1982. Predvidevamo, da bo ta 
dogovor še v tem mesecu oziroma v začetku decembra usklajen in uveljavljen. 
S tem bo v celoti dana tudi podlaga za zakon, ki ga sprejemamo danes. 

Drug takšen dogovor, je dogovor o najhitrejšem razvoju SAP Kosovo. Pri 
tem dogovoru ne gre samo na vprašanje angažiranja sredstev sklada za hitrejši 
razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo, ampak za to, da se z dogovorom 
o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981 1985 doseže med ude- 
leženci dogovor, kako doseči najhitrejši razvoj te pokrajine. To ne bo mogoče 
doseči samo z angažiranjem sredstev, predvidenih v zakonu o skladu federacije, 
ampak tudi z angažiranjem dodatnih sredstev, najprej v obliki združevanja 
dela in sredstev. Potrebno bo tudi bistveno povečati dotok znanja in kadrov 
v SAP Kosovu, da bi lahko uspešno realizirali razpoložljiva sredstva in ostale 
vire, ki so v tej pokrajini. 

V tem dogovoru gre tudi za vrsto objektov, ki so v gradnji. Za te objekte 
— teh je približno 25 — je dogovorjeno, da bodo organizacije, ki so že investi- 
torji, pripravile samoupravne sporazume. Te samoupravne sporazume bodo po- 
nudile posameznim organizacijam. V Sloveniji bodo to organizacije, ki so najbolj 
zainteresirane za dobavo surovin oziroma dobavo električne energije. 

V tem dogovoru so predlagane tudi nekatere druge dopolnilne rešitve, ki 
predstavljajo spremembe na področju materialnih interesov. Gre za idejo, da 
bi prišlo do odpisa anuitet iz obdobja 1979—1980, za obdobje 1981 1982 pa za 
podaljšanje dospetja teh anuitet. Glede obveznosti do pokrajine Kosovo, da 
zgradi vsaka republika najmanj po en objekt, ugotavljamo, da kljub dosedanjim 
naporom in projektom, ki so bili ponuđeni, nismo uspeli realizirati te naloge. 
Trenutno so avtonomni pokrajini ponuđeni trije novi objekti, od katerih naj bi 
izbrali en objekt za realizacijo naše obveznosti. 

Mimo ugotovitev v poročilu menim, da je potrebno izpostaviti še ugotovitev, 
da smo v dosedanjih usklajevanjih v dogovore uspeli vnesti tudi člen, ki govoii 
o deviznih sredstvih. Za skupne naložbe v pokrajini Kosovo in v manj razvitih 
republikah naj bi se sovlagatelji tudi na področju deviz dogovorili o skupnem 
vlaganju in zagotavljanju deviz za potrebne objekte in o skupnem najemanju 
tujih kreditov. Skupaj naj bi se dogovorili o vprašanjih vračanja teh kreditov 
in o zagotavljanju deviz. Na takšnih osnovah bi zagotovili tudi, da bi na deviz- 
nem prilivu, ki bo izhajal iz takšnih projektov, bodisi na osnovi neposrednega 
ali posrednega izvoza, participirale tudi organizacije, ki združujejo sredstva z 
območja Slovenije. V usklajevalnem postopku je bilo to dalj časa odprto vpra- 
šanje. 

V dogovoru ni bila sprejeta določba, s katero bi opredelili, da tudi material- 
ne pravice iz industrijske lastnine in plasma te industrijske lastnine lahko všte- 
vamo kot obliko izpolnjevanja obveznosti do združevanja sredstev za pospešen 
10 
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razvoj manij razvitih. Ta zadeva namreč ni bila vnaprej dogovorjena. Bo ipa to 
predmet usklajevanja ob vsakem samoupravnem sporazumu, v katerem bi mo- 
rali na osnovi zakona o združenem delu takšen plasma in takšne pravice tudi 
uveljavljati. 

Iz poročila in iz situacije, v kateri se danes nahajamo, sledi, da je potrebno 
intenzivirati nadaljnje aktivnosti. To velja predvsem za splošna združenja in 
Gospodarsko zbornico Slovenije. Le tako bo mogoče kljub evidentiranim stotim 
projektom priti še do novih, boljših projektov. Ti naj bi bolje razreševali vpra- 
šanje komplementarnosti gospodarstva Slovenije, gospodarstva v manj razvitih 
republikah in pokrajini Kosovo. Pri tem ne mislimo na komplementarnosti v 
smislu soodvisnosti surovinske in predelovalne industrije, ampak na komple- 
mentarnosti v predelovalni industriji. Ta naj bi se odražala predvsem v tem, 
da bi lahko skupaj nastopali v tujini, ali pa da bi te objekte v prvi fazi usposo- 
bili v predelovalno industrijo, ki nastaja v teh republikah za plasma na doma- 
čem tržišču, s tem da bi mi določen plasma iz naših naših kapacitet usmerili 
v izvoz, seveda oib ustrezni dohodkovni povezavi in dohodkovni soodvisnosti 
takšnega nastopa na domačem in tujem tržišču. 

Nadalje menimo-, da je potrebno intenzivirati povezavo organizacij zdru- 
ženega dela, ne le na relaciji Slovenije do teh republik in pokrajin, ampak da je 
za skupne nastope potrebno doseči povezanost organizacij iz Slovenije in iz 
drugih republik za skupne nastope v manj razvitih republikah in pokrajini 
Kosovo. Potrebno je zlasti prek Gospodarske zbornice nuditi pomoč tem orga- 
nizacijam pri pripravi in oblikovanju samoupravnih sporazumov, ki so podlaga 
za združevanje. Doseči je potrebno tudi maksimalno koordinacijo, zlasti na re- 
laciji Slovenija in manj razvite republike ter pokrajina Kosovo. Tu gre za 
relacijo gospodarskih zbornic in izvršnih svetov. To je še zlasti pomembno, ker 
k dogovarjanju pristopamo v fazi, ko smo planske akte za obdobje 1981—1985 
že sprejeli. Cesto se navajajo prav planski akti kot zaviralni razlog, na katerega 
se sklicujejo, ko skušajo usmerjati investicije le na določena regionalna območja 
oziroma na določene dejavnosti. V okviru teh koordinacij bo mogoče doseči 
vendarle nekoliko fleksibilnejši odnos in svobodnejšo razlago planov, ko je 
govor o tem, v kakšnem deležu naj bi se o posamezni investiciji sredstva za manj 
razvite tudi pojavljala. Ta usmeritev nam je trenutno potrebna. V takšni koordi- 
naciji naj ne bi sodelovali le Gospodarska Zbornica Slovenije s splošnimi zdru- 
ženji in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ampak bo potrebno tudi večje 
sodelovanje bank in Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prav bi bilo, da bi bili na seji 
predstavniki Izvršnega sveta k posameznim točkam dnevnega reda, ki so na listi 
predstavnikov. K tej točki je namreč predviden Anton Slapernik. Delegati listo 
predstavnikov prejmejo na klop in je nerodno, ko se je zadnje čase ne držimo 
in sproti spreminjamo imena predstavnikov Izvršnega sveta. 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Razpravljal bo tovariš Ivan Lehner, gospodarsko pod- 

ročje, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Ivan Lehner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji skupin delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela za gospo- 
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darsko področje Skupščine SR Slovenije dne 18. 11. 1981 je bila na predlog 
delovne organizacije Impol Slovenska Bistrica sprejeta ta-le pripomba. 

Na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 12. 10. 1981 smo obravnavali 
poročilo Gospodarske zbornice Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in 
dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reproduk- 
cije, kjer je med drugim v okviru barvne metalurgije na strani 53 (Poročevalec, 
letnik VII, priloga VII, z dne 20. 10. 1981) omenjena SOZD Unial, DO Impol, ki 
je podpisala z Energoinvestom Sarajevo samoupravni sporazum o združevanju 
dela in sredstev, s katerim se zagotavljajo dolgoročne dobave aluminija. Samo- 
upravni sporazum je bil podpisan 8. 10. 1981 in zagotavlja Impolu dobavo 75 tisoč 
ton aluminija v 10 letih — prvih 5 let pa 10 000, nadaljnjih 5 let pa po 5000 ton 
letno — za kar mora Impol sovlagati skupaj 525 milijonov dinarjev. Ker gre v 
tem primeru za sorazmerno velik obseg medsebojnega sodelovanja kot tudi za 
velike obveznosti, ki sledijo iz samoupravnega sporazuma, sta tako Energoinvest 
kot SOZD Unial DO Impol izrazila interes, da se tudi ta sporazum upošteva kot 
sodelovanje na medrepubliški ravni. V poročilo o medrepubliškem dogovarjanju 
in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo, 
v poglavju IV, ki govori o sodelovanju s SR Bosno in Hercegovino, ta ni vklju- 
čen. Zato predlagamo, da se vnese kot že podpisan samoupravni sporazum in se 
mu glede na pomembnost da tudi ustrezno težo pri nadaljnjih obravnavah. 
Hvala. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Upam, da ste uspeli prebrati predlog 
sklepa. Menim, da je glede na razpravo ni potrebno spreminjati. Razpravo bomo 
posredovali Izvršnemu svetu. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 

sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeše- 
vanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, ki ga je 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v prilogi VII Poročevalca. Danes ste prejeli 
na klop poročilo Zakonodajno-pravne komisije in amandmaje predlagatelja k 
1., 12., 23., 29. in novemu 30. členu ter redakcijske amandmaje k 2., 5., 6., 7., 
8., 9., 10., 23. in k 26. členu predloga zakona, ki jih je pripravil na podlagi pred- 
loga Zakonodajno pravne komisije. 

Skupina delegatov za gospodarsko področje, 16. okoliš, Maribor je predlo- 
žila prav tako amandma k 12. členu. Izvršni svet predlaganega amandmaja ne 
sprejema in predlaga nov amandma k 3. členu. Glede na to, da na seji ni navzoč 
Odbor za finance, ki je obravnaval ta zakon, predlagam, da na podlagi 47. člena 
poslovnika zbora imenujemo skupino delegatov, ki naj prouči vse amandmaje, 
ki smo jih danes prejeli in se do njih opredeli. 

V skupino delegatov predlagam Francko Herga, poročevalko Odbora za 
finance, Jožeta Sedelška, delegata skupine delegatov za gospodarsko področje, 
10* 
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27. okoliš Ravne na Koroškem in Tomislava Majerja, delegata skupine delegatov 
za gospodarsko področje, 1. okoliš, Celje. 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Se strinjate s tem predlo- 
gom? (Delegati se strinjajo.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slove- 
nije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
temelji na dogovoru o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo za obdobje 
1981—1985, da se razvoj gospodarstva v teh republikah in pokrajini pospešuje 
predvsem na osnovi neposrednega povezovanja združenega dela. Temelji tudi 
na opredelitvah družbenega plama SR Slovenije, s katerim je predvideno poveča- 
nje dolgoročnih plasmajev organizacij združenega dela za določena temeljna 
področja reprodukcije. 

Zakon ureja na eni strani odnose zavezancev za obvezno posojilo v skladu 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin, ki jih zvezni zakon o stalnih sredstvih Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin prepušča v ureditev republikam in pokrajinam, na drugi strani 
pa z vzpostavljanjem mehanizma za združevanje dela in sredstev za naložbe v 
gospodarsko manj razvitih republikah in Avtonomni pokrajini Kosovo zagotavlja 
uresničevanje določb dogovora o temeljih plana ter omogoča povezovanje orga- 
nizacijam združenega dela za usposobitev za skupna vlaganja. 

Hkrati predlog zakona opredeljuje tudi vlogo republike Slovenije kot ga- 
ranta za izpolnitev obveznosti do sredstev sklada federacije in kot partnerja 
v dogovarjanju z ustreznimi organi drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

Predlog zakona opredeljuje tudi vlogo in razmerja med drugimi subjekti, 
ki sodelujejo pri urejanju in pospeševanju združenega dela in sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije s 
svojimi splošnimi združenji ter poslovne banke so se že na začetku leta 1981 
vključili v dogovarjanje za združevanje dela in sredstev v gospodarsko manj 
razvitih republikah in Avtonomni pokrajini Kosovo. Čeprav je v tem obdobju 
osnutek zakona šele nastajal, je sočasno potekalo tudi dogovarjanje. 

S fleksibilnejšim pristopom in večjo družbeno angažiranostjo pričakujemo 
na osnovi dosedanjega dela na tem področju tudi v letu 1982 in v naslednjih 
letih bistveno pospešitev dogovarjanja in s tem tudi izpolnitev obveznosti 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona je Izvršni svet upošteval večino stališč, pred- 
logov in pripomb zborov Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih teles k 
predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona. Zlasti je Izvršni svet izpopolnil 
tista določila zakona, ki se nanašajo na ureditev medsebojnih razmerij v zdru- 
ževanju dela in sredstev. V predlog zakona je dodatno vključil tudi zmanjšanje 
obveznosti za tiste skupine zavezancev po zveznem zakonu o stalnih sredstvih 
sklada federacije, za katere se sredstva za razširjeno reprodukcijo zagotavljajo 
iz virov drugih organizacij združenega dela oziroma tistih, katerih družbeni 
pomen je v planskih aktih Slovenije za sedanje srednjeročno obdobje posebej 
poudarjen. 
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Izvršni svet ni mogel upoštevati vseh predlogov, danih v Skupščini SR 
Slovenije. Nova ureditev obveznosti do stalnih sredstev sklada federacije se v 
tem zakonu ureja namreč že za leto 1981, morebitne poznejše ureditve medse- 
bojnih odnosov v družbeni reprodukciji pa bo vključil zakon tedaj, ko bodo 
dogovorjene. Gre za vprašanja samoupravnih sporazumov, ki se deloma vključu- 
jejo tudi na to področje in ki so še v postopku sprejemanja. 

Ob upoštevanju razprav v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije o pred- 
logu zakona predlaga Izvršni svet še amandmaje k 1., 12., 23. in 29. členu ter 
nov dodatni 30. člen. Poleg tega predlaga še redakcijske amandmaje in opo- 
zarja na nekatere tiskarske napake. 

Amandma k 1. členu je potreben zaradi tega, ker v postopku dogovarjanja 
glede izpolnjevanja obveznosti in zagotavljanja najhitrejšega razvoja Avto- 
nomne pokrajine Kosovo iz dogovora o temeljih planov izhaja dodatna obvez- 
nost v višini 0,03 odstotka družbenega proizvoda družbenega gospodarstva. 
Zaradi tega dopolnjujemo ta člen tudi z dogovorom o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo v obdobju 1981—1985 in z dogovori, sprejetimi na njegovi podlagi. 

Gre za okoli 10 starih milijard dinarjev letno, ki naj bi jih zagotovili, ne 
da povečujemo stopnje za to obveznost. Ob realizaciji samega zakona bomo 
seveda to tezo šele kasneje preverili. 

Amandma k 12. členu, dopolnjuje določbo tega člena še za pridobivanje 
uranove rude. Ob tem naj obrazložim še stališče Izvršnega sveta glede amand- 
maja, ki ga je danes predlagala skupina delegatov 16. okoliša — Maribor. 
Predlagano je, da bi v 12. člen vključili tudi proizvodnjo, prenos in distribucijo 
električne energije. Predlog je Izvršni svet proučil in ugotovil, da gre pri zdru- 
ževanju sredstev, na katerega se predlagatelji amandmaja sklicujejo, in sicer 
v 10. členu samoupravnega sporazuma o temeljih plana Interesne skupnosti 
energetike za obdobje 1981—1985 in v 34. členu dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, dejansko za združevanje enega dela 
sredstev, in sicer za objekte elektrodistribucije na 110 kV napetosti. Le za fe 
objekte velja takšno združevanje sredstev, zaradi katerih v 12. členu nekatere 
dejavnosti izključujemo. Zato Izvršni svet predlaga, da se to združevanje upo- 
števa v 3. členu, ki govori o zmanjševanju osnov zavezancem in da se ta osnova 
zmanjša tudi v elektrodistribuciji za objekte na 110 kV mreži. S tem bi dosegli, 
da organizacije združenega dela, ki izdvajajo ta sredstva po 2. členu zakona od 
tako združenih sredstev, niso zavezane za združevanje. Hkrati bi dosegli, da 
elektrodistribucija, ki ta sredstva prejema oziroma uporablja, od teh istih sred- 
stev ni zavezana za prispevek za hitrejši razvoj manj razvitih. Tako bi ta zakon 
v celoti uskladili z 10. členom samoupravnega sporazuma, na katerega se 
predlagatelji sklicujejo. To pa pomeni tudi uskladitev s 34. členom dogovora 
o temeljih plana. Vprašanje skupnega prihodka oziroma akumulacije v teh 
dejavnostih pa je razrešeno s 14. členom, ki govori o tem, da v primeru, ko po- 
samezni zavezanec nima sredstev akumulacije, tudi te Obveznosti nima. 

K 23. členu je predlagan nov peti odstavek, ki podrobneje opredeljuje 
naloge in odgovornosti Gospodarske zbornice Slovenije in splošnih združenj. 
Ta amandma predlaga Izvršni svet na pobudo Gospodarske zbornice. V postopku 
usklajevanja glede rešitve v 25. členu je namreč prišlo do uskladitve med 
Izvršnim svetom in Gospodarsko zbornico, da naj bi 25. člen ostal v predlogu 
zakona takšen, kot ga predlaga Izvršni svet. Ob tem pa naj bi bila v" 23. členu 
podrobneje opredeljena funkcija Gospodarske zbornice in splošnih združenj. 
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V 29. členu gre za spremembo v tej smeri, da se vnese poseben predpis, 
s katerim bi Izvršni svet razvrščal zavezance v skladu z merili, ki jih daje zakon. 

Predlagan je še dodatni nov 30. člen, ki opredeljuje prenehanje veljavnosti 
zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo. Izvršni svet predlaga 
redakcijske amandmaje, ki so navedeni v njegovem dopisu. 

Želim vas seznaniti še z opredelitvijo Izvršnega sveta glede 25. člena. Izvršni 
svet meni, da 25. člen, kot je opredeljen v osnovnem besedilu, pomeni uspešno 
razrešitev vprašanja usmerjanja sredstev, kadar ni dovolj interesa pri po- 
sameznih organizacijah. Velja tudi za primere, ko pri posameznih organizacijah 
ni interesa za dohodkovno povezavo, sredstva in obveznosti pa obstajajo. Da 
pospešimo dohodkovno povezavo in da omogočimo koncentracijo sredstev pri 
nosilcih, ki so pripravljeni stopiti v dohodkovni odnos in v združevanje dela 
in sredstev, jih s sklepom koordinacijskega odbora lahko, da tako rečem, opre- 
mimo s temi sredstvi. Pri tem gre za kreditni odnos med takšnim nosilcem 
investicije in nosilci posameznih sredstev. S tem je izpostavljena odgovornost 
vseh članov koordinacije, se pravi Gospodarske zbornice Slovenije, Interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, bank in Izvršnega sveta kot subjektov, 
ki naj bistveno prispevajo k pospeševanju procesa združevanja. Ta razlog je 
vodil Izvršni svet k takšni opredelitvi. Drug razlog je zavzemanje za to, da ne 
bi prihajalo do dodatnega administriranja na relaciji koordinacijski odbor—Iz- 
vršni svet, ko naj foi najprej stvar obravnaval koordinacijski odbor, pripravljal 
celotne materiale in jih potem posredoval še Izvršnemu svetu. Menimo, da je ta 
sklep lahko učinkovit že v koordinacijskem odboru. Izvedba samega sklepa je 
povsem jasna, saj 27. člen predvideva pravilnik, ki ga izda sekretar za finance 
in ki bo urejal izvajanje sklepa koordinacijskega odbora. 

V okviru 17. člena gre za vprašanje poravnave oziroma poračuna sredstev. 
Tu pa moramo ugotoviti, da s prvim odstavkom 17. člena opredeljujemo, da 
zavezanec lahko poravna svojo celotno obveznost z združevanjem dela in sred- 
stev. To lahko izvede na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju dela in sredstev za skupna vlaganja s tem, da kolikor pride do sklenitve 
takšnega samoupravnega sporazuma, ima takšen združevalec možnost, kljub 
temu da je v prejšnjih mesecih del svoje obveznosti že vplačal v sklad federacije, 
da opravi poračun teh vplačanih sredstev in jih preusmeri v združevana sred- 
stva. 

Ta možnost je s 17. členom dana, vendar ne avtomatično glede na to, da 
bomo skozi spremljavo angažiranja sredstev morali tekoče ugotavljati ali je 
50 odstotni delež možnega združevanja že izpolnjen ali še ni. V primeru, če to 
še ne bo izpolnjeno, bo lahko koordinacijski odbor ugotovil, da je takšen poračun 
možen in bo tudi izveden. 

To bo ena smer njegove aktivnosti. Druga smer aktivnosti, ki se ob tem 
odpira, pa je, da koordinacijski odbor kot organ, ki bo opravljal usklajevanje 
s podobnimi telesi v drugih republikah in v pokrajini Kosovo, doseže v tem 
bilateralnem dogovoru, da se eventualno tudi na račun takšnih projektov popravi 
razmerje 50 : 50 v smeri povečanja deleža sredstev za združevanje in da se 
potem ob takšnem dogovoru omogoči tudi ta poračun. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo besedo poročevalci 
delovnih teles? (Ne želijo.) 
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Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Prekinjam to točko dnevnega reda. Predlagam, da se skupina delegatov 

sestane skupaj s predstavniki Izvršnega sveta, predstavnikom Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in se opredeli do amandmajev, ki smo jih danes prejeli. V skupini 
naj sodeluje tudi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 
1982. 

Prosim poročevalca skupine delegatov Ivana Zelenška, da zboru poroča. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki je bila zadolžena, da spremlja razpravo o osnutku repu- 
bliške resolucije, predlaga dopolnitev predloga ugotovitev, usmeritev in sklepov. 

1. Na koncu prve alinee v II. točki se v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora doda naslednje besedilo: »V izvoz se bodo morale usmeriti tudi tiste orga- 
nizacije združenega dela, ki doslej niso izvažale, in to na osnovi prilagajanja 
proizvodnih programov zahtevam svetovnega trga in bodo ustvarile pozitivni 
devizni učinek«. 

2. Na strani 1, naj se v II. točki doda nova tretja alinea, ki se glasi: »do- 
sledno izvajanje načrtovane politike cen na samoupravnih osnovah ob upošte- 
vanju ekonomskih zakonitosti; zato morajo skupnosti za cene do predloga reso- 
lucije pripraviti v okviru načrtovane rasti cen program odpravljanja ključnih 
disparitet; odgovornost za oblikovanje politike cen morajo dosledno prevzeti 
osnovni nosilci oblikovanja cen, še posebno temeljne organizacije združenega 
dela, povezane v repro celotah in v samoupravnih interesnih skupnostih za cene; 
družbenopolitične skupnosti pa morajo zagotoviti kontrolo nad izvajanjem do- 
govorjene politike cen, pri čemer morajo preprečiti prenos materialnih stroškov 
poslovanja na cene, nastalih zaradi subjektivnih slabosti«. 

3. V III. točki naj se v prvi vrsti za besedo »resolucije« doda besedilo: »z 
dopolnitvami in usmeritvami iz uvodne besede Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije«. 

Na koncu zadnjega odstavka na 4. strani naj se doda naslednje besedilo: 
»ter posebej poroča, katerih konkretnih predlogov ni mogel upoštevati in 
zakaj ne«. 

Skupina delegatov je proučila tudi druge konkretne predloge. Gre za III. 
točko, ki je ni potrebno preoblikovati oziroma dopolnjevati, ker se da razumeti, 
da gre za stališča, ki smo jih sprejemali 28. 7. 1981 in 28. 10. 1981. Skupina je 
tudi ugotovila, da je bilo v razpravi izraženih vrsta stališč in mnenj, ki so vse- 
bovana v usmeritvah in nalogah, ki jih je Skupščina sprejela ob obravnavi 
poročil o uresničevanju nalog iz letošnje resolucije in jih je potrebno upoštevati 
pri pripravi predloga resolucije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Seznanjeni smo bili s stali- 
ščem skupine delegatov. Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne želi.) 

Dajem na glasovanje predlog ugotovitev, usmeritev in sklepov s predlaga- 
nimi dopolnitvami! Kdor je za predlog ugotovitev, usmeritev in sklepov z do- 
polnitvami, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog usmeritev, ugotovitev in sklepov z dopolnitvami 
sprejet z večino glasov. 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela osnutek resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 sprejel 
v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega 
zbora obvestil. 

Vračamo se na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za Obdobje od leta 1981 
do 1985 v letu 1982. 

Prosim poročevalca skupine delegatov Ivana Zelenška, da zboru poroča. 

Ivan Zelenšek: K zvezni resoluciji daje skupina delegatov naslednje 
mnenje: podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Jože Florjančič 
je v uvodni besedi odgovoril na vprašanja, ki so bila zastavljena v razpravi, 
Zato ni potrebno spreminjati in dopolnjevati predloga sklepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo stališče skupine 
delegatov, ki predlaga, da zbor sprejme predlog sklepa v predlaganem besedilu. 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa. Kdor je za 

predlagani sklep, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona je bil objavljen v prilogi VII Poročevalca. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter Toš, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za delo. 

Peter Toš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Predlog 
za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku ste prejeli na 11. seji dne 
23. novembra 1978. Od tedaj je bilo v zvezi s pripravo osnutka zakona več 
aktivnosti, med katerimi je potrebno kot najpomembnejšo omeniti prizadevanje 
za sprejetje in podpis zveznega družbenega dogovora o skupnih osnovah za 
urejanje zajamčenega osebnega dohodka in izplačevanju osebnih dohodkov v 
organizacijah združenega dela z izgubami. 

Usklajevanje stališč do predlaganega besedila omenjenega družbenega do- 
govora so tako pri nas v republiki kot na zveznem nivoju potekala vse do 
spomladi letos. V tem trenutku še ni videti realnih možnosti, da bi pravočasno 
prišlo do podpisa. Glede na to in glede na dejstvo, da je Skupščina SR Slovenije 
v marcu letos ob obravnavi predloga odloka o pooblastitvi pristojnega organa 
za odločanje na podlagi petega odstavka 221. člena zakona o sanaciji in prene- 
hanju organizacij združenega dela sprejela sklep, ki nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da prouči vprašanje republiške zakonodaje in čim prej 
predloži Skupščini predlog za to ureditev, predlagamo osnutek zakona o za- 
jamčenem osebnem dohodku. 
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Sprejem tega zakona narekujejo na eni strani določbe v zakonu o zdru- 
ženem delu in v zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela 
in tudi tiste, ki govore o obveznem izplačevanju zajamčenih osebnih dohodkov 
v primerih izgub. Na drugi strani ga zahteva tudi sama praksa, ki kaže, da do 
izplačevanja zajamčenih osebnih dohodkov po sedaj veljavni pravni ureditvi 
dejansko sploh ne prihaja. 

Delavci v organizacijah združenega dela bi se morali v skladu z zakonom 
o združenem delu pri delitvi sredstev za osebne dohodke ravnati tako, da bi 
višino osebnih dohodkov kar se da tekoče prilagajali višini dohodka. Na ta 
način bi se ob zmanjševanju dohodka morala zmanjševati tudi sredstva za 
osebne dohodke, vse do višine sredstev za zajamčene osebne dohodke, ko zaži- 
vijo za te primere posebej urejeni družbenoekonomski odnosi, ki zagotavljajo 
nemoteno izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov. 

Organizacije združenega dela ne ravnajo tako, temveč tudi v primeru izgube 
pri poslovanju ohranjajo ali celo večajo višino osebnih dohodkov. Pri tem je 
pomembno, da večina izvršnih svetov občin podpira tako prakso. Vedno se 
namreč išče zunanji vzrok, zelo redko pa se pristopa k ugotavljanju subjektivne 
odgovornosti. Ta osnutek zakona, ki je pisan izključno v smislu pravice do 
zajamčenega osebnega dohodka, seveda nima ambicij zagotoviti, da se s takšno 
nesamoupravno prakso preneha. Z njim želimo omogočiti, da bo v zakonu o 
združenem delu določen način oblikovanja sredstev za osebne dohodke lažje 
zaživel. Kljub temu pa bo z njim vsem v sistemu odgovornim družbenim dejav- 
nikom, torej delavcem v dohodkovno soodvisnih organizacijah združenega dela, 
delegatom v občinskih skupščinah in poslovnih bankah omogočeno, da zaostrijo 
svoj odnos do organizacij združenega dela, ki izkazujejo pri poslovanju izgubo. 

Po sedanji zakonski ureditvi je bil zajamčeni osebni dohodek običajno 
določen v višini 55 odstotkov povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu 
Socialistične republike Slovenije v predhodnem letu za vse delavce enako. Po 
predlagani novi ureditvi pa naj bi se padanje osebnih dohodkov zaustavilo na 
obsegu približno 80 odstotkov izplačanih sredstev za osebne dohodke v zadnjem 
četrtletju pred pričetkom izplačevanja zajamčenih osebnih dohodkov. Sredstva 
za zajamčene osebne dohodke bi delavci delili po svojem samoupravnem sploš- 
nem aktu s tem, da individualni zajamčeni osebni dohodek za polni delovni čas 
in izpopolnjevanje delovnih obveznosti ne bi smel biti manjši od zneska, ki 
ustreza višini ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov. 

Predlagani obseg sredstev za zajamčene osebne dohodke je mnogo večji 
kot po veljavni ureditvi, toda manjši od dejanskega obsega sredstev za osebne 
dohodke v mnogih organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, kljub 
temu pa ohranjajo ali pa, kot sem dejal, celo povečujejo osebne dohodke. 

Minimalni življenjski stroški, ki bi po predlaganem osnutku bili osnova za 
določanje minimalnega zajamčenega osebnega dohodka, bi se ugotavljali po 
posebni metodologiji. Znesek pa bi bil vsake tri mesece objavljen v Uradnem 
listu SR Slovenije. 

Minimalni zajamčeni osebni dohodek v smislu 11. člena predlaganega 
osnutka naj bi bil vsota, ki bi izračunana iz povprečnih razmer v SR Sloveniji 
delavcem zagotavljala materialno in socialno varnost iz dela oziroma enostavno 
reprodukcijo delovne sile. Za razliko od pojma minimalni osebni dohodek, ki ga 
poznamo iz nekdanjih tako imenovanih branžnih sporazumov, na osnovi zdaj 
že razveljavljenega zakona iz leta 1973, bi pojem zajamčeni osebni dohodek 
predstavljal drugo nižjo kategorijo. Zajamčeni osebni dohodek bo kot kategorija 
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zagotavljanja materialne in socialne varnosti načeloma moral prihajati v poštev 
le v primerih motenj v smislu prvega dela prvega odstavka 152. člena zakona o 
združenem delu, ki pravi: »Če delavci v temeljni organizaciji ne morejo zago- 
toviti sredstev za osebne dohodke po osnovah in merilih, določenih v samo- 
upravnih splošnih aktih ter v primerih poslovanja z izgubami.« 

Naj na koncu izpostavim še temeljno načelo, na katerem temelji zgradba 
osnutka zakona o zajamčenem osebnem dohodku. 

1. Zajamčeni osebni dohodek je individualna pravica delavca iz dela, ki pa 
si jo delavci zagotavljajo sami. To pomeni, da jim zajamčeni osebni dohodek 
ne zagotavlja država ali neka imaginarna družba. Zagotavljajo si jo sami s 
samoupravnimi sporazumi po načelih vzajemnosti in solidarnosti, ki se manife- 
stirajo v združevanju sredstev za primere, ko je to potrebno. 

2. Zajamčeni osebni dohodek je osebni dohodek, njegova višina temelji 
torej na osnovah in merilih, ki jih določajo ustrezni samoupravni splošni akti. 
Tu je potrebno poudariti razliko do sedaj veljavnega sistema, ki je zagotavljal 
tako imenovani najmanjši osebni dohodek vsakemu posameznemu delavcu. Ure- 
ditev v predlaganem osnutku pa govori o masi sredstev, ki jo delavci nato 
delijo po določbah svojih samoupravnih splošnih aktov. 

3. Zajamčeni osebni dohodek pripada delavcem za polni delovni čas in 
izpolnjevanje delavnih obveznosti. Pri tem se kot polni delovni čas šteje tudi 
krajši delovni čas v smislu 77. člena zakona o delovnih razmerjih, to je, če je 
krajši delovni čas določen zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti 
pri delu. 

V drugih primerih krajšega delovnega časa pa delavcem pripada zajamčeni 
osebni dohodek sorazmerno s časom, prebitim na delu. To pomeni, da delavec 
ne more prejemati nižjega osebnega dohodka od zajamčenega, če ni dosegel 
normalnega delovnega rezultata zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati. 
Pomena pa tudi, da lahko dobi osebni dohodek nižji od zajamčenega osebnega 
dohodka, če ni delal polni delovni čas oziroma če ni izpolnjeval svojih delovnih 
obveznosti. 

4. Osnovni poudarek v osnutku je dan samoupravni ureditvi. Zato so tudi 
členi, ki dajejo indikativne norme za samoupravno urejanje zajamčenega oseb- 
nega dohodka uvrščeni med člene, ki predpisujejo višino zajamčenega osebnega 
dohodka po zakonu. To je tudi v skladu z osnovno usmeritvijo, da si je mate- 
rialno in socialno varnost prvenstveno potrebno zagotoviti v okviru dohodkov- 
nih povezav. Sele, ko v teh okvirih ni možnosti za uresničitev pravice do zajam- 
čenega osebnega dohodka se vključi solidarnost in vzajemnost na širši družbeni 
ravni, v odnosih znotraj skladov skupnih rezerv pri družbenopolitičnih 
skupnostih. 

5. Kot poseben problem v ureditvi je opredeljen tudi sistem izjem za pri- 
mere, ko so organizacije združenega dela dolžne izplačevati zajamčeni osebni 
dohodek po sili zakona. Ta sistem je po 49. členu zakona o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela opredeljen za primere izgub po zaključnem računu. 
To nalogo je v letošnjem letu opravljal in še opravlja odbor podpisnikov dogo- 
vora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981, 
na osnovi 221. člena zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela 
ter odloka o pooblastitvi tega organa, ki pa s koncem tega leta preneha veljati. 

Zaradi v tem trenutku drugače določenih zajamčenih osebnih dohodkov ter 
zaradi nalog, ki jih je Skupščina SR Slovenije ob obravnavi problematike izgub 
naložila posameznim organom, pričakujemo, da se ne bodo več ali vsaj ne v 
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večjem obsegu pojavljali primeri izgub iz tako imenovanih objektivnih razlo- 
gov, vključujoč ureditev na področju cen. Zato sistem izjem, opredeljen s 
23. členom osnutka zakona, zahteva, da tisti, ki dovoljuje izjemo, zagotovi tudi 
nepovratna sredstva za razliko do višjih osebnih dohodkov, kot zajamčenih 
osebnih dohodkov. 

Naj še omenim, da je v Skupščini SFR Jugoslavije v postopku predlog 
sprememb in dopolnitev zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela, kjer so za osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku posebej po- 
membne določbe 49. člena. Kolikor bodo spremembe in dopolnitve sprejete, 
bodo zahtevale dopolnitev besedila zakona o zajamčenem osebnem dohodku, ki 
pa jih bomo lahko vnesli v besedilo že do priprave predloga zakona. 

Izvršni svet bo seveda vse koristne predloge in sugestije iz poročil delovnih 
teles Skupščine in zborov, kot tudi iz delegatske razprave proučil ter upošteval 
pri pripravi predloga zakona. V imenu Izvršnega sveta predlagam Zboru zdru- 
ženega dela, da osnutek zakona sprejme. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Želijo poročevalci 
delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivan Lehner, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Ivan Lehner Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov smo na predlog Občinskega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Slovenska Bistrica, sprejeli naslednje mnenje: 

1. V 2. členu bi moralo biti opredeljeno časovno razdobje, v katerem je 
potrebno odpraviti motnje v organizaciji združenega dela oziroma kako dolgo 
se zajamčeni osebni dohodki izplačujejo. 

2. Predlagamo dopolnitev 10. člena, ki naj bo oblikovan tako, da se sredstva 
za osebne dohodke v temeljni organizaciji mesečno na zaposlenega po zakonu 
zagotovijo v višini 80 odstotkov od višine osebnih dohodkov, izplačanih v zad- 
njem četrtletju povprečno na zaposlenega, vendar največ 80 odstotkov povpreč- 
no mesečno na zaposlenega izplačanih sredstev osebnih dohodkov v občini. 

Predlog utemeljujemo s tem, ker bi bili izaradi že sedaj visokih osebnih 
dohodkov tudi 80-odstotni zajamčeni osebni dohodki večji od povprečja v sku- 
pini v občini, ki pa se izplačujejo 100-odstotno in so nižji od 80-odstotkov zajam- 
čenih. Sicer je to sprejeto v Zakonodaj no-pravni komisiji k 10. členu, ki govori 
o podskupini, mi pa o oibčini. 

3. V 23. členu je boljša oblika navedena v prvem delu tega člena in menimo, 
da je varianta slabša in zato manj primerna. To predlaga tudi odbor. Hvala lepa! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Dušan Šubic, delegat za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

v 
Dušan Šubic: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 

pina delegatov iz 11. okoliša ima tole pripombo k osnutku zakona o zajamčenem 
osebnem dohodku. 

V 21. in 22. členu osnutka zakona o zajamčenem osebnem dohodku se govori 
o višini minimalnih življenjskih stroškov. Opredeljeno je, da se višina minimal- 
nih življenjskih stroškov izračunava po metodologiji. Kdo jo predlaga in 
sprejme, kdo ugotavlja in spremlja, pa ni opredeljeno. 
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Menimo, da bi morala biti metodologija izračuna minimalnih življenjskih 
stroškov konkretneje opredeljena. Konkretno naj bi bili navedeni elementi za 
izračun minimalnih stroškov, kar bi obenem omogočilo širšo verifikacijo v zdru- 
ženem delu in olajšalo oblikovanje in sprejemanje na republiški ravni. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. K razpravi se je 
prijavil Miroslav Brečko, delegat zbora združenega dela za področje gospodar- 
stva, 38. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Miroslav Brečko: Tovarišice in tovariši delegati! Pred nami je osnu- 
tek zakona o zajamčenem osebnem dohodku. Ob obravnavi osnutka smo se dele- 
gati 38. okoliša s sedežem v občini Ljubljana-Šiška povezali s skladom skupnih 
rezerv gospodarstva občine Šiška in skupaj izoblikovali pripombe k osnutku 
zakona. 

V uvodu naj poudarim, da osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku 
nadomešča zakon o najmanjšem osebnem dohodku, ki je bil sprejet leta 1973. 
Ta zakon še ni usklajen z ustavo in zakonom o združenem delu, čeprav je 
formalno še v veljavi. Kljub temu, da tovariš Toš pravi, da se ta zakon ne 
izvršuje, vas želim obvestiti, da je naš občinski sklad imel pred enim mesecem 
izvršbo sodišča združenega dela prav glede tega zakona. 

Pri uporabi sedanjega zakona so bile številne težave in nejasnosti tako 
v praksi skladov skupnih rezerv kot tudi v sodni praksi. Gre predvsem za pro- 
blematiko, iz katerih sredstev izplačati zajamčeni osebni dohodek v primeru 
poslovanja delovne organizacije z izgubami v daljšem obdobju. Številni primeri 
dokazujejo, da je ta problematika zelo pereča. Tudi v osnutku zakona ni to 
vprašanje dovolj dorečeno oziroma usklajeno z drugimi zakoni. 

V 3. členu je določba, da se sredstva zagotavljajo v okviru sredstev za 
zajamčene osebne dohodke. Sprašujemo se, kako se bodo ta sredstva izoblikovala, 
izločevala, ali so to posebej sredstva izven rezervnega sklada in tako naprej. 
Vemo, da se tudi druga sredstva uporabljajo v likvidnostne namene. Ko pa je 
delovna organizacija v težavah, ima vsa sredstva vezana, blokirana in tudi sama 
ne more izplačevati zajamčenih osebnih dohodkov. 

Nadalje 16. člen določa, da v primerih, ko temeljna organizacija iz ustvar- 
jenega čistega dohodka ne more kriti zajamčenih osebnih dohodkov se razlika 
do višine zajamčenih osebnih dohodkov krije iz sredstev rezerv temeljne orga- 
nizacije oziroma iz skupnih rezerv sklada v delovni organizaciji ali sestavljeni 
organizaciji združenega dela. Kolikor teh sredstev ni, se sredstva krijejo iz 
sklada skupnih rezerv v občini oziroma sklada skupnih rezerv v republiki. 

Seveda, kot sem že prej navedel, ko delovna organizacija začne poslovati z 
izgubo, čistega dohodka ni in se avtomatično poseže v sklad skupnih rezerv. 
Pri tem pa naletimo na neusklajenost z zakonom o sredstvih rezerv (Uradni 
list SRS, 11/79), ki v 16. členu določa, da se dajo sredstva rezerv za izplačilo 
zajamčenih osebnih dohodkov samo v primeru, ko je uveden sanacijski postopek. 
Izpolnjen mora biti torej določen pogoj, da so lahko zajamčeni osebni dohodki 
izplačani iz sklada skupnih rezerv. V skladu naše občine kot tudi republike so 
bile zahteve za zajamčene osebne dohodke v razdobju, ko še ni bila uvedena 
sanacija. So pa tudi primeri, ko sanacija sploh ni uvedena in pride do uvedbe 
stečajnega postopka. Navedel sem, da je sodišče izdalo izvršbo ob vnovčitvi teh 
sredstev celo iz sklada skupnih rezerv občine. 
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Predlagamo, da se ta problematika natančneje definira in uskladi z zako- 
nom tako o delitvi celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka in z zako- 
nom o skladih skupnih rezerv. 

Glede 16. člena je treba tudi določiti, kdaj in kakšen je odnos med repu- 
bliškimi in občinskimi skladi skupnih rezerv. Ali nastopi koriščenje republiškega 
sklada skupnih rezerv šele v primeru, ko so sredstva sklada občinskih rezerv 
izkoriščena. Zavedati se moramo, da je taka problematika že aktualna v neka- 
terih regijah, na primer trenutno v dolenjski, pričakuje pa se tudi v celj- 
ski regiji. 

Glede rešitev v 10. Členu so že delegati pred menoj razpravljali. Tudi pred- 
stavnik predlagatelja zakona je obrazložil to problematiko. Zato ne bi ponovno 
o tem razpravljal. Želim pa ponovno poudariti, kar je v razpravi omenil tudi 
delegat iz Slovenskih Konjic, da je potrebno dejansko opredeliti, kdo bo te 
zneske določil in kakšen je znesek. Posebej moramo poudariti, da se postavlja 
vprašanje, kakšen bo v delovnih organizacijah najmanjši osebni dohodek, do 
katerega bomo morali izplačevati razlike glede na individualni doseg storilnosti 
ali pa izvajanja nalog posameznih delavcev. 

Želel bi tudi odgovor na vprašanje, ali so delovne organizacije, ki poslujejo 
z izgubo, dolžne, preden zahtevajo izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov iz 
sklada rezerv, izvršiti poračun plačila osebnih dohodkov v okviru enega leta 
poslovanja? Navajam konkreten primer! Delovna organizacija ugotovi po 
zaključnem računu 31. 12. pozitivno bilanco, 31. 3. že izkazuje izgubo, 7. 6. 
pa je že predlagan ukrep za stečajni postopek. Stečajni postopek pa je, kot je 
lavedel tovariš Florjančič, dolgotrajen in nastopi v tem konkretnem primeru šele 
v oktobru mesecu. Naš občinski rezervni sklad je bil po mnenju sodišča zdru- 
ženega dela dolžan kriti to v prvih treh mesecih, ko še ni bila ta izguba 
prikazana v delovni organizaciji. V tem času so izplačevali normalne osebne 
dohodke in celo nagrade za nazaj, izplačevali pa so si celo povečane osebne 
dohodke. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Pavel Jarc, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo mesto. 

Pavel Jarc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pine delegatov za gospodarsko, socialno-zdravstveno in prosvetno-kulturno pod- 
ročje za Zbor združenega dela s sedežem v Novem mestu in skupina delegatov 
za Zbor občin so ob obravnavi osnutka zakona o zajamčenem osebnem dohodku 
19. in 20. novembra 1981 oblikovale naslednja sitališča. 

1. Menimo, da osnutek zakona daje dobro podlago za ustrezno zakonsko ure- 
ditev zajamčenega osebnega dohodka. Osnutek posebno dobro rešuje diferencira- 
nost zajamčenih osebnih dohodkov vseh zaposlenih, solidarnost znotraj med 
temeljnimi organizacijami združenega dela, delovnimi organizacijami in sestav- 
ljenimi organizacijami združenega dela ter opredelitev sredstev za zajamčene 
osebne dohodke. 

2. Menimo, da bi bilo potrebno v zakonu opredeliti tudi možnost, da 
temeljna organizacija združenega dela, ki ima po periodičnem obračunu nepo- 
krito izgubo, lahko izplačuje višji osebni dohodek od zakonsko določenih zajam- 
čenih osebnih dohodkov, če pristojni organ ugotovi objektivni značaj vzrokov za 
izgubo. Verjetno to po 23. členu. 
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3. V 23. členu naj se črta varianta, ker na tak način zagotovimo večjo 
odgovornost 'temeljnih organizacij združenega dela za pridobitev potrebnih 
sredstev. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljal bo Franc Sikošek, 
gospodarsko področje, 30. okoliš, Kamnik. Prosim! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela, področje gospodarstva občine Kam- 
nik in Zbora občin sta na svoji seji obravnavali gradivo za današnjo sejo in 
imata k osnutku zakona o zajamčenem osebnem dohodku naslednje pripombe 
oziroma vprašanja. 

1. K 4. in 11. členu: Kaj se šteje kot izpolnjevanje delovnih obveznosti? 
Kaj se šteje za polni delovni čas? Predlagamo, da se to natančno opredeli. 

V zakonu naj bo jasno opredeljeno, da zajamčeni osebni dohodek ne pripada 
delavcu, ki iz subjektivnih vzrokov ne dosega normalnih ali povprečnih delovnih 
rezultatov. V takem primeru naj mu pripada le sorazmerni del. Kot polni delovni 
čas naj se določi število delovnih ur, planiranih po delovnem koledarju organi- 
zacije združenega dela v tistem mesecu. 

2. K 11. členu: Kako ravnati v primeru, če bi bil znesek po določilih 11. 
člena višji kot znesek po določilih 10. člena? 

3. Opredeliti je potrebno, ali se zneski v 10. in 11. členu nanašajo na obra- 
čunane oziroma izplačane osebne dohodke, skupaj z delom osebnega dohodka 
za minulo delo oziroma z dodatkom za stalnost in delovno dobo ter nadomestili 
osebnega dohodka, ali na osebni dohodek za živo delo pri doseženem delovnem 
učinku, ali na osebni dohodek za živo delo pri normalnem delovnem učinku — 
na primer pri stoodstotnem ali pri poprečnem doseganju norme. 

4. Če gre za zadnji primer iz 3. točke, kako ravnati v primeru, ko znesek 
osebnega dohodka za najmanj zahtevno delo ob stoodstotnem doseganju nor- 
mativov in ob normalnem poslovanju tozda ali delovne organizacije ne dosega 
zneskov iz 10. in 11. člena? 

5. Opredeliti je potrebno, da pripada delavcu, ki dela manj kot polni de- 
lovni čas, sorazmerni del zajamčenega osebnega dohodka v enakem razmerju 
kot je razmerje med dejanskim in polnim delovnim časom za tisti mesec v kon- 
kretni organizaciji združenega dela. 

6. Nekatere od teh pripomb so sicer na nek način pojasnjene v obrazložitvi, 
vendar menimo, da morajo biti jasno opredeljene v besedilu zakona, saj po 
uveljavitvi zakona obrazložitev ni več prisotna. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Tovariš 
Toš, želiš morda na nekatera konkretna vprašanja odgovoriti? (Da.) Besedo ima 
Peter Toš, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo. 

P e t er Toš: Nekateri predlogi v razpravah so si bili v bistvu v nasprotju. 
Tako predlog, ki podpira v osnutku predlagano rešitev diferenciranega pristopa 
k oblikovanju sistema zagotavljanja sredstev in izplačevanja sredstev za osebne 
dohodke in predlog delegata iz Slovenske Bistrice, ki je predlagal, da naj zakon 
opredeli v bistvu nediferenciran pristop. To pomeni, da se zagotavlja 80 odstot- 
kov zadnjega osebnega dohodka posameznemu delavcu. Ocenjujemo, da je prav 
ta nediferenciran pristop, ki je zagotavljal delavcu nek minimalni osebni doho- 
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dek po sedaj veljavni zakonodaji v višini 55 odstotkov zadnjega osebnega do- 
hodka v družbeni praksi, onemogočil, da bi se zajamčeni osebni dohodek v pri- 
meru poslovanja z izgubo tudi praktično uveljavljal. Posledica takšnega stanja 
in takšne uredi ve je bila, da so vsi tisti delavci, ki so glede na svoje strokovne 
in delovne sposobnosti lahko dobili delo v drugi organizaciji združenega dela, 
to so običajno kvalitetni delavci iz te organizacije, odšli iin si pridobili možnost 
dela v drugi organizaciji. Na ta način je realizacija sanacijskega programa za- 
stala oziroma bila povezana samo z ostankom delavcev v tej organizaciji zdru- 
ženega dela. 

Drugo vprašanje v zvezi z diferenciranim pristopom pa se navezuje na pravo 
razlago družbenoekonomskih odnosov, iz katere izhaja zajamčeni osebni doho- 
dek. Govorimo namreč, da je to osebni dohodek. To pomeni, da naj bo ta osebni 
dohodek tudi v primeru poslovanja organizacije z izgubo diferenciran med de- 
lavci glede na njihov dejanski prispevek k »rezultatom dela«, ki pa se seveda 
tudi v procesu uresničevanja sanacijskega programa izkazujejo kot rezultati 
dela. Izkazujejo se v tem, kako se uresničuje sanacijski program v organizaciji 
združenega dela. Prispevek posameznega delavca v tej smeri je seveda različen. 
Iz teh in tudi drugih razlogov je tak pristop v zakonu. Bomo pa tudi te sugestije, 
ki so bile dame v razpravi, temeljito proučili. 

Nadalje menim, da je sprejemljiv predlog, da je potrebno črtati varianto 
k 23. členu osnutka zakona. Ta varianta odpira možnost, da se poleg soglasja 
za izplačilo višjih osebnih dohodkov od zajamčenih osebnih dohodkov posamezni 
organizaciji združenega dela daje kredit za izplačevanje takšnih osebnih dohod- 
kov, ki seveda materialni položaj delavcev v tej organizaciji združenega dela 
v primeru poslovanja z izgubo samo še bolj zaostruje. Zato je veliko boljša re- 
šitev, predvidena v členu, po kateri mora tisti, ki daje soglasje k izplačilu višjih 
osebnih dohodkov, v takih primerih zagotoviti organizaciji združenega dela tudi 
denar. 

Glede polnega oziroma krajšega delovnega časa sem skušal že v uvodu 
odgovoriti na to vprašanje, ki je bilo prisotno tudi v delovnih telesih Skupščine. 
Zakon o delovnih razmerjih določa, kaj je poln delovni čas. Poln delovni čas je 
tudi čas tistih delavcev, ki ne delajo 42 ur na teden, ampak manj, če je tako 
opredeljeno zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti pri delu. V takšnem 
primeru delavcu pripada zajamčeni osebni dohodek v enakem dbsegu kot tiste- 
mu delavcu, ki opravlja delo v 42-urnem delovnem tednu. Medtem ko seveda v 
vseh drugih primerih krajšega delovnega časa pripada delavcem zajamčeni 
osebni dohodek sorazmerno s časom, prebitim na delu. Določbe zakona o delovnih 
razmerjih so v zvezi z obravnavo problematike delovnega časa oziroma izpol- 
njevanja delovnih obveznosti ter pravic delavcev, vključno s pravico do osebne- 
ga dohodka po naši oceni razumljiv odgovor na to vprašanje. Zato tega vpraša- 
nja ne bi bilo primerno ponovno urejati tudi v tem zakonu. 

V razpravi so bile dane tudi mnoge druge, zelo koristne sugestije in pred- 
logi, M jih bo predlagatelj temeljito proučil in jih v kar največji možni meri 
upošteval pri pripravi predloga zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Nih- 
če.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči 
in ustrezno upošteva pripombe in stališča delovnih teles zbora in Skupščine ter 
predloge in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeše- 
vanje razvoja gospodarsko mainj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Prosim poročevalko skupine delegatov, da zboru poroča. Besedo ima Franc- 
ka Herga. 

Francka Herga: Skupina delegatov se je na podlagi obrazložitve 
Izvršnega sveta do predlaganega amandmaja Odbora za finance k 25. členu 
zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti Slovenije za po- 
speševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in glede 
na to, da je Družbenopolitični zbor sprejel 25. člen v osnovnem besedilu, opre- 
delila, da naj Zbor združenega dela ne sprejme amandmaja. Odbor za finance 
zato umika amandma k 25. členu. 

Glede amandmaja delegatov iz Maribora pa je bilo v skupini zavzeto sta- 
lišče, da je sprejemljiv amandma Izvršnega sveta k 3. členu, zato so delegati 
16. okoliša iz Maribora umaknili svoj amandma. 

Vse amandmaje Izvršnega sveta skupina podpira in predlaga zboru, da jih 
sprejme. 

Predsednik Emil Tomažič: Glede na to, da so vsi drugi amandmaji 
umaknjeni, je potrebno glasovati le o amandmajih predlagatelja. 

Predlagam, da o amandmajih Izvršnega sveta vključno z amandmajem k 3. 
členu glasujemo skupaj. Se strinjate s predlogom, da glasujemo o vseh amand- 
majih Izvršnega sveta skupaj? (Da.) Najprej bomo glasovali o vsebinskih, potem 
pa o redakcijskih amandmajih. 

Prehajamo torej na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje amandmaje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 1., 3., 12., 23., 29. in novemu 30. členu. 
Kdor je za predlagane amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (122 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k. 1., 3., 12., 23., 29. in 30. 
členu soglasno sprejeti. 

Dajem na glasovanje redakcijske amandmaje k 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 23. 
in 26. členu predloga zakona. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (119 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so redakcijski amandmaji k 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 23. in 26. 
členu predloga zakona soglasno sprejeti. 

Tiskovne napake, na katere opozarja Izvršni svet v svojem dopisu, naj 
upošteva Zakonodajno-pravna komisija pri končni redakciji besedila zakona. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnje- 
vanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
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glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog za uvedbo 
postopka za spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o usklaje- 
vanju temeljev sistema politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in avtonom- 
nih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema politike obdavčevanja celotnega 
prihodka Občanov je bil uvrščen na dnevni red seje zJbora 1. 7. 1981. Na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bil ta akt odložen s te seje. 

Izvršni svet je ob sklicu današnje seje ponovno predlagal uvrstitev predloga 
za uvedbo tega postopka na dnevni red. Odbor za finance podpira ta predlog 
glede na dodatna pojasnila, ki mu jih je na seji posredoval predlagatelj^ 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima Franc Škufca, 
namestnik direktorja Republiške uprave za družbene prihodke. 

Franc Škufca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
uvodni obrazložitvi želim navesti le nekatere novejše podatke, ki dodatno ute- 
meljujejo predlog Izvršnega sveta za spremembo medrepubliškega dogovora o 
usklajevanju temeljev in politike obdavčevanja skupnega dohodka občanov. 

Navedeni dogovor določa, da se znesek neobdavčenega skupnega dohodka 
občanov določi v višini 3-kratnega letnega povprečnega osebnega dohodka zapo- 
slenih delavcev v gospodarstvu, znesek davčnih olajšav za vzdrževane družinske 
člane pa v višini zajamčenega osebnega dohodka delavcev. 

Temeljno izhodišče pri predlaganju tega kriterija za znesek neobdavčenega 
skupnega dohodka občanov je bilo, da naj bi bila ta meja tako visoka, da ne bi 
bili praviloma obdavčeni dohodki iz rednega delovnega razmerja. 

Analiza porasta osebnih dohodkov preteklih let kaže na to, da so osebni 
dohodki naraščali počasneje kot drugi dohodki in na zmanjševanje razponov v 
višini osebnih dohodkov. To nam dokazujejo tudi podatki o zmanjševanju šte- 
vila zavezancev za davek iz skupnega dohodka občanov, ki so v delovnem raz- 
merju, in povečevanje tistih z drugimi viri dohodka. 

Vzrok tega je prav gotovo tudi v tem, ker je kot posledica takšnega gibanja 
osebnih dohodkov znesek neobdavčenega skupnega dohodka občanov, določen na 
podlagi navedenega kriterija, previsok. Zato je ta davek izgubil vsako funkcijo 
davčnega korektiva tudi pri najvišjih dohodkih občanov, pa čeprav so bili do- 
seženi tudi iz drugih virov, glede na počasnejše naraščanje nadpovprečnih 
osebnih dohodkov. 

V predlogu za spremembo kriterijev za določitev zneska neobdavčenega 
dohodka občanov od 3-kratnega na 2,5-kratni povprečni mesečni dohodek de- 
lavcev, zaposlenih v gospodarstvu, Izvršni svet upošteva temeljno izhodišče 
dogovora, da osebni dohodki iz delovnega razmerja ne bi bili obdavčeni. 

Podatki o povprečnih osebnih dohodkih vodilnih delavcev kažejo, da kljub 
znižanju zneska neobdavčenega dohodka ti občani praviloma ne bi plačevali 
davka iz skupnega dohodka občanov. Za utemeljitev navedene ugotovitve naj 
navedem nekaj podatkov o povprečni višini osebnih dohodkov tistih delavcev, 
ii 
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za katere predpostavljamo, da imajo najvišje osebne dohodke. Podajtki Zavoda 
SR Slovenije za statistiko za leto 1980 kažejo, da je bil povprečni osebni doho- 
dek predsednikov kolektivnih poslovodnih organov 22 164 dinarjev, razpon je 
bil od 13 800 do 36 100 din. Povprečni osebni dohodek individualnega poslovod- 
nega organa pa je bil 18 989 din, razpon je bil od 11 900 din pa do 36 800 dinarjev. 
Povprečni osebni dohodki predsednikov kolektivnih poslovodnih organov so bili 
v gospodarstvu 23 400, v negospodarstvu pa 20 800 dinarjev. Pri individualnih 
poslovodnih organih pa v gospodarstvu 19 200 in v negospodarstvu 20 300 dinar- 
jev. Kljub razlikam v povprečnih osebnih dohodkih po panogah, razlike v 
povprečnih osebnih dohodkih niso bistveno različne. 

Znesek neobdavčenega skupnega dohodka občanov bi bil v letu 1981 v 
primeru trikratnega letnega osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu 392 000 
dinarjev, v primeru 2,5-kratnega pa 330 000 dinarjev. Če ocenimo povprečne 
osebne dohodke predsednikov kolektivnih oziroma individualnih poslovodnih 
organov z upoštevanjem povečanja povprečnih osebnih dohodkov v Sloveniji 
v letošnjem letu (indeks 130) bodo ti v prvem primeru znašali 28 800 din 
oziroma 345 700 dinarjev, v drugem primeru pa 24 700 in letno 296 200 dinarjev. 

Iz tega lahko ugotovimo, da v obdavčitev skupnega dohodka praviloma ne 
bodo zajeti tudi povprečno najvišji osebni dohodki iz delovnega razmerja, po- 
sebej še, če upoštevamo, da imajo v povprečju enega vzdrževanega družinskega 
člana. 

Z uveljavitvijo predloga Izvršnega sveta za spremembo zneska neobdavče- 
nega skupnega dohodka bi bili neobdavčeni mesečni dohodki od 27 000 din me- 
sečno oziroma ob vzdrževanju enega družinskega člana 32 580 dinarjev. Ob 
realizaciji predloga Izvršnega sveta za zmanjšanje neobdavčenega skupnega 
dohodka občanov bi se povečalo število zavezancev za okoli 2700, to je skupaj 
na okoli 5000 zavezancev. To je še vedno le polovica števila zavezancev, kot je 
bilo število zavezancev v letu 1978, ko je bil znesek neobdavčenega dohodka do- 
ločen na podlagi kriterija Slovenije, se pravi brez upoštevanja medrepubliškega 
dogovora. Zaradi navedenega bi se povečal priliv tega davka od 72 milijonov 
dinarjev na 100 milijonov dinarjev, to je za okoli 30 milijonov novih dinarjev. 

Glede na navedeno Izvršni svet ocenjuje, da je predlog za spremembo kri- 
terija za neobdavčen skupni dohodek občanov utemeljen in zato predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije, da sprejme navedeni predlog in sproži postopek za spre- 
membo medrepubliškega dogovora pri (drugih skupščinah republik in avtonom- 
nih pokrajin. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želita poročevalca Odbora za 
finance ali Zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
predlagam na podlagi predloženih gradiv ta-le sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema predlog za uved- 
bo postopka za spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o uskla- 
jevanju temeljev sistema politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov. 

2. Predlog za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in avto- 
nomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema politike obdavčevanja celot- 
nega prihodka občanov se z dodatno obrazložitvijo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije posreduje skupščinam socialističnih republik in avtonomnih po- 
krajin. 
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3. Skupščina SR Slovenije pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da v njenem imenu sodeluje pri nadaljnjem delu v zvezi z obravnavo predloga 
za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin- 
o usklajevanju temeljev sistema politike obdavčevanja celotnega prihodka ob- 
čanov. 

Zeli kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2039), ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

K predlogu zakona ste prejeli predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, 
o katerem bomo glasovali, in poročilo Komisije za mednarodne odnose. Želi 
predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslarvijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2039). Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU-2039) sprejet z večino glasov. 

Glede na predlog Izvršnega sveta predlagam, da zbor sprejme še tale sklep: 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije nalaga delegaciji Skupščine 

SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da ob 
sprejemanju predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2039) uveljavlja 
predloge in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, navedene v nje- 
govem stališču z dne 12. 11. 1981. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, da o tem sklepu gla- 
sujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog družbe- 
nega dogovora o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksiko- 
grafije, ki ga je predložil Jugoslovanski leksikografski zavod Zagreb. 

K predlogu družbenega dogovora ste prejeli danes mnenje Izvršnega sveta 
in predlog odloka, o katerem bomo glasovali, ter poročilo Komisije za medna- 
rodne odnose. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poroče- 
valci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
li* 



164 Zbor združenega dela 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju 
k ipredlogu in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o mednarodnem sode- 
lovanju na znanstvenem področju leksikografije. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu in o pristopu k skle- 
nitvi družbenega dogovora o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem pod- 
ročju leksikografije sip rej et z večino glasov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil stališče k temu dogovoru. 
V njem so navedeni še nekateri predlogi, ki bi jih bilo potrebno pred podpisom 
dogovora uveljaviti. Zato predlagam zboru, da sprejme še tale dodatni sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da pred podpisom družbenega dogovora o mednarod- 
nem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije skuša uveljaviti pri- 
pombe, predloge in stališča, ki jih navaja v svojem mnenju z dne 23. 11. 1981. 

2. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije pooblašča dr. Iztoka Wink- 
lerja, člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika Republi- 
škega komiteja za kulturo in znanost, da v imenu Skupščine SR Slovenije po 
uskladitvi podpiše družbeni dogovor o mednarodnem sodelovanju na znanstve- 
nem področju leksikografije. 

Želi kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Med sejo zbora ste prejeli odgovore na delegatska vprašanja, ki so jih 
delegati zastavili ob obravnavi poročila o uresničevanju ekonomskih odnosov s 
tujino na seji zbora, dne 28. 10. 1981. Odgovore posreduje Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v pismeni obliki. V teh dogovorih so zajeti tudi odgovori na de- 
legatska vprašanja skupine delegatov za gospodarsko področje 16. okoliša, Ma- 
ribor in Skupščine občine Trbovlje, ki so jih postavili na 68. seji zbora, dne 12. 
novembra 1981. Ti odgovori bodo objavljeni tudi v Poročevalcu. 

Zeli kdo o teh pismenih odgovorih razpravljati? Besedo ima tovariš Janko 
Muraus, delegat 16. okoliša, Maribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ugotavljam, da smo seznanjeni z odgovori. Zal danes ni bilo časa, da bi jih 
proučili. V primeru, da s katerim od njih ne bomo zadovoljni, bomo zahtevali 
dodatno obrazložitev. 

Predsednik Emil Tomažič: Želim vas seznaniti, da v spremnem do- 
pisu k tem odgovorom Izvršni svet sporoča še naslednje: »Izvršni svet predlaga 
Skupščini SR Slovenije, da se v bodoče vsebinsko sorodna delegatska vprašanja 
poenotijo glede na dejstvo, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zadnjem 
času večkrat odgovarjal na vsebinsko podobna vprašanja delegatov Skupščine 
SR Slovenije.« 

Vsekakor smo za racionalen pristop. Težko pa v naprej rečemo, da bodo 
delegatska vprašanja poenotena. Če pa se vendarle deloma pokrivajo, je verjetno 
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normalno lin prav, če bo Izvršni svet v smislu poenotenja v svojih odgovorih 
upošteval to oceno in skušal na dve delegatski vprašanji hkrati odgovoriti. Se 
strinjate s tem? (Delegati se strinjajo.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 36. 
okoliš, Ljubljana-Center, bo odgovoril Samo Zupančič, pomočnik predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Samo Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanja ne bom prebral, ker ste ga prejeli v pismeni obliki za današnjo sejo. 
Dajem pa naslednji odgovor. 

O izvršitvi določil 7. člena zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 1981 je dne 
13. 5. 1981 razpravljala skupščina Samoupravne interesne skupnosti za želez- 
niški in luški promet SR Slovenije. Ugotovila je, da poteka dotok sredstev v 
skladu s planiranim dotokom. Navedena ugotovitev, s katero so bili seznanjeni 
tudi republiški upravni organi in republiški odbor delavcev prometa in zvez pri 
Zvezi sindikatov Slovenije z dne 15. 5. 1981, ni dajala osnovo za kakršnokoli 
aktivnost ali ukrepe Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet. V juliju mesecu ob pripravi dopolnitve zakona, s katero se izvoznikom 
zmanjšujejo obveznosti za plačevanje prispevka, je Samoupravna interesna 
skupnost za železniški in luški promet ugotovila, da je do 30. 6. 1981 doteklo 
1825 milijonov dinarjev, kar je za 75 milijonov dinarjev več od planiranega 
zneska za prvo polletje 1981. Ta razlika je po ugotovitvi Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana v mejah minimalnih toleranc, to je 2 %. 

Po sprejetju zakona o dopolnitvi zakona o prispevku za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 
1981 je mesečni priliv na račun Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet začel upadati. Na osnovi dosedanjega gibanja priliva sredstev, 
skupaj 3272 milijonov dinarjev do 20. 11. 1981, ni mogoče pričakovati do konca 
leta večjih presežkov. 

V tej zvezi je potrebno omeniti, da je Samoupravna interesna skupnost za 
železniški in luški promet v mesecu septembru letošnjega leta obvestila Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da se predvideni gospodarski položaj in dogovor- 
jeni razvoj železnice v republiških razvojnih dokumentih za obdobje 1981—1985 
v prvem letu izvajanja srednjeročnega plana ne uresničujejo in da zaradi znat- 
nega zaostajanja železniških tarif, tako potniških kot blagovnih, za splošno 
rastjo cen, nastaja velik razkorak med stroški in prihodki Železniškega gospo- 
darstva Ljubljana. 

Analizo Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet ter 
njene predloge za razrešitev nastalega položaja Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije proučuje. Iz navedenega izhaja, da Samoupravna interesna skupnost za 
železniški in luški promet ni kršila določil 7. člena zakona o prispevku za pokri- 
vanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljublja- 
na v letu 1981. 

Ugotovitev o porastu sredstev, ki jih združeno delo združuje za delovanje 
železniškega gospodarstva Ljubljana, ni ustrezna. Po instrumentih, veljavnih za 
leto 1980, so bila združena sredstva v skupnem zfiesku 4736 milijonov dinarjev, 
letos pa v 11 mesecih 3272 milijonov dinarjev, kar so podatki Zavoda za druž- 
beno planiranje. 
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Samoupravna interesna skupnost za Železniški in luški promet nam je 
posredovala tudi podatke, po katerih so za poslovno leto 1980 po vseh osnovah 
vplačale temeljne organizacije združenega dela Metalke 16 020 550,65 dinarjev, 
v letu 1981 pa znaša za prvih devet mesecev leta plačani znesek 11 209 822,00 
dinarjev. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Delegati iz 36. okoliša naj 
proučijo odgovor. Če ne bodo zadovoljni, lahko zastavijo dodatno vprašanje. 

Na danes zastavljeno delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodar- 
sko področje 39. okoliša, Ljubljana-Vič-Rudnik, bo dan odgovor na prihodnji 
seji zbora. 

Delegatsko vprašanje, ki ga je danes vložila skupina delegatov iz Domžal, 
bomo posredovali Zdravstveni skupnosti Slovenije, ker gre za njeno pristojnost. 

Delegati iz Novega mesta so dali delegatsko pobudo v zvezi z zagotovitvijo 
ugodnejših pogojev za izolacijske materiale. To pobudo bomo posredovali Izvrš- 
nemu svetu in delegaciji SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. 

Zeli še kdo zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne Odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zJborom. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. 
Zahvaljujem se vam za razpravo in udeležbo na današnji seji ter s tem 

zaključujem 69. sejo Zbora združenega dela. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.50.) 



70. seja 

(16. decembra 1981) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 70. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in predlagam, 
da najprej izvolimo Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša- 
nja za današnjo sejo zbora. 

V komisijo predlagam za predsednico Drago Žagar, za člana pa Franca 
Zupančiča in Martina Marinča. So predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli kdo 
o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da o njem glasujemo. Kdor je za predlog, naj prosim to po- 
trdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 70. sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. 
Na sejo zbora so bili k posameznim točkam dnevnega reda vabljeni pred- 

stavniki: Izvršnega sveta naše Skupščine, Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije, Republiške konference Socialistične Zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške konference Zveze so- 
cialistične mladine Slovenije, Zveze skupnosti za zaposlovanje Slovenije, Za- 
voda Socialistične republike Slovenije za šolstvo, Republiške skupnosti za 
ceste, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, Izobraževalne skupnosti Sloveni- 
je, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije in Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni še predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
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SFR Jugoslavije^^delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: 
Francka Herga, poročevalka Odbora za finance, Marija Rafolt, poročevalka 
Odbora za družbenopolitični sistem, Branko Kozamernik, poročevalec Odbora 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Stojan Volčanšek, 
poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Franc Vičar, poročeva- 
lec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Tomaž Kavčič, poročevalec Komi- 
sije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Milan Klemenčič, po- 
ročevalec Komisije za mednarodne odnose, Andrej Polak, poročevalec Komi- 
sije za pravosodje, Anton Kugonič, poročevalec skupine delegatov za sprem- 
ljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Obveščam vas, tovarišice in tovariši delegati, da bomo na skupnem za- 
sedanju z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom poslušali ekspoze k 
predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga 
bo podal tovariš Ludvik Golob, podpredsednik naše Skupščine in uvodno be- 
sedo k poročilu o uresničevanju sklepov in stališč naše Skupščine o politiki 
materialne osnove slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu, ki jo bo 
podal tovariš Jernej Jan, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in pred- 
sednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Kot običajno, prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegat- 
ska vprašanja, da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že sedaj na za- 
četku seje, da bi lahko o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne republi- 
ške funkcionarje in jim s tem omogočili, da dajo na zastavljena vprašanja 
odgovore že na današnji seji. 

Ker obravnavamo nekatere akte na današnji seji v zadnji fazi, prosim vse 
delegate, ki nameravajo predložiti amandmaje, da tudi to opravijo sedaj na 
začetku seje, in sicer v skladu s poslovniškim določilom. Amandmaji naj bo- 
do opremljeni z desetimi podpisi. 

Za današnjo sejo ste na klop prejeli seznam gradiv k posameznim toč- 
kam dnevnega reda in k posameznim aktom in zato teh gradiv v postopku ne 
bom posebej navajal. Dobili ste na klop tudi listo predstavnikov Izvršnega 
sveta k posameznim točkam dnevnega reda in tudi teh pri obravnavi posa- 
meznih zadev ne bom posebej navajal. 

Verifikacijska komisija je končala z delom! Prosim predsednika komi- 
sije za poročilo. 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imuntetna vprašanja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za 70. sejo zbora, dne 16. 12. 1981 je 
naslednje: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 132 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 84 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 14 delegatov, iz socialno-zdrav- 
stvenega področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 14 delegatov, iz obrt- 
ne in podobnih dejavnosti trije delegati, iz delovnih skupnosti državnih orga- 
nov, družbenopolitičnih organizacij in duštev ter drugih delovnih skupnosti 
5 delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v 
oboroženih silah SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje 11. okoliš dva delegata, 36. okoliš en delegat, 39. 
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okoliš en delegat, skupno šest delegatov; prosvetno-kulturno področje 3. oko- 
liš en delegat, 4. okoliš en delegat, 5. okoliš en delegat, 7. okoliš en delegat, 
skupno štirje delegati; socialno-zdravstveno področje 6. okoliš en delegat, 10. 
okoliš en delegat, skupno dva delegata; kmetijsko področje 4. okoliš en delegat, 
8. okoliš en delegat, 9. okoliš en delegat, 10. okoliš en delegat, skupno štirje 
delegati; obrtno področje 3. okoliš en delegat, 4. okoliš en delegat, skupno dva 
delegata, torej skupno 18 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Želi kdo o poročilu komisije razpravlja- 
ti? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni- 
kot smo slišali, nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za potrditev poročila, naj 
prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 70. sejo Zbora združenega dela. 

Prav tako ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji nav- 
zoča večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda za 70. sejo Zbora združenega dela. 

Dnevni red današnje seje sem razširil z osnutkom zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, z os- 
nutkom zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za 
financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim in z osnutkom po- 
slovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Te akte bo 
obravnaval Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije v tem me- 
secu in zato jih je bilo potrebno uvrstiti na današnjo sejo zbora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini informacijo 
o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na 
ravni republike. Glede na aktualnost te problematike, zlasti, ker samoupravno 
sporazumevanje na teh področjih še vedno ni zaključeno, je bilo ocenjeno, 
da je potrebno to informacijo obravnavati že na današnji seji zbora. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red za 
danšnjo sejo: 

1. določitev dnevnega reda 70. seje Zbora združenega dela, 
2. odbritev zapisnika 69. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
4. predlog zakona o cestah, 
5. predlog zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne cene ben- 

cina in plinskega olja, 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, 
7. predlog zakona o Prešernovi nagradi, 
8. osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov itali- 

janske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 
9. informacija o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih in- 

teresnih skupnosti na ravni republike, 
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10. poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem 
letu 1981/82, 

11. poročilo o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonom- 
skih stikih SR Slovenije z državami v razvoju, 

12. poročilo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 
politiki materialne osnove slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu, 

13. predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih del na območju 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in njegovem uresničevanju, 

14. osnutek programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1982, 

15. osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks, 
16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih si- 

stema cen in družbeni kontroli cen, 
17. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sred- 

stev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim, 
18. osnutek poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 

goslavije, 
19. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 

SFR Jugoslavije, 
20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga dnevnega reda? (Ne.) Ce ne, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani 
dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 69. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste dobili. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za spremembo 
ali dopolnitev zapisnika? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 69. seje Zbora združenega dela soglasno odo- 
bren. 

Nadaljevali bomo s skupnim zasedanijem vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Predsednik Emil Tomažič: Zboru predlagam, da se glede na obsež- 
nost dnevnega reda odločimo za delegata, ki bo pomagal pri vodenju zbora. 
Predlagam tovariša Braneta Kozamernika, predsednika našega Odbora za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Se zbor s tem strinja? 
(Da.) Hvala! 

Medtem so se nam pridružili še nekateri delegati, in sicer delegat 39. 
okoliša, gospodarsko področje Ljubljana-Vič-Rudnik; delegat prosvetno-kul- 
turnega področja, 3. okoliš, Ljubljana-Vič-Rudnik, delegat prosvetno-kultur- 
nega področja, 5. okoliš, Nova Gorica, delegat prosvetno-kulturnega področja, 
7. okoliš, Maribor; delegat 4. in 5. okoliša za področje obrtne dejavnosti; dele- 
gat za gospodarsko področje, 11. okoliš, Kranj, delegat socialno-zdravstvenega 
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področja, 6. okoliš, Koper; delegat za gospodarsko področje, 21. okoliš, Novo 
mesto; skupaj torej še 8 delegatov. Današnji seji zbora prisostvuje skupaj 140 
delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog spre- 
memb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga je predložila 
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika naše Skupščine. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine je 

skupaj s spremembami in dopolnitvami poslovnika predložila tudi prečiščeno 
besedilo poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Danes ste prejeli dodatno poročilo Komisije za pripravo sprememb in 
dopolnitev poslovnika Skupščine, ki predlaga amandmaje k 42., 65., 160., 171., 
315.a, 404. in 412. členu in h končnim določbam. Ti amandmaji so pripravlje- 
ni na podlagi dosedanjih, pripomb, predlogov in stališč, ki so jih k predlogu 
poslovnika dala delovna telesa Skupščine in zborov. 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 
Prehajamo na razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo besedo? 

(Nihče.) 
Prehajamo torej na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih 

Komisije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika k 42., 65., 160., 171., 
315,a, 404. in 412. členu in h končnim določbam. Zboru predlagam, da o vseh 
amandmajih glasujemo skupaj, če se seveda strinjate? (Da.) Na glasovanje 
dajem amandmaje Komisije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika k 
42., 65., 160., 171., 315.a, 404. in 412. členu in h končnim določbam. Kdor je za 
predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Komisije za pripravo sprememb in dopol- 
nitev poslovnika k prej navedenim členom in h končnim določbam sprejeti 
z večino glasov. 

Na klop ste prejeli pripombe Izvršnega sveta. Glede na to, da se je se- 
stala prej imenovana komisija, ki je pripravila dodatno poročilo, dovolite, 
da vas kot član skupine z njim seznanim. 

Komisija je danes obravnavala pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. Te pripombe je Izvršni svet predložil danes. 

Komisija je ugotovila, da so te pripombe utemeljene, ni pa potrebno spre- 
minjati poslovnika. Pripombe se nanašajo na sodelovanje Skupščine z repu- 
bliškim INDOK centrom in komisijo Skupščine SR Slovenije za informiranje. 
Komisija je zavzela stališča, da naj se prouči, v kolikšni meri je treba dopolniti 
tiste določbe poslovnika, ki se nanašajo na sistem družbenega informiranja ta- 
krat, ko bo družbeni sistem informiranja v celoti normativno urejen. To zad- 
njo pripombo naj upošteva Zakonodajno-pravna komisija pri končni redakciji 
besedila poslovnika. To ste lahko zasledili v poročilu Izvršnega sveta v zadnji 
alinei tega dokumenta. 

Prehajamo na glasovanje o spremembah in dopolnitvah poslovnika v ce- 
loti. Kdor je za predlog sprememb in dopolnitev, naj prosim glasuje! (124 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije soglasno sprejet. 
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Glede na predlog Zakonodajno-pravne komisije predlagam še tale sklep: 
V Uradnem listu SR Slovenije se objavi integralno besedilo poslovnika 

Skupščine SR Slovenije. Integralno besedilo poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obsega besedilo veljavnega poslovnika, vključno z danes sprejetimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Zeli kdo o tem sklepu razpravljati, kaj dodati ali spremeniti? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 

(119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o cestah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v prilogi VIII Poročevalca. V skladu s 
sklepom Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je predlagatelj pred- 
ložil k predlogu zakona bilanco sredstev cestnega gospodarstva SR Slovenije 
in pravilnike, ki urejajo vzdrževanje in varstvo cest, prometne znake, izredne 
prevoze in minimalne pogoje za projektiranje in graditev ter uporabo avto- 
busnih postajališč, kar so prejeli vodje skupin delegatov z dopisom z dne 24. 
novembra 1981. 

Družbenopolitični zbor naše Skupščine, ki predlog zakona o cestah obrav- 
nava na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine, bo predložil stališča k pred- 
logu zakona v času naše seje in boste z njimi v času seje tudi seznanjeni. 

Dobili pa ste tudi mnenje in predloge Sveta za družbenopolitični sistem 
pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k predlogu zakona na podlagi 
četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine predložil amandmaje kot 
sestavni del zakonskega predloga, zato o teh amandmajih ne bomo posebej 
glasovali. 

Amandmaje je predložila še Zakonodajno-pravna komisija, in sicer k 33. 
in 146. in 148. členu predloga zakona. Amandmaji so razvidni iz njenega po- 
ročila. 

Amandma je predložila tudi skupina delegatov za gospodarsko področje 
31. okoliša iz Domžal. Iz dodatnega poročila skupine delegatov, ki ste ga da- 
nes prejeli in, upam, tudi prebrali, je razvidno, da je predstavnik Skupščine 
občine Domžale umaknil amandma k 10. členu. 

Na seji so navzoči delegati skupine delegatov za proučitev družbenoeko- 
nomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvod- 
nje in zakonskih aktov s tega področja, ki se bodo opredelili do posameznih 
amandmajev, če bo to seveda potrebno. Zeli predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franjo Lunder, namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze. 

Franjo Lunder: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
S predlogom zakona o cestah, ki je pred vami, zaključujemo več kot dvelet- 
no intenzivno delo na tem področju, z namenom, da omogočimo uvajanje no- 
vih družbenoekonomskih odnosov v cestno gospodarstvo, kot tudi ustrezno sa- 
moupravno in dohodkovno povezovanje uporabnikov cest in organizacij zelru- 
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ženega dela, ki jim je zaupana skrb za vzdrževanje in varstvo cestnega om- 
režja. S tem prav tako uresničujemo stališča Skupščine SR Slovenije, izražena 
že ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona, novembra 1979. leta, da je 
končno tudi na tem področju družbenega življenja in dela potrebno urediti 
odnose in jih v celoti uskladiti z ustavo, zakonom o združenem delu in z za- 
konom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Osnutek zakona o cestah je Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah 
_ zborov dne 27. maja 1981. leta, pred tem pa ga je obravnavalo osem skupščin- 

skih odborov, prav tako pa tudi medzborovska skupina delegatov za prou- 
čitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, kot tudi Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona o cestah so obravnavali tudi Svet za družbenopolitični 
sistem in Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko Predsed- 
stva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
Republiški odbor sindikata delavcev prometa in zvez in Republiški odbor sin- 
dikata delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Zveze sindika- 
tov Slovenije kot tudi številni drugi zainteresirani subjekti. 

Osnutek zakona je bil obravnavan tudi v skupščinah skoraj vseh občin, na 
regijskih posvetih, ki so bili za obalno, severnoprimorsko, ljubljansko, dolenj- 
sko, posavsko in mariborsko regijo, in ki so zajeli nad polovico občin, pa so 
poleg članov izvršnih svetov občinskih skupščin bili navzoči tudi nekateri 
člani delegacij za Zbor občin in Zbor združenega dela republiške Skupščine. 

Na vseh obravnavah so udeleženci v razpravah podprli predlagane rešit- 
ve, se opredelili do načelnih vprašanj, hkrati pa opozorili na določbe in ne- 
katera vprašanja, ki bi jih bilo treba ponovno proučiti. Najštevilnejše pripom- 
be so se nanašale na razvrstitev cest, ustanavljanje samoupravnih interesnih 
skupnosti in oblikovanje enot, na sistem planiranja in opredelitve sredstev za 
vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest. 

Stališča do teh vprašanj so si bila pogosto različna, včasih so si celo na- 
sprotovala. Manjše število pripomb je bilo danih k drugemu, to je tehničnemu 
delu zakona. 

Razpravi j alci so opozorili predlagatelja, naj predlog zakona še posebej 
skrbno uskladi z zakonom o sistemu družbenega planiranja, z zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, z zakonom o temeljih varnosti cest- 
nega prometa, z zakonom o graditvi objektov in o urbanističnem planiranju. 
Pri tem naj izhaja iz resolucije o temeljih zakonodajne politike republike ter 
izloči vse tiste norme, ki sodijo v izvršilne predpise. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse pripombe in 
predloge iz razprav, upoštevana je večina predlogov, mnenj in stališč, ki so jih 
dali delegati oziroma skupine delegatov pismeno ali na sejah delovnih teles 
in zborov Skupščine, kakor tudi predlogi, ki so jih poslali drugi udeleženci, 
bodisi v fazi osnutka zakona ali v delovnih besedilih predloga zakona. 

Upoštevane so bile tudi pripombe, ki so konkretno preoblikovale ali do- 
polnjevale posamezne člene. Prav tako so bile vnešene dopolnitve, ki pome- 
nijo uskladitev z drugimi veljavnimi zakoni. V tistih določbah, kjer so si bila 
mnenja in pripombe v nasprotju, je predlagatelj zakona sledil sprejetim na- 
čelom iz analize o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samo- 
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upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje ter opredelitvam Re- 
publiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. 

O vseh teh spremembah glede na osnutek zakona podrobno poročamo 
v obrazložitvi predloga zakona. 

Nekatere določbe iz osnutka zakona, za katere je bilo ugotovljeno, da 
sodijo v izvršilne predpise, so izpuščene. To so predvsem določbe iz poglavij o 
gradnji, rekonstrukciji ter vzdrževanju in varstvu cest. Prav tako so izpušče- 
na nekatera določila iz poglavja o samoupravnih interesnih skupnostih in 
poglavje o planiranjuf ki pomenijo ponavljanje ustavnih določil oziroma po 
s\7oji vsebini ne sodijo v zakon o cestah. 

Zaradi številnih utemeljenih pripomb je tudi struktura poglavja o pla- 
niranju v celoti preoblikovana. Kljub tem precejšnjim spremembam v neka- 
terih poglavjih, pa je osnovni koncept zakona ostal nespremenjen oziroma 
tak, kot ga je ob osnutku tega zakona sprejela Skupščina. 

V predlogu zakona so v celoti upoštevana mnenja in stališča Republiš- 
kega sveta za vprašanja družbene ureditve ob obravnavi nekaterih odprtih 
sistemskih vprašanj, ki jih je ta svet sprejel v zvezi s pripravo predloga za 
izdajo tega zakona marca 1980, kakor tudi stališča Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Predlog zakona prav tako upošteva stališča Zveznega družbenega sveta 
za vprašanja družbene ureditve o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih 
odnosov na področju cestnega gospodarstva, ki so bila sprejeta maja letoš- 
njega leta in ki obravnavajo izhodiščna vprašanja na enak način, kot jih 
bomo v naši republiki uveljavili na področju cestnega gospodarstva s pred- 
loženim zakonom. 

Hkrati s predlogom zakona in v skladu s sklepi delovnih teles in zborov 
Skupščine SR Slovenije, da naj predlagatelj zakona hkrati s predlogom zako- 
na predloži tudi osnutke predpisov, ki bodo izdani na podlagi novega zakona, 
smo predložili tudi osnutek pravilnika o vzdrževanju in varstvu cest, osnutek 
pravilnika o izrednih prevozih po javnih cestah, osnutek pravilnika o mini- 
malnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč in 
osnutek pravilnika o neprometnih znakih. 
Predložene pravilnike bo izdal republiški organ, pristojen za promet, v zakon- 
skem roku po sprejemu zakona. Seveda pa je zaželjena kakršnakoli pripom- 
ba ali predlog, ki bo prispeval k oblikovanju njihovega dokončnega besedila. 

Po sklepu Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije predlagamo 
tudi bilanco sredstev v cestnem gospodarstvu SR Slovenije po virih in name- 
nu uporabe za srednjeročno obdobje 1981—1985 in ločeno za leto 1980. V zve- 
zi z njo naj poudarimo, da je bilo zbiranje podatkov za lokalne ceste poveza- 
no s precejšnjimi težavami, saj tudi vse občine niso razpolagale s potrebnimi 
evidencami. Podatke smo prejeli od vseh občin, vendar smo v pripravi ustrez- 
nih pregledov pogosto ugotovili številne pomanjkljivosti, med katerimi naj 
posebej omenimo neskladje med viri sredstev in namensko porabo in opušča- 
nje oziroma nepopolno kvantificiranje nekaterih postavk, kar smo pri obde- 
lavi podatkov odpravili, kolikor je bilo to mogoče. V tabelah zato v glavnem 
posredujemo podatke, tako kot smo jih prejeli od občin, ker jih glede vse- 
bine, kot tudi razčlenitve po posameznih virih oziroma namenih porabe ni 
bilo mogoče primerjati z nobenim drugim virom podatkov. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Ena od temeljnih novosti, ki jih zakon 
prinaša, je v tem, da ceste prehajajo v upravljanje usposobljenim organizaci- 
jam za to dejavnost in postajajo njihovo osnovno sredstvo. V zvezi s tem so 
opredeljene pravice in obveznosti teh organizacij glede vzdrževanja in var- 
stva cest, glede kakovosti vzdrževanja ter nadzora in odgovornosti, ki iz 
tega izhaja. Na ta način se po eni strani povečuje odgovornost teh orga- 
nizacij, po drugi pa interesne skupnosti dejansko postajajo mesto dogovarjanja 
in sprejemanja programov vzdrževanja in razvoja cest. Te skupnosti s svojim 
delovanjem zagotavljajo uveljavitev družbenih interesov, zlasti spoštovanje 
enotnosti cestnega omrežja Slovenije, obenem pa so tudi najširši izraz vseh 
interesov uporabnikov, tako v temeljnih organizacijah združenega dela, kot 
tudi v krajevnih skupnostih. Hkrati se odpravlja tudi nevarnost, da se skup- 
nosti za ceste pretvarjajo v organe s pristojnostmi, ki jim ne gredo, in admi- 
nistracijo ter strokovnimi službami, ki se nenehno povečujejo na račun sred- 
stev, namenjenih za ceste. 

Pričakujemo tudi pomembne racionalizacije v gospodarjenju s sredstvi, 
kar je spričo ekonomskih odnosov v svetovnem gospodarskem sistemu, kot 
tudi nakopičenih gospodarskih težav doma vsekakor zelo pomembna naloga. 

Razen tega se s predlaganimi rešitvami uveljavljajo čisti družbenoeko- 
nomski odnosi z neokrnjenimi pravicami cestnih delavcev, ki si zagotavljajo 
dohodek po načelu svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti. Takšni odnosi nadalje omogočajo v skladu s splošnimi načeli in- 
teresnega povezovanja tudi enakopravnost samoupravnega sporazumevanja 
in odločanja uporabnikov cest in delavcev v organizacijah za vzdrževanje 
cest, o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. Ta način uvaja- 
nja novih družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu in ustrezno 
samoupravno in dohodkovno povezovanje uporabnikov cest in organizacij, ki 
jim je zaupana skrb za vzdrževanje in razvoj cestnega omrežja, pomeni na- 
daljnjo afirmacijo samoupravno organiziranega združenega dela v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

To bi v najkrajšem bila vsebina novega zakona o cestah. Seveda pa sam 
zakon ne bo niti ne more razrešiti vse težave cestnega gospodarstva, s katerimi 
se srečujemo v vsakdanjem življenju. Za uresničitev samouprave in novih 
družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu je potrebna organizi- 
rana akcija in pomoč vseh družbenih dejavnikov in delegatskega sistema v 
celoti. Potrebno je, da vsi zainteresirani dejavniki na področju cest, to so 
uporabniki cest v najširšem smislu, kot tudi organi družbenopolitičnih skup- 
nosti in družbenopolitičnih organizacij, predvsem pa organizacije združenega 
dela s področja cestnega gospodarstva takoj začno pripravljati ustrezne pred- 
pogoje in možnosti, da se vsa opravila in naloge iz predhodnih določb opra- 
vijo v določenih rokih in s tem omogočijo, da bo ob koncu leta 1982 nov sistem 
gospodarjenja s cestami v celoti zaživel. 

V zvezi s tem bo zlasti potrebno še veliko naporov, strpnega dogovar- 
janja in usklajevanja interesov pri oblikovanju samoupravnih aktov, pred- 
vsem pa glede samoupravnega organiziranja in samoupravnega sporazume- 
vanja o temeljih planov. 

Predlog zakona je obravnavala medzborovska skupina delegatov za pro- 
učitev družbenoekonomskih odnosov V samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja. Odbori za druž- 
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benoekonomske odnose vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije in Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Prav tako so predlog zakona 
obravnavali organi Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije in Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in ga podprli. 

Z amandmaji, ki so se izoblikovali v medzborovski skupini delegatov, se 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti strinja in jih kot svoje predlaga 
hkrati s predlogom zakona. Ti amandmaji so v smislu poslovnika Skupščine 
SR Slovenije postali sestavni del predloga zakona. Predlagatelj zakona se 
prav tako strinja z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da predlog zakona o cestah sprejmete v predloženem besedilu, skupaj 
z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 33., 146. in k 148. členu pred- 
loga zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles ali sku- 
pine besedo? (Ne.) 

Najprej dajem besedo gostu tovarišu Juliju Golobiču, predstavniku Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov, ki bo govoril v imenu Republiškega od- 
bora sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije. 

Julij Golobič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni odbor Republiškega odbora sindikata delavcev prometa in zvez Slo- 
venije je na svoji razširjeni seji dne 11. 12. 1981 razpravljal o predlogu za- 
kona o cestah in po širši ter konstruktivni razpravi sprejel naslednja sta- 
lišča in mnenja. 

Predlog zakona vsebuje vse sistemske opredelitve s področja samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki zadevajo ceste. Predlog 
zakona je pripravljen v okviru osnutka, ki ga je sprejela Skupščina SR Slo- 
venije 27. maja 1981 in v okviru pripomb, ki so bile dane k osnutku tega za- 
kona. 

Predlog ureja do sedaj odprta sistemska vprašanja in pomeni nesporno 
korak naprej v razreševanju in uveljavljanju novih družbenoekonomskih od- 
nosov v cestnem gospodarstvu Slovenije. Zakon daje tudi dobre osnove in us- 
meritve za, konkretne praktične rešitve pri gospodarjenju s cestami in pri 
samoupravni organiziranosti uporabnikov in izvajalcev v cestnem gospodar- 
stvu. 

Zakon sicer vsebuje nekaj kompromisnih rešitev, ki so nesporno rezultat 
številnih različnih interesov v cestnem gospodarstvu, vendar menimo, da bo 
praksa pokazala utemeljenost ali neutemeljenost takih kompromisov in po- 
trdila rešitve v zakonu ali pa narekovala spremembe in dopolnitve tega zakona. 

Zakon tudi prepušča več pomembnih rešitev podzakonskim in samouprav- 
nim aktom, kar bomo morali sprejeti kasneje in to sporazumno, strpno in 
razumno, v duhu intencij zakona, upoštevajoč tudi načela solidarnosti in so- 
cialne varnosti delavcev, ki sedaj delajo na cestah. Upoštevajoč navedeno, 
menimo, da je predlog zakona o cestah v trenutni danosti dober in sprejem- 
ljiv, zaradi česar ga v celoti podpiramo in predlagamo delegatom tega zbora 
Skupščine, da ga sprejme v besedilu, kot je predložen. Hvala! 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Imre Varju, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela za področje gospodarstva, 17. oko- 
liša je na seji 14. decembra 1981 razpravljala o predlogu zakona o cestah ter 
na osnovi temeljite razprave sklenila k predloženemu gradivu posredovati 
naslednje. 

Aktivnosti na področju cestnega gospodarstva, kot to nakazuje predloženi 
zakon, posegajo v proces policentričnega razvoja posamezne občine, pa tudi 
na interesno področje uporabnikov, zlasti pa izvajalcev v cestnem gospodar- 
stvu, ki se pojavljajo v različnih oblikah organizacij združenega dela in z 
različnimi problemi. Zahteva po ureditvi družbenoekonomskih odnosov, pred- 
vsem pa urejanje gospodarjenja s cestami je pri nas sprejeta s precejšnjim 
zanimanjem. 

V zvezi z razpravo in oblikovanjem vsebine, vse od predloga za izdajo 
zakona do delovnega osnutka in sedanjega predloga zakona želimo v današnji 
razpravi ponovno opozoriti na možen razkorak med bodočimi obveznostmi, 
ki izhajajo iz predloženega zakona, in možnostmi za uresničevanje njegovih 
sedanjih in bodočih ciljev. 

2e v razpravi o predlogu za izdajo tega zakona smo opozorili na realno 
stanje v cestnem gospodarstvu z vidika družbeno gospodarskih potreb repu- 
blike in občine ter dvakrat potrjenega programa Republiške skupnosti za 
ceste. 

Predviden izpad sredstev, prestavitev programskih nalog v naslednja ob- 
dobja, nejasne osnove porabe sredstev v novih, sicer samoupravno dogovorje- 
nih organizacijskih oblikah, predvsem na področju lokalnih cest, potrjujejo 
našo bojazen, da verjetno vsaj nekaj časa ne bo mogoče realizirati predlaga- 
nih zakonskih določil, ali pa bo njihova realizacija še dodatno bremenila že 
tako obremenjen dohodek organizacij združenega dela. 

Predloženi zakon namreč definira, da organizacije za vzdrževanje cest s 
1. 1. 1982 prevzamejo med svoja osnovna sredstva le magistralne in republi- 
ške ceste. Hkrati pa v 55. členu postavlja zahtevo za obračun amortizacije 
cest in pripadajočih objektov iz sredstev za ceste v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o vzdrževanju in varstvu cest, v skladu z zakonom o amortizaciji in 
zakonom o svobodni menjavi dela po postopku, kot to določa 136. člen predlo- 
ženega zakona, to je do 31. 12. 1982. Pri tem pripominjamo, da sredstev amor- 
tizacije, ki so vir sredstev za vzdrževanje, varstvo in rekonstrukcijo cest, zakon 
v 38. členu sploh ne omenja. To se omenja sicer v 55. členu, vendar brez ure- 
jenega sistema valorizacije vrednosti cest, ki jo ugotovi organizacija za vzdrže- 
vanje cest, in brez definicije o uporabi teh sredstev glede na namen združe- 
vanja. 

Sredstva amortizacije v tem primeru predstavljajo strošek v prihodkih in- 
teresnih skupnosti za ceste, hkrati pa prihodek organizacij za vzdrževanje cest. 
Ta definicija je glede na prehodne nove družbenoekonomske odnose v zakonu 
precej odprta in lahko trdimo, tudi nejasna, zato pa bo odločilno vplivala na 
razpravo v interesni skupnosti za ceste. 

Hkrati zakon, kot že rečeno, časovno opredeljuje prenos najprej magistral- 
nih in republiških cest in šele za tem lokalnih cest kot osnovnih sredstev orga- 
12 
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nizacij za vzdrževanje in varstvo cest. Skladno temu želimo opozoriti, da mo- 
ramo zagotoviti obračun amortizacije vseh cest in tako enakomerno obremeniti 
že tako skrhane prihodke oziroma sredstva cestnega gospodarstva in sredstva 
amortizacije uporabiti za tiste aktivnosti, ki so osnova za obračun amortiza- 
cije. Ne moremo namreč mimo bojazni, da bo tako pereče vprašanje lokalnih 
cest, predvsem pa cest v manj razvitem območju občine, glede na ugotovljene 
prihodke in dohodek cestnega gospodarstva ostalo glede nadaljnjega razvoja 
odprto ter da bi v Skupnosti za ceste SR Slovenije na osnovi sredstev občinskih 
skupnosti za ceste ostala sredstva amortizacije v organizacijah za vzdrževanje 
cest, ki bi zatem postala vir sredstev le Skupnosti za ceste Slovenije, glede na 
siceršnji pomen magistralnih in republiških cest. 

Predloženi zakon tega sicer ne definira. Zato v smislu navedenega apeli- 
ramo na doslednost pri izpeljavi takšne določbe zakona. Podano vsebino do- 
polnjujemo tudi z oceno stanja lokalne skupnosti za ceste občine Ptuj, ki ima 
477 km lokalnih cest, razpolaga pa letno le s pičlimi 13 milijoni dinarjev za 
vzdrževanje in varstvo cest. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glaso- 

vali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 33., 146. in 148. členu pred- 
loga zakona, ki so razvidni iz njenega poročila. Z amandmaji soglašata Izvršni 
svet in skupina delegatov. Predlagam pa, da tudi o teh amandmajih, če se 
seveda strinjate, glasujemo skupaj? (Da.) 

Na glasovanje dajem amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 33., 146. 
in 148. členu predloga zakona. Kdor je za predlagane amandmaje, naj pro- 
sim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 33., 146. in 
148. členu predloga zakona soglasno sprejeti. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o cestah v celoti. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o cestah soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določanju in usmerjanju dela prodajne cene bencina in plinskega olja, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

K predlogu zakona ste danes prejeli amandmaja Izvršnega sveta naše 
Skupščine k 3. in 5. členu predloga zakona, poročilo Odbora za finance in po- 
ročilo Zakonodajno-pravne komisije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Anton Slapernik, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za finance. 

Anton Slapernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Amandmaja, ki ju je k dvema členoma predložil Izvršni svet Skupščini, 
ne spreminjata ureditve predlaganega zakona, pač pa samo usklajujeta bese- 
dilo in pojme tega zakona s pravkar sprejetim zakonom o cestah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovni teles be- 
sedo? (Ne.) 
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Prehajamo na razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvrš- 

nega sveta k 3. in 5. členu predloga zakona, ki ste ju prejeli. Odbor za finance 
se z amandmajema strinja, prav tako tudi Zakonodajno-pravna komisija. Pred- 
lagam, da o obeh amandmajih glasujemo skupaj. Se s tem strinjate? (Da.) 

Na glasovanje dajem amandmaja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
3. in 5. členu predloga zakona. Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim 
glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta naše Skupščine k 3. in 5. 
členu predloga zakona sprejeta z večino glasov. 

Sedaj dajem predlog zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne cene 
bencina in plinskega olja na glasovanje v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne 
cene bencina in plinskega olja sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v prilogi VIII Poročevalca. 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah je Izvršni 

svet predložil v prečiščenem besedilu. K predlogu zakona je Izvršni svet Skup- 
ščine predložil amandmaje na podlagi četrtega odstavka 277. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije kot sestavni del zakonskega predloga, zato o teh 
amandmajih ne bomo posebej glasovali. 

Danes je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije amandma k no- 
vemu 44. členu predloga zakona. Zakonodajno-pravna komisija pa predlaga 
amandma k 87. členu predloga zakona. 

Družbenopolitični zbor naše Skupščine obravnava predlog zakona v smi- 
slu 88. člena poslovnika Skupščine kot zainteresirani zbor. Njegova stališča in 
predloge ste prejeli na klop. Prav tako ste prejeli mnenja in predloge Sveta 
za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Alojz 
Mohar, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

Alojz Mohar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je na sejah svojih zborov dne 1. julija 1981 obravna- 
vala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah in spre- 
jela sklep, da se osnutek zakona sprejme. Hkrati pa je zadolžila Izvršni svet, 
da pripravi predlog tega zakona in ga predloži v obliki prečiščenega besedila. 

Ob obravnavi osnutka na sejah zborov Skupščine in njenih sklepov, na 
sejah delovnih teles zborov Skupščine in v poročilih teh teles so bile dane na- 
slednje poglavitne usmeritve za pripravo predloga zakona. 

1. Jasno naj se opredeli, da je območna vodna skupnost temeljna oblika 
organiziranja, v kateri se uresničujejo družbenoekonomski odnosi in se zdru- 
žujejo sredstva za izvajanje nalog vodnega gospodarstva. 
12* 
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2. Potrebno je zagotoviti večji vpliv občin na stanje in razvoj vodnega 
gospodarstva in uresničevanje odgovornosti občin za to področje v območni 
vodni skupnosti. 

3. Odnosi in razmerja pri združevanju sredstev, njihovem razporejanju po 
namenu uporabe in skupni kriteriji za njihovo uporabo naj se urejajo iz- 
ključno samo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. 

4. Zakon naj predvidi vse možne vire sredstev, način združevanja sredstev 
pa naj se ureja po samoupravni poti. 

5. Vodni prispevek se lahko uvede kot intervencija v smislu ustavnih 
določb. 

Predloženi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, 
ki je pripravljen v obliki prečiščenega besedila, dosledno upošteva omenjene 
usmeritve. V predlogu zakona je izpeljano načelo, da je območna vodna skup- 
nost temeljna oblika organiziranja. Večji vpliv občin na stanje in razvoj vod- 
nega gospodarstva in uresničevanje odgovornosti občin za to področje je opre- 
deljeno tako, da imajo občinske skupščine pravico in dolžnost začasno urejati 
vprašanja, o katerih zbor uporabnikov in zbor izvajalcev skupščine območne 
vodne skupnosti tudi po usklajevalnem postopku ne dosežeta soglasne od- 
ločitve. 

Nadalje imajo občinske skupščine pravico in dolžnost določati, da dolo- 
čeni uporabniki in izvajalci opravijo postopek o združevanju sredstev za do- 
ločene namene, kakor tudi pravico in dolžnost, da v primeru, če se uporabniki 
in izvajalci ne sporazumejo o višini povračil za programiranje storitev ali de- 
javnosti, začasno določijo, da uporabniki vode plačujejo povračila v obliki 
obveznega prispevka. Poleg tega gre občinski skupščini pravica, da daje so- 
glasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi območne vodne skupnosti 
in njenem statutu ter soglasja k statutom temeljnih organizacij združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju vod- 
nega gospodarstva. Uveljavljeno je načelo, da se odnosi in razmerja pri zdru- 
ževanju sredstev, razporejanju sredstev po namenu uporabe in skupni krite- 
riji za njihovo uporabo urejajo izključno s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana območne vodne skupnosti. 

Predloženi zakon predvideva možne vire sredstev, pri čemer je najpo- 
membnejše to, da se za naložbe zagotavljajo sredstva s samoupravnim združe- 
vanjem in za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev — to je za eno- 
stavno reprodukcijo — s povračili. Vodni prispevek v tem zakonu ni več do- 
ločen kot vir sredstev, vendar tak vir ni izključen. Mogoče ga je določiti z 
zakonom ob neposredni uporabi ustavnih pooblastil iz 25. in 89. člena ustave 
SR Slovenije. 

Naj v uvodu posebej opozorim le še na nekatere druge pomembnejše spre- 
membe sedaj veljavnega zakona o vodah. Po predloženem predlogu zakona so 
vodnogospodarske osnove strokovna osnova za sestavo planskih aktov in sku- 
paj s plani vodnega gospodarstva osnova za izdajo vodnogospodarskih soglasij 
in vodnogospodarskih dovoljenj. Na področju pravnega odločanja so opuščene 
vodnogospodarske smernice in se obdržijo le v prehodnem obdobju. Vodno- 
gospodarska soglasja pa se v določenih primerih odpravljajo. Več pristojnosti 
na področju pravnega odločanja imajo občinski upravni organi. Dopolnjene so 
tudi kazenske določbe tako, da so določnejše in na ustrezen način sankcioni- 
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rane materialne določbe tega zakona, ki izražajo obvezno ravnanje v obliki 
zapovedi ali prepovedi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob obravnavi predloga zakona je skupina 
delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interes- 
nih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja po- 
globljeno obravnavala predlog zakona in predlagala vrsto sprememb in do- 
polnitev, ki dajejo večjo preciznost in jasnost posameznih določb in v določeni 
meri tudi vsebinsko dopolnjujejo predlog zakona. Predlagatelj je skrbno pro- 
učil amandmaje te skupine, se z njimi strinjal in jih predlagal kot sestavni del 
besedila predloga zakona. Predlagatelj je prav tako proučil pripombe delovnih 
teles zborov Skupščine in na njihovo pobudo predlaga amandma k V. poglavju 
predloga zakona, ki ste ga delegati skupaj z utemeljitvijo prejeli danes na klop. 

Dalje je predlagatelj proučil pobudo delovne skupnosti Zveze vodnih 
skupnosti glede spremembe besedila 82. člena, vendar se ni odločil, da bi pred- 
lagal amandma k temu členu. Svoje stališče do te pobude je pismeno obraz- 
ložil. To obrazložitev ste delegati prejeli danes na klop. Predlagatelj je sezna- 
njen z amandmaji, ki jih predlaga Zakonodajno-pravna komisija. S temi 
amandmaji se predlagatelj v celoti strinja. Predlagatelj zato predlaga, da sprej- 
mete predlog zakona z omenjenimi amandmaji. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles ozi- 
roma skupine delegatov besedo? (Ne.) Dodatno poročilo skupine delegatov so 
delegati dobili na klop. 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Franc Vičar, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 12. okoliš, Jesenice. 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov je na seji 11. 12. 1981 obravnavala gradivo za 70. sejo Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije in med drugim zelo podrobno obrav- 
navala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. O tem 
zakonu je namreč v občini Jesenice potekala vrsta razprav že od osnutka dalje. 
Iz teh razprav pa je bilo v skupini opozorjeno na vrsto viprašanj, za katere 
je skupina v razpravi ocenila, da pomenijo pravzaprav nakazovanje proble- 
mov za izvajanje tega zakona. Zato skupina delegatov občine Jesenice ne pred- 
laga amandmajev niti ne nasprotuje sprejetju predloženih sprememb in do- 
polnitev. Zeli pa delegate Zbora združenega dela opozoriti predvsem na na- 
slednje: 

Dve tretjini ozemlja SR Slovenije odpade na hribovski in gorski svet s 
številnimi erozijskimi žarišči in plazovi, ki ga razjeda nad 8000 km hudourni- 
ških strug. S tega območja dobivajo naši vodotoki nad 80 odstotkov vseh voda, 
z njimi pa tudi okoli tri milijone m3 letno hribovskih preparin. Za ohranitev 
ravnovesnih razmer in uravnavanje odtokov voda je bilo zgrajenih v prete- 
klosti več tisoč objektov, ki nimajo neposrednih koristnikov. Progresija sploš- 
nih erozijskih pojavov in povečanje potreb po vodah in urejanje prostora za- 
htevajo načrtnejše urejanje, medtem ko že zgrajeni objekti propadajo. 

To pomeni, da moramo ob sprejemanju novitet zakona o vodah posebej 
poudariti uveljavljanje samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja s so- 
lidarnostnim združevanjem sredstev na podlagi izvajanja planiranih nalog. Pri 
tem pa moramo poudariti tudi možnost za neposredno zbiranje finančnih sred- 
stev občanov iz urbanih središč, 'skupaj s prebivalci hribskega sveta, saj le-ti 
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vodo najbolj rabijo. Je pa naš hribovit svet, predvsem pa Alpe edino območje, 
kjer bomo v prihodnjih desetletjih dobivali potrebno vodo. Tako bo na posa- 
meznika odpadlo le nekaj desetink metra strug z vsemi erozijskimi žarišči in 
plazovi in en do tri km teh strug na prebivalca hribovskega sveta. To nava- 
jamo predvsem zato, ker pri načrtovanju urejanja na tem področju in tudi 
izvajanja del vse preveč sprejemamo odločitve za posege in ureditve v ni- 
žinah, ki se vidijo, premalo pa smo prisotni pri odpravljanju in saniranju 
vzrokov, ki so predvsem v hribovitem svetu. 

Na podlagi navedenega moramo dovolj široko razumeti tudi novo peto 
alineo drugega odstavka 22. člena, v kateri moramo razumeti povezanost z 
vodnimi zajetji. Vsekakor pa moramo smisel zakona razlagati tako, da reše- 
vanje teh vprašanj urejamo v celoti od vodnih virov in ne ozko glede na lo- 
ciran problem, to je v smislu, kot je bil sprejet zakon o zaščiti Soče in zakon 
o Triglavskem narodnem parku, ki je v bistvu zakon o zaščiti Julijskih alp, 
glavnih po virih naših voda. Zaradi gospodarsko neenakomerne razvitosti po- 
sameznih območij je na podlagi navedenega nujno, da se s solidarnostnim 
združevanjem sredstev zagotovi urejanje zaledij po virih voda na tistih ob- 
močjih Slovenije, kjer te nastopajo in v zvezi s tem, kako moramo oblikovati 
plan predvidenih, v zgoraj navedenem 12. členu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Prijavljenih 
razpravljalcev ni več. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 
14., 45. in 87. členu predloga zakona, ki so razvidni iz njenega poročila in do- 
datnega poročila. Amandma k 45. členu je pripravljen na predlog Odbora za 
stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in 
Zbora občin. Z amandmaji soglašata Izvršni svet in skupina delegatov. 

Predlagam, da o vseh treh amandmajih glasujemo skupaj, če se seveda 
strinjate s predlogom? (Delegati se strinjajo.) Na glasovanje dajem amandmaje 
Zakonodajno-pravne komisije k 14., 45. in 87. členu predloga zakona. Kdor je 
za potrditev amandmajev, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 14., 45. in 
87. členu predloga zakona soglasno sprejeti. 

Na glasovanje dajem amandma Izvršnega sveta naše skupščine k novemu 
44. členu predloga zakona. Zakonodajno-pravna komisija se strinja? (Da.) 
Odbor? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za amandma Izvršnega sveta k novemu 
44. členu predloga zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k novemu 44. členu predloga 
zakona soglasno sprejet. 

Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah v 
prečiščenem besedilu v celoti na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah sprejet soglasno. 

Tudi v tem primeru predlagam, da na predlog Zakonodajno-pravne komi- 
sije sprejme zbor še naslednji sklep: 
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V Uradnem listu SR Slovenije se objavi integralno besedilo predloga za- 
kona o vodah. Integralno besedilo predloga zakona o vodah obsega besedilo 
veljavnega zakona, vključno z danes sprejetimi spremembami in dopolnitvami. 
Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Prešernovi nagradi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v prilogi VIII Poročevalca. K predlogu 
zakona ste danes prejeli amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
13. a členu in poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš dr. Iztok Winkler, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kulturo in znanost. 

Dr. Iztok W i n k 1 e r : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Pred- 
log zakona o Prešernovi nagradi se nebistveno razlikuje od osnutka, ki ste ga 
obravnavali septembra. Razprava o osnutku je namreč v celoti potrdila te- 
meljna izhodišča zakona in tudi večino konkretnih rešitev. 

Največ razprav se je vendarle osredotočilo na vprašanje števila nagrad 
in na vprašanje, ali razširiti krog možnih nagrajencev tudi na tiste, ki imajo 
izjemne uspehe pri organiziranju kulturnih dejavnosti v posredovanju kul- 
turnih vrednot ali pa pri uveljavljanju kulturnih dosćžkov slovenske kulture 
v Jugoslaviji ali v tujini. 

Večina razpravljalcev je vendarle podprla pobudo za zmanjšanje števila 
nagrad, deljena pa so ostala mnenja o konkretnem številu, tako da v predlogu 
dajemo kompromisno rešitev, in sicer tako, da Prešernov sklad lahko podeli 
vsako leto največ tri Prešernove nagrade in največ deset nagrad Prešernovega 
sklada. 

Prav tako smo v predlogu zakona upoštevali večinsko mnenje iz razprave, 
da je treba zadržati prvotni namen Prešernove nagrade in bo ta tudi naprej 
nagrada za vrhunske, umetniške stvaritve in najvišje priznanje Socialistične 
republike Slovenije na tem področju. 

V predlogu zakona je dalje jasneje opredeljeno tudi razmerje med Uprav- 
nim odborom Prešernovega sklada, ki odloča o nagradah in njegovimi stro- 
kovnimi komisijami, ki bodo v prihodnje upravnemu odboru dajale samo 
strokovna mnenja o kandidatih. 

In končno, v predlaganem zakonu dajemo poseben poudarek tudi javnosti 
dela Prešernovega sklada, in sicer v vseh delih postopka, od predlaganja kan- 
didatov za nagrado, ocene njihđvega strokovnega dela in v dokončni odločitvi 
samega upravnega odbora o nagrajencih. 

Predlagani zakon bo začel veljati tako, kot je predvideno v zakonu. To pa 
pomeni, da bodo Prešernove nagrade v letu 1982, 8. februarja 1982, že pode- 
ljene v skladu s tem zakonom. Ker pa postopek za izbiro nagrajencev že teče, 
je smotrno, da ga dokonča in sprejme odločitve o nagrajencih dosedanji 
Upravni odbor Prešernovega sklada. 
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Zato predlaga Izvršni svet amandma k predlogu zakona, s katerim v pre- 
hodnih določbah pooblaščamo dosedanji upravni odbor, da nadaljuje z delom do 
imenovanja novega, vendar največ 6 mesecev. 

Predlagam torej, da predlog zakona o Prešernovi nagradi skupno z amand- 
majem, ki ste ga danes sprejeli, sprejmete. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne.) Prehajamo na razpravo. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega 

sveta k 13. a členu, ki ste ga prejeli danes na klop. 
Odbor za družbenopolitični sistem se z amandmajem strinja, ker je bil na 

seji odbora ta amandma že dan v razpravo. Prav tako se z amandmajem strinja 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Na glasovanje dajem amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
13. a členu predloga zakona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim gla- 
suje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 13. a 
členu predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o Prešernovi nagradi v celoti. Kdor 
je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o Prešernovi nagradi sprejet z večino 
glasov. * 

Medtem smo dobili sporočilo predsednice Družbenopolitičnega zbora v zvezi 
z zakonom o cestah, ki se glasi: 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji 16. decembra 1981 
obravnaval predlog zakona o cestah in na podlagi 88. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednja stališča in predloge: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je predlagatelj pri pripravi predloga 
zakona upošteval predloge in stališča Družbenopolitičnega zbora, sprejeta ob 
obravnavi osnutka zakona in da predlagani amandmaji ne spreminjajo nji- 
hovih intencij. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da ni sprejemljiv amandma k 19. in 35. 
členu, ki ga predlaga skupina za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije občine Lenart — ta amandma v Zboru združenega dela ni bil 
vložen — ker širi uporabo sredstev vzajemnosti tudi na vse lokalne ceste. 

Družbenopolitični zbor se strinja z mnenjem skupine delegatov za prouči- 
tev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja in z mnenji Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije, razvidno iz dodatnega poročila z dne 
15.12. 1981 številka 34—49/81. 

Družbenopolitični zbor poudarja, da že predlagano besedilo omogoča v šesti 
alinei 19. člena predloga zakona o cestah, da je načelo vzajemnosti možno rea- 
lizirati prek usklajevanja v Republiški skupnosti za ceste tudi glede lokalnih 
cest. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
log zakona o cestah, upoštevaje stališča in predloge zbora. 

Menim, da smo vse to upoštevali ob sprejemanju zakona o cestah. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodno- 
sti na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu številka 20. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Leopold Kejžar, namestnik 
predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona temelji na stališčih, ki so bila sprejeta v zborih Skupščine SR 
Slovenije junija letos ob obravnavi predloga za izdajo zakona. Osnutek je skla- 
den z ugotovitvijo, da so temeljna vprašanja vzgoje in izobraževanja rešena 
v sistemskih zakonih za to področje. Na podlagi ustave in teh zakonov naj ureja 
le uresničevanje posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske na- 
rodnosti. Tej usmeritvi je podrejena celotna vsebina zakona. 

Razprava o osnutku v delovnih telesih Skupščine in zborov ter v Komisiji 
za narodnosti in mednacionalna vprašanja pri Republiški konferenci Sociali- 
stične zveze je bila usmerjena predvsem na nekaj problemov, o katerih so bila 
izražena različna stališča. 

Prvo tako vprašanje je pobuda, naj bi posebne smotre in naloge, ki se na- 
našajo na vzgojo in izobraževanje za pripadnike narodnosti, razširili tudi na 
slovenske vzgojno-izobraževalne organizacije na narodnostno mešanem območju 
na obali. Tako bi se tudi učenci v slovenskih vzgojno-izobraževalnih organizaci- 
jah v večji meri seznanjali s kulturo, zgodovino in geografijo italijanskega 
naroda. 

Sistemski zakoni s področja vzgoje in izobraževanja med smotri in nalogami 
posebej poudarjajo razvijanje ljubezni do svojega naroda in domovine kot skup- 
nosti samoupravnih narodov in narodnosti Jugoslavije. Tako na primer zakon o 
usmerjenem izobraževanju določa v 3. členu med nalogami usmerjenega izobra- 
ževanja tudi: »razvija zavest o pripadnosti svojemu narodu in vzgaja v duhu 
bratstva, enotnosti, sodelovanja in enakopravnosti narodov in narodnosti Jugo- 
slavije, v duhu sožitja italijanske oziroma madžarske narodnosti in slovenskega 
naroda, omogoča spoznavati njihov razvoj in dosežke njihovega kulturnega 
ustvarjanja«. _ _ 

Ob razpravi o zakonu je priložnost, da preverimo, ali smo v praksi dovolj 
storili za izvedbo teh načel in če je potrebno, da damo pobude za dopolnitve 
učnih načrtov. Poleg tega navedeni zakon vsebuje tudi določbo, ki še posebej 
zavezuje vse otroke v slovenskih izobraževalnih organizacijah na narodnostno 
mešanem območju od vrtca do srednje šole, da se obvezno učijo jezika narodno- 
sti kot jezika okolja. 

Pouka jezika pa si zlasti na višji stopnji ni mogoče predstavljati brez spo- 
znavanja kulture in celotnega življenja drugega naroda. Pouk jezika ni le vzgoja 
dvojezičnosti, ampak tudi spoznavanje kulture in zgodovine italijanskega na- 
roda in italijanske narodnosti pri nas. 

Dosedanje razprave so se tudi posebej ustavljale ob 14. členu osnutka, ki 
pomeni izpeljavo 19. člena zakona o usmerjenem izobraževanju in daje učen- 
cem, ki so končali dvojezično šolo ali šolo v jeziku narodnosti, priložnost, da se 
tudi'v srednjih šolah, zunaj narodnostno mešanega območja še naprej učijo je- 
zika narodnosti. 
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Največ razprav je bilo o dveh problemih, ali naj bo pouk jezika narodnosti 
obvezen za šolo ali tudi za učenca in kako organizirati pouk, da ne bo pomenil 
dodatne obremenitve za učenca. Pri pripravi osnutka smo izhajali iz stališča, da 
se pouk jezika narodnosti v srednjih šolah, zunaj narodnostno mešanega ob- 
močja organizira iz dveh razlogov, zaradi pravice pripadnikov narodnosti, da se 
izpopolnjujejo v svojem jeziku in zaradi poglabljanja dvojezičnosti na narod- 
nostno mešanem območju. 

Predloženi osnutek te pravice ne omejuje zgolj na pripadnike narodnosti, 
ampak jo razširja na vse učence, ki so končali dvojezično osnovno šolo oziroma 
šolo v jeziku narodnosti in imajo interes, da se bodo še naprej učili jezika na- 
rodnosti, ker se bodo po končanem šolanju zaposlili na narodnostno mešanem 
območju. Menimo, da je učenje jezika narodnosti stvar prostovoljne odločitve 
učenca. Lahko pa je zavezan tudi s štipendijsko pogodbo ali pa z zahtevo, da 
mora za določena dela obvladati oba jezika. Tako določilo vsebuje tudi osnutek 
tega zakona za pedagoške delavce. Zato predlagamo, da je organiziranje pouka 
jezika narodnosti obvezno za šolo, za učenca pa prostovoljno. 

V dosedanjih razpravah se je pojavila tudi pobuda, naj bi se učenci učili 
jezika narodnosti namesto tujega jezika. S tako rešitvijo bi odpravili dodatno 
obremenitev učencev, ki bi se odločili za ta pouk. Slabost pa je v tem, da bi 
učenec, ki se bo učil jezika narodnosti namesto tujega jezika, naletel na težave 
pri študiju na višjih in visokih šolah pri tistih programih, kjer je pogoj znanje 
tujega jezika, in v tistih poklicih, kjer je znanje tujih jezikov pogoj za oprav- 
ljanje dela. 

Glede na različna mnenja o tem vprašanju predlagamo, da naj bi v predlog 
zakona zapisali tako formulacijo, ki ne bo zapirala praktičnih rešitev, temveč 
bo omogočala, da se pouk jezika narodnosti organizira v skladu z možnostmi 
in potrebami narodnosti in združenega dela na narodnostno mešanem območju. 

Tretji sklop problemov, o katerih so bila izražena različna mnenja, pred- 
stavljajo rešitve v 28. členu, ki določajo obveznosti Socialistične republike 
Slovenije za razvijanje vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in 
madžarske narodnosti. Osnutek izhaja iz ustavne opredelitve, da Socialistična 
republika Slovenija skrbi za razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike 
italijanske in madžarske narodnosti in zato zagotavlja potrebna materialna 
sredstva. V skladu s tem se predlaga, da Socialistična republika Slovenija zago- 
tavlja tista sredstva za delovanje vzgojno-izobraževalnih organizacij na narod- 
nostno mešanih območjih, ki presegajo stroške v enakih slovenskih izobraže- 
valnih organizacijah. Ta načelna rešitev se razlikuje od dosedanje ureditve le 
na področju dvojezične predšolske vzgoje v občinah Lendava in Murska So- 
bota, kjer zaradi spodbujanja dvojezične predšolske vzgoje pred vstopom v 
dvojezično osnovno šolo sedanji zakon določa, da se iz sredstev SR Slovenije 
zagotavlja polovica sredstev za dejavnost dvojezičnih vzgojno-varstvenih orga- 
nizacij, v katerih so otroci dve leti pred vstopom v osnovno šolo. Predlagana 
rešitev bi torej nekoliko zmanjšala dodatna sredstva, ki jih je treba zbrati v 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije in bi lahko ogrozila sedanjo mrežo dvo- 
jezičnih vzgojnovarstvenih organizacij v občinah Lendava in Murska Sobota, 
ker so bili srednjeročni načrti razvoja otroškega varstva pripravljeni na os- 
novi veljavnega zakona. V zvezi s tem so bile izražene pobude, naj bi s pred- 
hodno določbo ohranili sedanje stanje do konca srednjeročnega obdobja. Pod- 
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piramo tako rešitev, ker menimo, da bi prispevala k ublažitvi težav na področ- 
ju otroškega varstva v obeh občinah. 

Osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja pomeni po oceni 
predlagatelja še en korak naprej k ustvarjanju pogojev za razvoj italijanske 
in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in prispevek k praktičnemu uveljav- 
ljanju dvojezičnosti in enakopravnega sožitja na narodnostno mešanih območ- 
jih. Zato predlagamo, da osnutek zakona sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne.) 

Prehajamo na razpravo. Razpravljala bo delegatka za področje prosvete in 
kulture, 8. okoliš, Ljutomer, tovarišica Marika Gonc. 

Marika Gonc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zbo- 
ri skupščine občine Lendava so dne 14. 12. 1981 obravnavali osnutek zakona o 
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
ter so skupaj s skupščino občinske Izobraževalne skupnosti Lendava, skupščino 
otroškega varstva ter skupščino Samoupravne interesne skupnosti za kulturo 
in prosveto pripadnikov madžarske narodnosti v občini Lendava sprejeli k os- 
nutku zakona naslednja stališča in predloge. 

1. Predloženi osnutek zakona bi moral bolj sistematično razmejevati na- 
rodnostno šolstvo in dvojezično šolstvo. To utemeljujemo z dejstvom, da prihaja 
zaradi nesistematičnosti do napačnih interpretacij posameznih določb. 

2. Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in ma- 
džarske narodnosti je v odnosu do zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
zakona o osnovni šoli in zakona o usmerjenem izobraževanju specialni zakon. 
Kot tak bi zato moral vse pomembne zadeve, kot na primer mrežo šol, nor- 
mative otrok in učencev v oddelku, in podobno, konkretneje opredeljevati. Me- 
nimo, da sklicevanje na dejstvo, da se naj zakoni ne prepisujejo, pri tem ni 
umestno. 

3. Dalje ugotavljamo, da obrazložitev osnutka zakona ni usklajena s sa- 
mim besedilom zakona, in sicer glede vzgojnega programa priprave na šolo, ka- 
kor tudi glede financiranja istega. 

4.' V 9. členu, ki opredeljuje sprejem prilagojenih vzgojnih programov za 
vzgojo in varstvo predšolskih otrok, programe življenja in dela osnovne šole ter 
prilagojene vzgojnoizobraževalne programe v srednjem izobraževanju, je po- 
trebno določiti usklajevalni postopek v primeru nesoglasja s strani samouprav- 
ne interesne skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti. 

5. Iz obrazložitve 11. člena izhaja, da se močno krči obseg priprave otrok 
na osnovno šolo. Menimo, da s takim obsegom ni mogoče dosegati smotrov in 
ciljev, ki jih zastavlja sam zakon in pomeni tako določilo nazadovanje pri uve- 
ljavljanju posebnih pravic pripadnikov narodnosti. Pri tem posebej poudarja- 
mo, da v 120 urah letno ni mogoče opraviti izredno zahtevne priprave na dvo- 
jezično šolo. Ker je dobra priprava pred šolo pogoj za kvaliteto in celo za ob- 
stoj dvojezične šole, sedanjega obsega priprav ne bi smeli krčiti. 

Zato predlagamo naslednje dopolnitve 11. člena: obseg in vsebina priprav 
na osnovno šolo mora zagotavljati uresničitev vsebine 10. člena zakona. Menimo 
namreč, da 240 ur priprav na šolo tega ne zagotavlja. 
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Zadnji stavek prvega odstavka tega člena naj se dopolni tako, da bo dolo- 
čeno, da k obsegu in vsebini priprav na osnovno šolo, ki ga določi strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, obvezno da soglasje tudi samo- 
upravna interesna skupnost za kulturo in prosveto pripadnikov tega člena, 
in sicer tako, da bo določen nosilec financiranja programov priprav na osnov- 
no šolo. 

6. Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in ma- 
džarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja je izrednega pomena za 
nadaljnji razvoj madžarskega jezika in torej tudi za nadaljnji obstoj in razvoj 
madžarske narodnostne skupnosti v SR Sloveniji. Možnost in dejanska zagoto- 
vitev, da učenci, ki so končali dvojezično osnovno šolo, ne glede na njihovo 
narodnost nadaljujejo z izpopolnjevanjem znanja madžarskega jezika, v zakonu 
ni ustrezno opredeljena, ker besedilo 14. člena zakona določa, da je madžarski 
jezik na šolah izven narodnostno mešanega območja fakultativen predmet. Tako 
določilo absolutno ni sprejemljivo. Menimo, da bi se besedilo 14. člena moralo 
glasiti tako, da bi namesto besede »fakultativen« uporabili besedo »enakopra- 
ven«. To pomeni, da bi na šolah, kjer večina učencev iz dvojezičnih osnovnih 
šol, to je Pomurje in nekatere šole v Mariboru, nadaljuje šolanje zaradi jezika, 
moralo dobiti mesto v predmetniku. Hkrati pa je treba poiskati take rešitve, da 
pouk madžarskega jezika za tiste, ki se zanj odločijo, ne bi pomenil dodatne 
obremenitve. 

V 14. členu je potrebno nadalje opredeliti, da se omogoča pouk madžar- 
skega jezika po začetnem programu tudi učencem usmerjenega izobraževanja 
izven narodnostno mešanih območij v vzgojno-izobraževalnih organizacijah iz- 
ven narodnostno mešanega območja. 

7. Osnutek zakona v celoti izpušča pouk madžarskega jezika na višjih in 
visokih šolah kljub temu, da iz obrazložitve zakona izhaja, da naj bi le-ta opre- 
deljeval uresničevanje posebnih pravic pripadnikov narodnosti v okviru enot- 
nega vzgojno-izobraževalnega sistema, kamor nedvomno sodi tudi višje in vi- 
soko šolstvo. Zato bo potrebno spremeniti naslov zakona. Menimo pa tudi, da 
bi pouk jezika narodnosti na višjih in visokih šolah lahko urejali posebni za- 
kon o teh šolah, ki je v pripravi. Za dosledno uresničevanje dvojezičnega po- 
slovanja je to še posebej pomembno. Prav tako naj zakon opredeli določbe o vlo- 
gi in položaju jezika narodnosti v delavski univerzi in v osnovni šoli s prilago- 
jenim programom. 

8. V 15. členu naj se opredeli odobritev letnega delovnega načrta v zvezi s 
sodelovanjem vzgojno-izobraževalnih organizacij z ustavami in inštitucijami 
matičnega naroda. 

9. V 17. členu zakona je opredeliti pojme strokovni delavci in svetovalni 
delavci. 

10. Besedilo 18. člena naj se smiselno dopolni tako, da bo določeno, koga se 
šteje, da obvlada oba učna jezika. Menimo namreč, da ni potrebno opredelje- 
vati preizkus znanja jezika tistim delavcem, ki so si na višji šoli, ne glede na 
smer študija, pridobili znanje jezika narodnosti. 

11. Glede 26. člena menimo, da naj le-ta opredeli že ustaljeno prakso, da 
dvojezične vzgojno-izobraževalne organizacije izdajajo dvojezična spričevala 
in listine. 

12. Uresničevanje obveznosti SR Slovenije za razvijanje vzgoje in izobra- 
ževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti, ki jih opredeljuje 



70. seja 189 

28. člen, je treba dopolniti tako, da bodo zajete vse obveznosti iz tega zakona, 
zlasti pa še obveznosti iz 15. člena, ki niso vsebovane v oceni izobraževanja, s 
strani Republiške izobraževalne skupnosti in Skupnosti otroškega varstva in 
določb 11. člena. Prav tako menimo, da bi ta člen moral vsebovati tudi določ- 
be o obveznostih financiranja raziskovalnega dela na področju vzgoje in izo- 
braževanja. 

13. 29. člen bi moral vsebovati tudi določbe, da so delavci našteti v 17. 
in 18. členu, dolžni obvezno izpolnjevati znanje slovenskega jezika in jezika 
narodnosti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. K tej točki dnevnega reda je 
razpravo oddal tudi delegat 19. okoliša iz Lendave, ker je vsebinsko enaka raz- 
pravi delegatke iz Ljutomera. 

Drugih prijavljenih razpravljalcev ni. Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 

in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

-uči in ustrezno upošteva predloge in stališča delovnih teles zbora in Skupščine 
te predloge in pripombe, dane na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasu- 

je! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na rav- 
ni republike, ki jo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) K besedi se javlja tovariš 
Zivko Pregl, direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

•Živko Pregl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije daje informacijo o sprejemanju planskih 
dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike, ker meni, 
da je treba storiti vse, da se v letu 1982 in dalje zagotovijo na samoupravnih 
osnovah pogoji financiranja samoupravnih interesnih skupnosti družbenih de- 
javnosti, predvsem pa gospodarske infrastrukture. Podatki opozarjajo, da za 
uresničitev te naloge še ni storjeno vse. Vse preveč je še temeljnih organizacij 
združenega dela, ki niso obravnavale samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture in anek- 
sov k njim. 

Koordinacijski odbor za planiranje pri Republiški konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva je v sodelovanju z drugimi ustanovami na ravni re- 
publike v zadnjih dneh pospešil akcijo. Njegovi predstavniki so obiskali vse 
občine v naši republiki in analizirali položaj na tem področju. Najnovejša oce- 
na kaže, da je stanje glede podpisovanja in sprejemanja samoupravnih sporazu- 
mov in aneksov bistveno boljše kot kažejo podatki, ki jih vsebuje informacija 
Izvršnega sveta. V zadnjih dneh se je položaj še nekoliko spremenil. V večini 
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občin ocenjujejo, da bodo do konca leta praktično v vseh temeljnih organiza- 
cijah združenega dela zagotovili obravnavo samoupravnih sporazumov in anek- 
sov, v veliki večini pa tudi njihov sprejem. 

To seveda ne zmanjšuje pomena današnje razprave v skupščinskih zborih 
in zborih združenega dela občinskih skupščin. Akcijo je potrebno usmeriti se- 
lektivno, kajti zaradi zaostrenih razmer gospodarjenja se je potrebno osredoto- 
čiti predvsem na tisti del gospodarske infrastrukture, ki je posebnega pomena 
za razvoj združenega dela in ki predstavlja nujne potrebe družbene reproduk- 
cije v skladu s točko 5.19. družbenega plana naše republike za obdobje 1981 do 
1985 in ki je v dogovoru o temeljih družbenega plana republike 1981—1985 
predviden za financiranje na osnovi združevanja sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih — to so energija in že- 
lezniška, luška ter cestna infrastruktura. 

Ugotoviti pa je potrebno, da tudi na teh področjih samoupravne interes- 
ne skupnosti gospodarske infrastrukture niso pokazale dovolj aktivnosti pri or- 
ganiziranju razprav v temeljnih organizacijah. Zlasti niso vedno dajale odgo- 
vorov na vprašanja, ki so nastajala v zvezi z razvojem gospodarske infrastruk- 
ture v temeljnih organizacijah združenega dela. To je tudi oviralo pozitivno 
opredeljevanje do samoupravnih sporazumov in aneksov k njim. 

Pojavljala so se tudi nekatera vprašanja, ki so širšega pomena in ki jih je 
potrebno posebej omeniti. V mnogih temeljnih organizacijah združenega dela 
so zastavljali vprašanja, zakaj v samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture in aneksih k 
njim niso predvidene zmanjšane obveznosti za konvertibilne izvoznike. Ko so 
bili samoupravni sporazumi o temeljih planov interesnih skupnosti gospo- 
darske infrastrukture in aneksov k njim pripravljeni konec leta 1980 in v za- 
četku leta 1981, še niso bili znani instrumenti spodbujanja izvozne orientacije 
združenega dela. Zato v njih ni predvidenih zmanjšanih obveznosti za konver- 
tibilne izvoznike, pač pa je potrebno, da skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti gospodarske infrastrukture ob ugotovitvenih sklepih o veljavnosti 
samoupravnih sporazumov in aneksov sprejmejo, upoštevaje usmeritve na 
zborih republiške Skupščine 28. julija in 25. novembra letos ter v sprejetem 
osnutku resolucije za leto 1982, sklepe glede olajšav za konvertibilne izvoznike. 
Podobno je že storjeno z intervencijskimi zakoni, ki veljajo od 1. avgusta do 
31. decembra letos. 

Sklepi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti bi zagotovili, da se 
pogoji gospodarjenja za konvertibilne izvoznike v letu 1982 ne bodo poslab- 
šali. Ocenjujemo, da bodo sklepi ob zmanjšanih obveznostih za konvertibilne 
izvoznike pri združevanju sredstev za gospodarsko infrastrukturo v letu 1982 
znašali v prid izvoznikov okoli 600 milijonov dinarjev, kar predstavlja pribli- 
žno 3 % zmanjšanje ocenjenih razpoložljivih sredstev za naložbe v omenjenih 
samoupravnih interesnih skupnostih gospodarske infrastrukture. 

Glede manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij se je po- 
trebno zavzeti, da bodo samoupravne interesne skupnosti gospodarske infra- 
strukture v svojih programih predvidele tudi ustrezni del aktivnosti in na- 
ložb na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih, kar bo 
prispevalo k pospeševalnemu razvoju teh območij. Pri nujnem krčenju progra- 
mov gospodarske infrastrukture se to ne bi smelo dogajati, predvsem na ra- 
čun manj razvitih območij. V zvezi s tem je komisija Izvršnega sveta Skupšči- 
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ne naše republike za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja že opra- 
vila vrsto razgovorov. 

V razpravi so se pojavljala vprašanja v zvezi z neusklajenim delovanjem 
samoupravnih interesnih skupnosti pri organiziranju razprave v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela. Poleg tega pa so tudi pomembni del aktivnosti 
opravili organi občinskih izvršnih svetov, kar vse ni bilo vedno medsebojno 
ustrezno usklajeno. Očitno je, da bi bil položaj pri opredeljevanju do samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov in aneksih k njim bistveno slabši, če 
se ne bi v to dejavnost aktivno vključili izvršni sveti in družbenopolitične or- 
ganizacije občin. 

Vsekakor pa bo potrebno v prihodnje zagotoviti, da se bodo samoupravne 
interesne skupnosti gospodarske infrastrukture medsebojno dogovorile za tak- 
šen način dela, ki bo zagotavljal njihovo enotno in usklajeno angažiranje pri 
izvajanju planskih aktivnosti. Doslej so vlogo njihovega usklajevalca pogosto 
morale prevzemati planske službe na različnih ravneh družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti gospodarske infrastrukture in aneksi k njim predstavljajo nujne pogoje za 
razvoj infrastrukture v skrčenih gospodarskih pogojih. V strokovnih službah 
samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture, v pristojnih up- 
ravnih organih na ravni republike in zavodu SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje so bile izdelane grobe ocene o možnih minimalnih programih gospodarske 
infrastrukture v letu 1982. Ocene kažejo, da bo ob sedanjem obsegu virov fi- 
nanciranja infrastrukture, vključno z instrumentarijem, ki ga vsebujejo samo- 
upravni sporazumi in aneksi k njim, Interesni skupnosti elektrogospodarstva 
primanjkovalo okoli 3,21 milijard dinarjev, za kolikor toliko nemoteno oprav- 
ljanje najnujnejših nalog. Samoupravne interesne skupnosti morajo pripraviti 
in verificirati minimalne programe svojega delovanja v letu 1982, ki bodo omo- 
gočili stvarno oceno najnujnejših pogojev njihovega razvoja. 

Podpiramo sklepe, ki so predloženi zborom Skupščine SR Slovenije v spre- 
jem, predlagamo pa, da se dopolnijo s priporočilom skupščinam samoupravnih 
interesnih skupnosti, da sprejmejo sklepe o zmanjšanih obveznostih za izvoz- 
nike na konvertibilna področja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem poročevalce delovnih teles, ali 
želijo besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Francka Herga. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
za proučitev družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje je 
danes obravnavala informacijo Izvršnega sveta o sprejemanju planskih do- 
kumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike. 

Skupina delegatov se je strinjala s predloženo informacijo. Prav tako pa 
je skupina delegatov obravnavala tudi predlog sklepov, ki vam bodo še predlo- 
ženi, in se tudi z njimi strinjala. 

Glede na informacijo Izvršnega sveta o olajšavah za združevanje sredstev 
za gospodarsko infrastrukturo za izvoznike na konvertibilno področje je sku- 
pina menila, da bi bilo primerno sprejeti v tem zboru tudi sklep za te olajšave. 
Zato skupina delegatov predlaga zboru, da sprejme sklepe, ki bodo predloženi, 
prav tako pa tudi še dodatni sklep, in sicer: 
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»Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije priporoča skupščinam sa- 
moupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture, da sprejmejo 
sklep o zmanjšanih obveznostih za izvoznike na konvertibilno področje.« 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na razpravo. Besedo ima to- 
variš Slavko Zalokar, predstavnik Samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet. 

Slavko Zalokar: Želel bi dati samo nekaj informacij glede podpi- 
sovanja in aktivnosti ter rezultatov in problemov pri podpisovanju samouprav- 
nega sporazuma za področje železniškega in luškega prometa v Sloveniji. 

Predstavnik Izvršnega sveta je v svojem uvodu dejal, da samoupravne 
interesne skupnosti niso pokazale dovolj aktivnosti v organizacijah združenega 
dela in sploh pri organizaciji in podpisovanju samoupravnih sporazumov. 

Kar zadeva našo skupnost, dovolite, da povem, da so bile skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti, kakor tudi predsedstvo te skupnosti in skupščine 
temeljnih samoupravnih interesnih skupnosti in njihova predsedstva ves čas, 
od kar je začela akcija priprave, izdelave, razprav in sprejemanja samouprav- 
nega sporazuma, angažirane in vključene v ta proces. 

Organizirali smo tudi tako imenovane štabe v temeljnih samoupravnih 
interesnih skupnostih, v katerih so bili uporabniki, kakor tudi delavci iz želez- 
nice in luke, ki so tekoče spremljali, obiskovali in razčiščevali vsa vprašanja, ki 
so v Kopru nastajala. V ta namen smo se dogovorili tudi za posebno informa- 
tivno službo in do včerajšnjega dne izdali 55 biltenov, ki so jih dobili uporab- 
niki, vsi občinski štabi in vse temeljne samoupravne interesne skupnosti, pred- 
vsem pa tudi večji koristniki. Tako je bila po mojem mnenju izražena razme- 
roma visoka stopnja aktivnosti organov samoupravne interesne skupnosti, ta- 
ko na strani uporabnikov kot tudi na strani izvajalcev, to je delavcev na želez- 
nici in v luki. Rezultat tega je, da je z včerajšnjim dnem sprejelo samoupravni 
sporazum za področje železniškega prometa 85,2 odstotka organizacij združene- 
ga dela od 3496 temeljnih organizacij združenega dela, kolikor jih je po zakonu 
o samoupravni interesni skupnosti tudi članov te skupnosti. 

V razpravi jih je še 9,3 %, odklonilo pa jih je ta sporazum 5,5 °/q. Gre 
skratka za okoli 14,8 %, kjer so vprašanja na nek način odprta. 

Ob tem bi rad povedal tudi to, da se v samoupravnem sporazumu za pod- 
ročje železniškega prometa združujejo sredstva za enostavno in razširjeno re- 
produkcijo. Razumljivo je, da ostaja razmeroma veliko odprtih vprašanj, po- 
sebej ko gre za tisti del, ko se združujejo sredstva za enostavno reprodukcijo, 
kjer menimo, da bi odsotnost tolikega števila temeljnih organizacij združenega 
dela od združevanja sredstev za enostavno reprodukcijo povzročila velike pro- 
bleme v normalnem poslovanju železniškega gospodarstva. To še posebej, ker 
vemo, da imamo vrsto družbenih usmeritev in opredelitev, da je železnici treba 
zagotoviti enostavno reprodukcijo predvsem na podlagi cene za opravljeno us- 
lugo. Vendar žal te opredelitve zaradi ukrepov tekoče ekonomske politike nismo 
doslej mogli realizirati. 

Smo pravzaprav priče temu, da se je železniški promet v Jugoslaviji kot 
celoti, ne samo v Sloveniji, znašel na seznamu najbolj depresiranih cen. Tudi za 
našo republiko je veljala namreč opredelitev, da naj bi cene v železniškem 
gospodarstvu rasle v skladu s splošno rastjo cen, če ne celo nekoliko višje. Če 
primerjamo splošno rast cen v naši republiki in odločitev Zveznega izvršnega 
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sveta o cenah v železniškem prometu, potem vidimo, da smo v izredno velikem 
razkoraku, saj so se cene za letošnje leto dvignile v povprečju samo za 8,5 od- 
stotka, računano na to, da so bile uveljavljene s 1. avgustom v višini 16,3 od- 
stotka. 

Želel bi opozoriti na problem enostavne reprodukcije, ki, kot rečeno, lahko 
povzroča velike probleme, hkrati pa tudi ne izpolnjuje temeljnih določil samo- 
upravne skupnosti oziroma reševanja ekonomskega položaja železnice, ko gre 
za vprašanje vzajemnosti, za vprašanje varnosti in ne nazadnje za vprašanja 
skupnega razreševanja problemov tekočega poslovanja v železniškem gospo- 
darstvu v Sloveniji. Zanimivo je tudi to, da so večji koristniki železniških sto- 
ritev skoraj 100-odstotno podpisali sporazum, da je od 5 odstotkov, ki jih je 
odklonilo, in 9 odstotkov, ki imajo sporazum še v razpravi, pretežen del orga- 
nizacij združenega dela, ki ne uporabljajo v tolikšni meri uslug železniškega 
gospodarstva direktno, vendar pa prav gotovo indirektno ali posredno vpliva- 
jo na takšen ali drugačen poslovni rezultat železnice in njene poslovne part- 
nerje. 

Poimenski seznam organizacij združenega dela, ki so odklonile podpis te- 
ga samoupravnega sporazuma, kaže tudi na to, da v tem seznamu niso tako 
imenovani latentni in stalni zgubaši, ki ne bi mogli zaradi izgub v lastnem po- 
slovanju podpisati tega sporazuma. Kot zanimivost naj navedem, da smo do- 
bili nekaj pisem od nekaterih organizacij združenega dela, v katerih so na- 
vajale, da se strinjajo z vsemi obveznostmi, tako za enostavno kot razširjeno 
reprodukcijo, vendar naj jim bodo posredovane na podlagi zakona, ne pa sa- 
moupravnega akta. V nekaterih organizacijah združenega dela ocenjujejo, da 
je enostavnejša pot zakonsko reševanje kot skupno dogovarjanje in spora- 
zumevanje. 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti je tekoče spremljala stvari, 
končno oceno pa bo dala prihodnji teden na svojem zasedanju. Z aktivnostjo 
bomo, tako kot poziva Izvršni svet, nadaljevali. Pri tem pa opozarjamo na 
nujno rešitev enostavne reprodukcije, medtem ko bomo probleme razširjene 
reprodukcije reševali po samoupravni poti na podlagi sklenjenih samoupravnih 
sporazumov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če 
ne želi nihče več besedo, potem prehajamo na sprejemanje sklepa. 

Zboru predlagam, da sprejme ta-le sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se je seznanil z infor- 

macijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o sprejemanju planskih doku- 
mentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike. 

2. Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena naj ocenijo 
potek sprejemanja planskih aktov in se dogovorijo o aktivnostih na področju 
planiranja, pa tudi o ukrepih zoper tiste uporabnike, ki brez opravičenih raz- 
logov niso sprejele samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Če se uporab- 
niki in izvajalci ne bodo po samoupravni poti dogovorili o programih dejav- 
nosti in programih razvoja ter o načinu združevanja sredstev za njihovo rea- 
lizacijo, naj v skladu s svojo odgovornostjo dajo pobudo za intervencijsko ukre- 
panje Skupščine SR Slovenije. 
13 
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3. Glede na to, da je sprejemanje planskih dokumentov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti še v teku, zbor priporoča zborom združenega dela občinskih 
skupščin, da obravnavajo informacijo o sprejemanju planskih dokumentov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na ravni republike. Ob tem naj ocenijo, kako 
so v občinah potekale aktivnosti glede obravnavanja in opredeljevanja o sa- 
moupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje in o aneksih k njim; posebej naj ugotovijo, kako so se 
o teh samoupravnih sporazumih in aneksih opredeljevale posamezne temeljne 
organizacije združenega dela; ocenijo naj tudi, kako so bili v samoupravno 
sporazumevanje vključeni ^izvajalci in uporabniki v samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

4. Glede na stanje podpisovanja samoupravnih sporazumov in aneksov na 
področju samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ugotov- 
ljeno v informaciji Izvršnega sveta, zbor nalaga samoupravnim interesnim 
skupnostim družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena na ravni republike, da do konca januarja 1982 poročajo Zboru 
združenega dela Skupščine SR Slovenije o rezultatih svojih aktivnosti in ukre- 
pov, o njihovem prispevku v postopku sporazumevanja in o tem, zakaj ni bila 
uresničena v zadostni meri odgovornost delegatov izvajalcev in uporabnikov 
in njihovih samoupravnih interesnih skupnosti v postopku sporazumevanja. 

5. Zbor združenega dela priporoča skupščinam samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje, da v mesecu januarju 1982 sprejmejo skle- 
pe o zmanjšanju obveznosti za izvoznike na konvertibilno področje. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izvaja- 
nju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo je bilo objavljeno v prilogi VIII Poročevalca. Zeli predstavnik Iz- 
vršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Leopold Kejžar, namestnik 
predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
turo. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V skladu s skupščinskim sklepom predlaga Izvršni svet tretje poročilo o izva- 
janju zakona o usmerjenem izobraževanju, ki obsega pregled bistvenih aktiv- 
nosti v času od aprila do oktobra letos, zlasti pa akcije in probleme pri razvija- 
nju novih družbenoekonomskih odnosov, usmerjanju vpisov v prve letnike 
srednjih šol in pri začetku izvajanja novih programov. 

Pri tem želim opozoriti tudi na nekaj bistvenih značilnosti teh procesov v 
zadnjem obdobju, predvsem na smeri razreševanja nekaterih materialnih 
vprašanj ter na prve izkušnje vzgojno-izobraževalnega dela po novih pro- 
gramih. 

Omejene dohodkovne možnosti, opredeljene v planskih usmeritvah za le- 
to 1982, bodo vsekakor vplivale tudi na načrtovanje in izvajanje usmerjenega 
izobraževanja. Izobraževalne skupnosti preverjajo vse načrtovane dejavnosti 
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in so začele pripravljati predloge za spremembe samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov. Pri tem bodo morale preveriti obseg izobraževanja glede na 
nove zaposlitvene možnosti, zlasti pa odložiti predvidene naložbe v nove 
prostore. Nujno opremljanje učilnic po sedanjih predvidevanjih, ob smotrni 
uporabi in združevanju amortizacije, je sicer še mogoče zagotoviti, vendar s 
precejšnjimi zakasnitvami. 

Izobraževalne skupnosti ponovno preverjajo normative in standarde. Ver- 
jetno bodo potrebne tudi določene spremembe pri mreži šol, zlasti glede šte- 
vila smeri, ki jih bodo izvajale posamezne srednje šole, posebej še dislocira- 
nih oddelkov. Morda bo potrebna tudi ponovna presoja posameznih progra- 
mov, zlasti v tistih primerih, kjer se izobraževanje občutneje podaljšuje. 

Posebne izobraževalne skupnosti nadaljujejo prizadevanja za dograjeva- 
nje meril in pogoje svobodne menjave dela, posebej še za uresničevanje odgo- 
vornosti vsake temeljne organizacije za celovito kadrovsko reprodukcijo. Raz- 
reševanje medsebojnih odnosov in oblikovanje funkcionalno primernih in 
racionalnih rešitev terja veliko strpnega dogovarjanja, da bi se tudi v vseh 
praktičnih izvedbah približali zakonskim ciljem. 

Ob dograjevanju odnosov bo treba preverjati, ali sestav posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti, kakršne so se izoblikovale, tudi perspektivno ustreza, zla- 
sti glede na medsebojne povezave, ki se odkrivajo pri oblikovanju vzgojno-izo- 
braževalnih programov, in rizično sposobnost. Uporabniki in izvajalci naj bi 
zlasti proučili možnosti in potrebe za tesnejše povezave ali morebitno zdru- 
žitev posebnih izobraževalnih skupnosti nekaterih ožjih področij, hkrati pa 
razvijali njihovo notranjo samoupravno organiziranost. 

Pri ocenjevanju doseženih rezultatov reforme izobraževanja se ne moremo 
izogniti še eni od njenih temeljnih značilnosti, to je odgovornosti izvajalcev 
in uporabnikov za skupno izvajanje izobraževanja. Kljub temu, da je bilo že 
marsikaj storjenega, posebno v pripravah za izvajanje delovne prakse, pa 
se prav na tem področju kaže, da pri uporabnikih še vendarle hitreje prodi- 
ra zavest o odgovornosti za planske usmeritve in iz tega izhajajoče material- 
ne obveznosti, manj pa spoznanje, da bodo kvalitete novega sistema in no- 
vih programov resnično lahko zaživele šele, ko bodo delavci, posebej pa tudi 
poslovodni organi in strokovne ekipe v organizacijah združenega dela, spre- 
jele svoj delež nalog pri programiranju, usmerjanju in izvajanju izobraževa- 
nja, odprli delovne procese v njih šolajoči se mladini in začeli sprejemati učen- 
ce in študente kot svoje jutrišnje strokovnjake in delovne tovariše. 

V poročilu še ni bilo mogoče prikazati oziroma oceniti dela srednjih šol, 
učiteljev in učencev pri izvajanju novih programov. Zavedamo se, da se- 
danja preobrazba vzgoje in izobraževanja prav skozi vzgojno izobraževalno 
delo šol, sega v vsak dom. Oči celotne javnosti so v tem trenutku uprte v 
uspehe, ki so jih dosegli učenci v prvem ocenjevalnem obdobju, zlasti še ob 
pogosto izraženih mnenjih, da so novi programi prezahtevni. 

Podatki, ki jih je zbral Zavod SR Slovenije za šolstvo, kažejo, da so bili 
uspehi učencev v prvem ocenjevalnem obdobju podobni uspehom, ki so jih 
dosegali srednješolci v enakem obdobju vsa zadnja leta. S tako ugotovitvijo pa 
kljub temu ne moremo biti zadovoljni. Ze doslej je precej učencev zapuščalo 
srednjo šolo, ne da bi se strokovno usposobili za delo. Cilj usmerjenega izo- 
braževanja je tudi povečanje odgovornosti srednjih šol za uspešno pripravo 
13* 



196 Zbor združenega dela 

učencev za vključitev v delo. Za realizacijo tega cilja nas čaka še veliko strokov- 
no-pedagoškega in političnega dela. 

Spremljanje izvajanja novih programov bo podlaga za temeljitejše oce- 
ne sedanjih rešitev, za razvijanje strokovnosti in kvalitete dela samih šol, 
pa tudi za morebitno dopolnjevanje programov in za nadaljnji razvoj osnovne 
šole, v okviru katerega bo potrebno zagotoviti večjo usklajenost vsebine s 
srednjim izobraževanjem, zlasti pa intenzivirati usmerjanje učencev. Usmer- 
janje moramo razvijati kot trajno in najširšo družbeno aktivnost, tako da bodo 
srednje šole lahko zagotovile vsakemu učencu uspešno dokončanje izobraže- 
vanja po programu oziroma smeri, ki v največji meri ustreza sposobnostim 
in prizadevnostim učenca ter zaposlitvenim možnostim. Kriterij za uspešnost 
dela srednje šole je zlasti v tem, v koliki meri omogoča vpisanim učencem, 
da se usposobijo za vključitev v delo. 

Uspešno uveljavljanje teh ciljev in načel pa je povezano tudi s tem, kako 
hitro se bo v družbeni praksi uveljavljalo načelo, da le delo in rezultati dela 
določajo položaj delavcev. Drugačno vrednotenje dela v neposredni pro- 
izvodnji bo olajšalo usklajevanje interesov po izobraževanju in potreb dela, 
kar je še zlasti pomembno za usmerjanje in vpis v naslednjih letih. Potrebno 
pa bo tudi odpraviti pomanjkljivosti v postopkih za vpis v srednje in visoke 
šole; sistem poklicnega usmerjanja pa razširiti tudi z usmerjanjem med izobra- 
ževanjem. 

Težišče aktivnosti v naslednjem obdobju bo priprava pogojev za uva- 
janje novih programov v višje in visoke šole v šolskem letu 1985/86. Delavci 
višjih in visokih šol so že doslej pomembno prispevali k oblikovanju strokov- 
nih rešitev za srednje izobraževanje, ki so tudi ena od podlag za preobrazbo 
visokega šolstva. V sedanji fazi so v ospredju razprave o programskih za- 
snovah, ki so jih skupščine posebnih izobraževalnih skupnosti že dale v jav- 
no razpravo, ter priprava dopolnitev smernic za oblikovanje vzgojno-izobra- 
ževalnih programov v visokem izobraževanju, ki jih bo Strokovni svet SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje sprejemal v začetku naslednjega leta. 

Na podlagi usklajenih programskih zasnov bo potrebno takoj začeti obli- 
kovati programe za visoko izobraževanje, da bo mogoče zagotoviti potrebne 
kadrovske, materialne in druge pogoje za njihovo izvajanje, v šolskem letu 
1985/86 pa tudi uskladiti obseg in razmestitev izobraževanja. 

V Republiški konferenci Socialistične zveze je bil že usklajen akcijski 
načrt nosilcev preobrazbe visokega šolstva, v katerem so opredeljene naloge, 
odgovorni koordinatorji in roki. Tudi obe univerzi sta že sprejeli skupen ak- 
cijski načrt, zlasti za usklajevanje strokovnih in drugih rešitev, ki se bodo 
oblikovale v visokošolskih temeljnih organizacijah. 

Uveljavljanje načel in ciljev usmerjenega izobraževanja v celotnem zdru- 
ženem delu je neločljivo povezano z razvojem kvalitetnega kadrovskega pla- 
niranja in uveljavljanjem uporabniških organizacij, kot nosilcev usmerja- 
nja v izobraževanje in delo, posebej še za uveljavljanje pravic in odgovornosti 
v zvezi z njihovim izobraževanjem iz dela ali ob delu. Pri uveljavljanju teh 
nalog pa smo še v precejšnji zamudi. 

Kljub številnim težavam, s katerimi se srečujemo v tako širokem procesu, 
menimo, da je realna ocena, da se je proces družbene preobrazbe vzgoje in izo- 
braževanja v SR Sloveniji uspešno začel. Tudi večkratna kritična in spodbud- 
na obravnava v delegacijah, delovnih telesih in zborih Skupščine je že doslej 
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pomembno prispevala k oblikovanju zavesti in odgovornosti številnih, družbe- 
nih nosilcev te preobrazbe. 

Izvršni svet podpira stališča, izražena v predlogu skupine delegatov, ki 
bodo pomembno prispevala k večji zavzetosti samoupravljalcev za nadaljeva- 
nje in razvijanje družbene preobrazbe vzgoje in izobraževanja v skladu s 
sprejetimi zakoni. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli poročevalec skupine 
delegatov besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Janko Muraus, poročevalec sku- 
pine delegatov. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da je usmerjeno izobraževanje tako pomembno za nas vse, da je prav, 
da tudi ustno izpostavim nekatere najpomembnejše ugotovitve skupine dele- 
gatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Skupina je ugotovila, da je poročilo pripravljeno v skladu z sklepi, ki jih 
je sprejel naš zbor, kakor tudi Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije v mesecu juniju letos. 

Nadalje smo delegati ugotovili, da poročilo o izvajanju zakona o usmer- 
jenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982 dobro razčlenjuje proces uve- 
ljavljanja usmerjenega izobraževanja. Predlagamo, naj bi zaradi nadaljnjega 
uresničevanja nalog na tem področju poročilo obravnavali tudi v vseh izobra- 
ževalnih skupnostih, Gospodarski zbornici Slovenije, skupščinah občin in 
družbenopolitičnih organizacijah. V teh razpravah bi bilo treba posvetiti večjo 
pozornost organiziranju uporabnikov in izvajalcev v samoupravnih interes- 
nih skupnostih in problemom zaostajanja pri sprejemanju samoupravnih spo- 
razumov o ustanovitvi posebnih izobraževalnih skupnosti in samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov. V ta namen bo potrebno z večjo družbeno ak- 
tivnostjo v samoupravnih interesnih skupnostih pospešiti sprejem samoup- 
ravnih splošnih aktov. Probleme v zvezi z združevanjem sredstev bo potrebno 
še nadalje reševati v začrtani smeri, saj ni razlogov, da ne bi vztrajali na 
združevanju sredstev za posebne izobraževalne skupnosti, v skladu s potre- 
bami po kadrih v posameznih organizacijah združenega dela. 

Med najpomembnejšimi odprtimi vprašanji je še vedno, po mnenju sku- 
pine, izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov. Delegati menimo, da bi 
bilo potrebno dopolniti in okrepiti sestavo strokovnih svetov pri posebnih izo- 
braževalnih skupnostih, da bi se ugotovljeni problemi pri uresničevanju pro- 
gramov v srednjem izobraževanju, kakor tudi pri pripravi programskih zas- 
nov in programov v visokem izobraževanju hitreje razreševali. 

V zvezi z učbeniki opozarjamo predvsem na njihovo veliko število in ob- 
sežnost. Obveznosti učencev so tudi časovno izredno velike, zato je potrebno 
z vso odgovornostjo oceniti obsežnost vzgojno-izobraževalnih programov, ki 
utegne vplivati na veliko število slabo ocenjenih in neuspešnih učencev. To 
vprašanje je treba natančneje analizirati in tam, kjer je potrebno, skrčiti pre- 
obsežne vzgojno-izobraževalne programe. Pri izvajanju skrajšanih programov 
srednjega izobraževanja je treba zagotoviti ustrezno kvaliteto in zahtevnost 
ter s tem uspešno izobraževanje mladine po teh programih. 

Pri organiziranju vzgojno-izobraževalnih organizacij je potrebno doseči 
kar največjo racionalnost glede na uresničevanje vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov. Pogosto ni pogojev, da bi se te organizacije organizirale kot temeljne 
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organizacije združenega dela, primanjkuje pa tudi strokovnih kadrov, ki bi 
spremljali njihovo organiziranost. 

Delegati naše skupine menimo, da mora biti razmeščanje izvajanja pro- 
gramov izobraževanja v skladu s kriteriji družbenega dogovora o razmestitvi 
izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov usmerjenega izobraževanja v SR 
Sloveniji. Ob tem pa je treba zagotavljati kvaliteto pri razmestitvah progra- 
mov in preseči nekatere lokalistične interese, ki so se javljali doslej. 

Delegati posebej opozarjamo, da uvajanje pouka v treh izmenah ni spre- 
jemljivo. Prostorskih težav ne bo mogoče reševati s povečanjem izmen po- 
uka oziroma z uvedbo pouka v treh izmenah ter s povečevanjem števila učen- 
cev v oddelkih. 

Nadalje smo delegati v razpravi menili, da je potrebno opredeliti in poe- 
notiti programe za izobraževanje ob delu in iz dela ter analizirati programe 
za strokovno izpopolnjevanje in programe za usposabljanje v organizacijah 
združenega dela. V organizacijah združenega dela se prav tako še vedno iz- 
vajajo vzgojno-izobraževalni programi za priznavanje internih kvalifikacij. 

Poudarjamo, da je potrebno dati večji pomen izpopolnjevanju strokovnih 
kadrov v izobraževalnih skupnostih. To namreč pogojuje uspešno izvajanje 
usmerjenega izobraževanja in nujnost konkretnega uresničevanja sprejetih 
dogovorov in stališč v praksi. Na področju proizvodnega dela in delovne prak- 
se bi bilo potrebno opraviti še dosti nalog, pri katerih bi bilo nujno vključiti 
tudi Gospodarsko zbornico Slovenije. Za spremljanje izvajanja uresničevanja 
sprejetih planskih dokumentov pa bi bilo treba v večji meri zavezati tudi 
skupščine družbenopolitičnih skupfiosti. 

Delegati naše skupine podpiramo aktivnosti v procesu izvajanja usmer- 
jenega izobraževanja. Vendar posebej opozarjamo, naj skupščine občin v okviru 
svojih pristojnosti vplivajo na večjo odprtost pri razmeščanju izvajanja vzgoj- 
no-izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju. Pri pripravi program- 
skih zasnov in programov v visokem izobraževanju, v aktivnostih, ki so že v 
teku, smo pravkar slišali, da bi bilo potrebno zagotoviti, da bodo ti racio- 
nalni in bodo upoštevali potrebe združenega dela ter pomenili nadaljevanje 
vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju. 

Na področju družbenoekonomskih odnosov bo potrebno natančneje opre- 
deliti način združevanja sredstev za posebne izobraževalne skupnosti in Izobra- 
ževalno skupnost Slovenije tako, da bo kar najbolj sprejemljiv za uporabnike 
in izvajalce. Ob ponovnem preverjanju normativov in standardov v postopku 
priprave aneksov k samoupravnim sporazumom o temeljih planov v letu 1982 
pa bo mogoče delno spremeniti zahtevnost sprejetih programov na področju 
usmerjenega izobraževanja. 

Predlagamo, da naj Gospodarska zbornica Slovenije pripravi posebno po- 
ročilo o izvajanju njenih aktivnosti v zvezi s pripravami na proizvodno delo 
in delovno prakso, o izobraževanju ob delu in iz dela ter o delovanju kadrov- 
skih služb v organizacijah združenega dela na tem področju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa naj v tretjem trimesečju leta 1982 
predloži poročilo o uresničevanju usmerjenega izobraževanja, pri čemer naj 
bo poudarjeno zlasti oblikovanje visokošolskih programskih zasnov in pro- 
gramov. 

V imenu naše skupine predlagam Zboru združenega dela, da sprejme po- 
ročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1982, 
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kakor tudi sklepne ugotovitve in predloge, objavljene na koncu tega poročila. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Preden nadaljujemo, vas ob- 
veščam, da so se nam pridružili še trije delegati, in sicer iz socialno-zdravstve- 
nega področja, 10. okoliš, Novo mesto, iz kmetijskega področja, 10. okoliš, Bre- 
žice in 9. okoliša, Trebnje. To pomeni, da sodeluje na današnji seji /.bora 
združenega dela 143 delegatov. „ 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovarisica Ivanka Repic, delegatka 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim. 

Ivanka Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, področje gospodarstva. Skupščine 
SR Slovenije iz občine Kamnik je na seji dne 14. decembra 1981 obravnavala 
gradivo za 70. sejo Zbora združenega dela ter sprejela naslednje predloge in 
pripombe k tej točki dnevnega reda. ... . 

Skupina delegatov je obravnavala poročilo o izvajanju zakona o usmer- 
jenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82 in ugotovila, da vpis v sole se 
vedno ni odraz potreb po kadrih, ki jih v združenem delu potrebujemo. Se 
vedno je koncentracija vpisov na enem mestu. Pri usmerjenem izobraževanju 
bi moralo biti izobraževanje ob delu oziroma z delom bolje organizirano, 
izobraževalnih centrih za izobraževanje učencev za razne poklice nimajo po- 
sebnih predavalnic, kjer bi se učenci učili tudi praktičnega dela. Mentorji za 
to niso posebej usposobljeni. V mesecu februarju bo začetek praktičnega po- 
uka v organizacijah združenega dela, nimajo pa še izdelanega predmetnika 
učenja. Ugotavlja se tudi, da se število kadrovskih štipendij manjša. Potrebe 
po kadrih ki jih Zavodu za zaposlovanje dajejo organizacije združenega dela 
za daljše obdobje, bi morale biti bolj realne, kajti ob vse večji brezposelnosti 
se na drugi strani iščejo ljudje s poklici, za katere ni nobenega interesa, ne 
glede na osebni dohodek. Hvala! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! K razpravi se je 
prijavil tovariš Boris Gostiša, delegat Zbora združenega dela za področje go- 
spodarstva, 9. okoliš, Idrija. Prosim! 

Boris Gostiša: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Na naši seji smo v zvezi s poročilom o izvajanju zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju imeli nekatere pripombe. Navedene so v štirih točkah. Naj jih na- 

1. Na obseg sredstev, ki jih uporabniki združujejo v okviru posamezne 
posebne izobraževalne skupnosti, in s tem v zvezi na višino prispevne stopnje 
vpliva tudi obseg izvajanja posameznih vzgojno-izobraževalnih programov 
oziroma točneje rečeno število vpisanih učencev in študentov v posameznih 
usmeritvah v primerjavi s številom zaposlenih v tej dejavnosti. Primerjalni 
podatki med številom udeležencev izobraževanja in številom uporabnikov po 
posameznih dejavnostih oziroma usmeritvah kažejo na nadpovprečno kadrov- 
sko reprodukcijo, predvsem na pedagoškem, zdravstvenem in kulturnem pod- 
ročju. To pomeni, da na enega zaposlenega v izobraževanju, kulturi in zdrav- 
stvu odpade večji delež šolajoče se mladine kot na enega zaposlenega na osta- 
lih področjih oziroma dejavnostih. Dejstvo, da se prav tu že pojavljajo ka- 
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drovski suficiti ter dejstvo, da v omenjenih materialnih pogojih razvoja druž- 
benih dejavnosti ne bo velikih možnosti za dodatno zaposlovanje, narekujeta 
zmanjševanje vpisa na teh področjih, posledica česar bo tudi manjši obsee 
potrebnih sredstev. 

2. Z zakonom o usmerjenem izobraževanju smo opredelili enakopravnost 
in enakovrednost vzgojno-izobraževalnih poti pred vstopom ob delu in z dela 
Menimo, da padec izobraževanja ob delu in iz dela — mišljeno je število ljudi 
— ki ga beležimo v šolskem letu 1981/82, ni rezultat zgolj dejstva, da naše 
združeno delo se ni dojelo svoje celovite odgovornosti za kadrovsko repro- 
dukcijo, temveč tudi dejstvo, da morajo udeleženci izobraževanja ob delu 
in iz dela plačati k stroškom šolanja določen prispevek. Naše mnenje ie da 
bi morale biti v smislu izenačevanja različnih poti izobraževanja stroški izobra- 

Sr fv t/? 12 ?0la V C6l0ti Vključeni v ceno vzgojno-izobraževalnih storitev, tako kot to velja za izobraževanje pred prvo zaposlitvijo. 
3. Opredelitev, da se udeleženci izobraževanja vpisujejo v vzgojno-izo- 

brazevalne programe, in da je usmerjanje v različne smeri znotraj programov 
rezultanta vzgojno-izobraževalnega procesa, sposobnosti posameznika in potreb 
združenega dela, pomenita osnovo za preseganje dosedanjega dualizma v izo- 
braževanju za tako imenovane delavske in intelektualne poklice. Letošnja 
praksa pa kaže, da nekatere vzgojno-izobraževalne ustanove že v prvem let- 
niku skusai° učence deliti na posamezne smeri, torej še prej, preden je učenec 
prišel m vstopil, ko se to vzgojno izobraževanje deli. Posledica tega je da se- 
daj ne presegarrio prvotnega dualizma, proti kateremu je ta vzgojno-izobra- 
zevalm sistem sedaj usmerjen. S prehodom na usmerjeno izobraževanje so 
pričele sole, ki so danes izobraževale samo na eni stopnji zahtevnosti, izobra- 
ževati po raznih programih, ki pa terjajo različne ravni zahtevnosti. 

Glede tega lahko rečemo sedaj takole. Po naših izkušnjah menimo, da so 
prosvetni delavci sicer pripravljeni na različno raven zahtevnosti pouka. Po 
drugi strani pa, ker te šole zahtevajo tudi uveljavljanje določenih metod in- 
dividualizacije in diferenciacije pouka, je vprašljivo, koliko so prosvetni de- 
lavci v zvezi s tem seznanjeni z bodočimi posledicami tega dela. Ob presoji 
ustreznosti in zahtevnosti vsebin vzgojno-izobraževalnih programov naj se 
upošteva poleg ostalih tudi ugotovitev, da je vzgojno-izobraževalni sistem v 
tem smislu, kot ga imamo sedaj, pravzaprav neke vrste nadaljevanje osnovno- 
šolskega izobraževanja. S tem seveda predvidevamo, da naj bi imeli vsi učenci 
približno enako raven oziroma usposobljenost za nadaljnje izobraževanje. 
Vendar pa smo na naši seji bili mnenja, da je to vprašljivo. Zato menimo, da 
je osnovna šola prepozno vključena v preobrazbo srednjega šolstva v tej kva- 

lalepaT ^ ^ g°V°rili ° n;'eni enakoPravnosti oziroma zanesljivosti. Hva- 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima to- 
variš Alojz Roskar, področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Alojz Roškar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati' 
Delegati s področja gospodarstva v občini Maribor smo v razpravi o poročilu 
o uresničevanju usmerjenega izobraževanja ugotovili, da so, v celoti gledano 
osezeni pomembni trendi v razvoju usmerjenega izobraževanja. Pozitivne 
rende od povezovanja šol v sistemu združenega dela do rezultatov usmerjanja 
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vpisa in sprememb samoupravne organiziranosti srednjih šol in druge bele- 
žimo tudi v občini Maribor. 

Iz podatkov vpisa za šolsko leto 1981/82 je v občini Maribor doseženo 
razmerje vpisa 76 odstotkov na proizvodne poklice in 24 odstotkov na nepro- 
izvodne poklice. Prav tako so za šolsko leto 1981/82 rešeni najbolj pereči ka- 
drovski in prostorski problemi šol. V glavnem so zagotovljene možnosti za 
vključitev učencev v proizvodno delo. Od prek 400 učencev ni v celoti urejeno 
še vključevanje okoli 200 do 300 učencev, zlasti družboslovnih usmeritev. Ti 
nerazrešeni problemi so v glavnem rezultat nadaljnjega usklajevanja in do- 
govarjanja znotraj posebnih izobraževalnih skupnosti. Njihovo razreševanje je 
šele v zadnjem obdobju bilo prenešeno v okvire družbenopolitične skupnosti. 

V zvezi s tem se pojavlja problem obremenitve, v glavnem samo večjih 
organizacij združenega dela, medtem ko manjša ostajajo prevečkrat izven 
sistema, kar se svojevrstno kaže pri njihovem vključevanju v posebne izobra- 
ževalne skupnosti. 

Kljub doseženim pozitivnim rezultatom pa ocenjujemo, da bi morala biti 
tako v poročilu, zlasti pa še pri vseh naslednjih aktivnostih, v ospredju zlasti 
naslednja vprašanja: razmestitev vzgojno-izobraževalnih programov v okviru 
republike z vidika uresničevanja družbenega dogovora o merilih in kriterijih 
za razmeščanje vzgojno-izobraževalnih programov. To je bila že zahteva zbo- 
rov Skupščine občine Maribor ob sprejetju družbenega dogovora. Nadalje, us- 
posabljanje pedagoških delavcev je spričo začetnih težav in dosedanjih ugo- 
tovitev potrebno intenzivno nadaljevati, zlasti v času zimskih počitnic. Na- 
dalje, analiziranje problemov medregijskega usmerjanja, kjer je prisoten pro- 
blem, ali bomo medregijsko usmerjali učence ali kasneje delavce; usmerjanje 
znotraj posameznih šol, kar je povezano s pomanjkanjem strokovnih sodelav- 
cev, to je ne dovolj definiranih usmerjevalnih kriterijev in pogojev. Dalje, 
materialnim pogojem za izvajanje novega sistema, kjer je zlasti odprto vpra- 
šanje posodabljanja opreme in učnih pripomočkov, na katere sta naravnana 
tako vsebina kot način izvajanja novih vzgojno-izobraževalnih programov in 
problemom povezovanja posebnih izobraževalnih skupnosti ter razvoju dele- 
gatskega sistema v njih. Hvala lepa. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. K razpravi se je 
prijavil tovariš Stane Urh, področje gospodarstva, Vrhnika-Logatec, 34. okoliš. 

Stane Urh: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz občin Vrhnika in Lo- 
gatec sta na seji dne 14. 12. 1981 obravnavali gradivo republiške Skupščine in 
pooblastili delegata, da glasujeta za predlagane dokumente s pripombama k 
poročilu o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 
1981/82. 

1. Skupini delegatov menita, da je premalo razpisanih skrajšanih progra- 
mov v različnih usmeritvah, predvsem za učenke, ki so imele težave v osnovni 
šoli, tudi s prilagojenim programom. 

2. Več pozornosti bo potrebno v naslednjem obdobju posvetiti vprašanju 
izobraževanja ob delu, ker se ugotavlja, da je vpis na posamezne stopnje štu- 
dija čedalje manjši. 

3. Ugotavlja se, da je kadrovskih štipendij čedalje manj, povečujejo pa se 
štipendije iz združenih sredstev, moralo pa bi biti ravno obratno. 



202 Zbor združenega dela 

To vprašanje bo potrebno rešiti tako, da se bo pristopilo k izdelavi dolgo- 
ročnih kadrovskih planov, kar bo omogočilo tudi pravilen pristop k izvajanju 
štipendijske politike in zagotavljanju potrebnega števila kadrov za posamezna 
področja. Hvala lepa! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: K razpravi se je prijavil to- 
variš Giorgio Miani, področje gospodarstva, 29. okoliš, Koper. 

Giorgio Miani: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 29. okoliša gospodarskega področja, 6. okoliša, socialno-zdravstvenega 
področja in 6. okoliša, prosvetno-kulturnega področja smo sprejeli naslednje 
ugotovitve in predloge. 

V poglobljeni razpravi je bilo ugotovljeno, da je poročilo zajelo vse pro- 
bleme, ki so se pokazali na začetku usmerjenega izobraževanja. Izkazalo pa 
se je, da je materialni položaj izvajanja usmerjenega izobraževanja tako pereče 
vprašanje, da bi nadaljnje omejevanje na tem področju lahko resno ogrozilo 
ta proces. Čeprav je bilo večkrat poudarjeno, da bo imelo to področje pred- 
nost pri zagotavljanju sredstev in to na selektiven način, pa predlog resolucije 
za prihodnje leto tega ne zagotavlja, saj je predviden enak porast za vse 
družbene dejavnosti — indeks je 116,5. 

Poročilo nadalje navaja, kje so materialni pogoji najbolj kritični in omenja 
stanje v Celju, Ljubljani in Mariboru. Če se že navajajo kritična območja, po- 
tem je prav gotovo potrebno omeniti tudi Obalo, kjer so prostorski pogoji za 
usmerjeno izobraževanje objektivno najslabši in to predvsem na tistih pod- 
ročjih usmerjenega izobraževanja, ki izobražujejo za deficitarne poklice. To so 
bivše poklicne šole. 

V ilustracijo naj navedem samo nekaj podatkov. V Kopru imamo za 2400 
učencev eno samo telovadnico, nimamo pa niti ustreznih učilnic za biologijo, 
fiziko in kemijo. Med šolami so že sklenjeni ustrezni samoupravni sporazumi 
o koriščenju teh učilnic, vendar pa jih je potrebno prej zgraditi. 

V razpravi je bil nadalje vzpostavljen problem vpisa. Usmerjanje vpisa 
mora postati celovita akcija vseh družbenopolitičnih skupnosti, če želimo spre- 
meniti strukturo vpisa na posameznih področjih, zlasti pa na tistih, ki so de- 
ficitarna. Obseg vpisa je potrebno prilagoditi stvarnim populacijskim možno- 
stim določenega območja. Velika pomanjkljivost pri usmerjanju se kaže tudi 
v tem, da nimamo opredeljenih dolgoročnih kadrovskih projekcij organizacij 
združenega dela. 

Poročilo nadalje omenja pri štipendijski politiki predvsem kadrovske šti- 
pendije. Menimo, da ne bi smeli mimo štipendij iz združenih sredstev, s kate- 
rimi bi prav tako lahko usmerili učence v tiste poklice, ki jih združeno delo 
potrebuje. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. K razpravi se je 
prijavil tovariš Imre Varju, področje gospodarstva, Ptuj, 17. okoliš. 

Imre Varju: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Ob 
razpravi k poročilu o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem 
letu 1981/82 smo delegati ugotovili, da je bil v SR Sloveniji dosežen napredek. 
Delo je še nedokončano, zato bodo nujne aktivnosti, da se še dosledneje uve- 
ljavi svobodna menjava dela, preveri in utrdi sedanje delovanje posebnih iz- 
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obraževalnih skupnosti ter dosledneje izvede samoupravna organiziranost iz- 
obraževalnih organizacij. Razmestitev izvajanja novih programov v srednje 
izobraževanje je spremenilo sedanjo mrežo šol. Iz poročila sledi, da še niso 
v celoti odpravljena neskladja med številom učencev, ki naj bi jih šole vpisale, 
ter med številom prijavljenih oziroma pozneje tudi vpisanih kandidatov. 

V občini Ptuj pa smo imeli nasprotna neskladja, prijavljenih je bilo več, 
kot jih je bilo mogoče vpisati. Predvsem je razveseljivo, da se je na 210 raz- 
pisanih mest, na primer v kovinarski usmeritvi, prijavilo kar 313 kandidatov. 
Dejanski vpis je pomenil premik v proizvodno smer. 

Taka preusmeritev pa zahteva tudi drugačne pogoje šolanja. Specializirane 
učilnice in delavnice so nujne za ustrezno izpeljavo programov v kmetijski, 
metalurški in kovinarski usmeritvi. Krčenje sprejetih programov ali celo 
zmanjšanje vpisa v te usmeritve bo po našem mnenju resno ogrozilo dobre za- 
četke preusmerjanja mladih v proizvodne poklice. Tako bo ogrožena tudi stabi- 
lizacija, saj smo ugotovili in zapisali, da je usmerjeno izobraževanje eden izmed 
kvalitativnih dejavnikov razvoja in zato tudi prioritetno. 

V Ptuju že dalj časa delamo na preusmeritvi v srednjem izobraževanju. S 
prvim občinskim prispevkom ter z združevanjem sredstev iz dohodka organiza- 
cij združenega dela ter s sredstvi Republiške izobraževalne skupnosti smo v le- 
tih 1977—1980 zgradili ustrezne učilniške prostore. Manjkajo še telovadnice, 
prostori za prehrano učencev ter predvsem specializirane učilnice in delavnice. 
Tak program za dokončanje gradnje srednješolskega centra v Ptuju je bil še do- 
datno potrjen, ko smo v Ptuju 6. decembra letos izglasovali drugi občinski sa- 
moprispevek za gradnjo šolskega prostora. V združenem delu pa je v razpravi 
samoupravni sporazum o deležu iz čistega dohodka organizacij združenega dela 
za isti namen. 

Znano nam je stanje v gospodarstvu ter ne oporekamo ugotovitvam v uvod- 
nem delu VI. poglavja tega poročila. Menimo pa, da je premalo ugotoviti, da so 
na primer investicije za letos ustavljene, da opremljanje učilnic zaostaja in da 
družbenoekonomski položaj delavcev v šolah ni najboljši. 

Zato predlagamo, da se v predloge zapiše, da so posebne izobraževalne 
skupnosti — v točki 1., VI. poglavje — in Izobraževalna skupnost Slovenije 
dolžne ob sprejemanju ukrepov za uresničevanje sprejetih planov zagotoviti 
tudi podporo in delež sredstev k dokončanju tistih investicij, ki bodo zagotovile 
ustrezno izvajanje sprejetih srednješolskih programov, predvsem proizvodnih 
smeri ter v 2. točki — mreža šol — da se omogoči večji vpis tudi v občinah, 
kjer je dovolj mladine, kandidatov ter so na razpolago potrebni prostori. 

Le tako smo prepričani, da bodo veliki napori nekaterih občin deležni tudi 
ustrezne materialne podpore v okviru možnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljala bo tovarišica 
Zlata Vidovič, delegatka Zbora združenega dela za področje prosvete in kulture, 
1, okoliš, Lj ubij ana-Center. 

Zlata Vidovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje prosvete in kulture 1. okoliša, s sedežem v ob- 
čini Lj ubij ana-Center je na svoji seji 11. 12. 1981 obravnavala poročilo o izva- 
janju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982. 

Mnenja smo, da je poročilo v nekaterih točkah premalo kritično in kon- 
kretno, zato bi radi opozorili še na naslednje probleme, ki se pojavljajo v praksi. 
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1. Zakon predvideva opravljanje proizvodnega dela in delovne prakse. Pri 
tem se pojavlja vprašanje, kako bo uresničevanje načela o opravljanju proiz- 
vodnega dela, neposredno v delovnem procesu, usklajeno z določili zakona o 
združenem delu, o delu mladoletnika pri stroju. 

2. Zaradi nujnosti spremembe mreže šol v ljubljanski regiji bo moralo 
veliko število učencev zamenjati šolsko okolje, tu mislimo vse učitelje in učil- 
nice, kar bo dodatno negativno vplivalo na uspešnost učencev. 

3. Pri prerazporejanju učiteljev na druga dela prihaja do pojava, da se 
nekatere delovne skupnosti ne držijo dogovora o zagotavljanju dela učiteljem, 
ki zaradi zmanjšanja števila oddelkov ali pa manjšega števila ur v predmet- 
niku nimajo več dovolj dela. Podobno se dogaja tudi pri izpolnjevanju do- 
govora o skupni uporabi kabinetov in specializiranih učilnic, kar onemogoča 
normalno izpolnjevanje programov. 

4. Glede na to, da v prihodnje ni mogoče pričakovati novih investicij v 
šolske prostore, se pojavlja vprašanje verifikacije tistih šol —• izvajalcev pro- 
gramov, ki ne izpolnjujejo predpisanih normativov 2,5 m2 na učenca. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije podpira poročilo o izva- 

janju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982, ki celo- 
vito in v skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, sprejetimi dne 
24. 6. 1981, daje podlago za nadaljnje aktivnosti v procesu izvajanja usmer- 
jenega izobraževanja. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije naj na podlagi analitične ocene poroča 
Skupščini SR Slovenije o oblikovanju posebnih izobraževalnih skupnosti in o 
uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije naj pripravi poročilo o izvajanju njenih 
aktivnosti v zvezi s pripravami na proizvodno delo in delovno prakso, izobra- 
ževanjem ob delu in iz dela, zlasti glede programov usposabljanja in progra- 
mov strokovnega izpopolnjevanja ter o delovanju kadrovskih služb v orga- 
nizacijah združenega dela na področju usmerjenega izobraževanja. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v tretjem trimesečju 1982 pred- 
loži poročilo o uresničevanju usmerjenega izobraževanja, pri čemer naj bo 
poudarjeno zlasti oblikovanje visokošolskih programskih zasnov in programov. 

Dajem predlog sklepa v razpravo. Obveščam vas, da bomo vse pobude in 
predloge, ki izhajajo iz današnje razprave, posredovali tako Izvršnemu svetu 
kot tudi izobraževalni skupnosti. Ali je takšen sklep sprejemljiv? (Da.) Kdor 
je torej za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije 
z državami v razvoju, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 21. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Drago Mirošič, namestnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 
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Drago Mirošič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Po sprejetju resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v raz- 
voju so bili na področju gospodarskega sodelovanja SR Slovenije z neuvršče- 
nimi državami in državami v razvoju doseženi pomembni rezultati. Medtem, 
ko se je celotni slovenski izvoz v tem obdobju povečal za 2,4 krat, se je slo- 
venski izvoz v države v razvoju povečal za 3,5 krat. Dinamičnejši je bil tudi 
uvoz iz držav v razvoju, ki se je v tem razdobju povečal za 2,1 krat, medtem 
ko se je celotni slovenski uvoz povečal v istem obdobju za 1,6 krat. Močno 
se je povečala tudi vrednost izvršenih investicijskih del. 

Delež držav v razvoju v strukturi izvršenih investicijskih del slovenskega 
gospodarstva v tujini se je povečal od 6,3 odstotka v letu 1975 na 55,9 odstotka 
v prvem polletju letos. Prav tako je opazen napredek pri razvoju sodelovanja 
z državami v razvoju na znanstveno-tehničnem področju. Opaziti je tudi vse 
večje prizadevanje za izgradnjo kompleksnih projektov v posameznih državah 
v razvoju s kombinacijo različnih oblik gospodarskega sodelovanja. 

Vsi ti doseženi uspehi na področju sodelovanja z državami v razvoju so 
rezultat vse bolj prisotnega spoznanja, da je povečanje in krepitev gospodar- 
skega sodelovanja z državami v razvoju eden bistvenih pogojev našega na- 
daljnjega razvoja. V različne oblike sodelovanja z državami v razvoju se vklju- 
čuje vse večje število organizacij združenega dela iz gospodarstva in negospo- 
darstva, širi se aktivnost Gospodarske zbornice Slovenije, poslovnih bank, Za- 
voda za mednarodno zdravstveno in tehnično sodelovanje, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti, znanstveno-raziskovalnih organizacij in 
Centra za proučevanje sodelovanja z državami v razvoju ter Narodne banke 
Slovenije. V razširitev tega sodelovanja so usmerjene tudi aktivnosti Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in vse bolj se v to vključujejo tudi občine. 
Problematika razvoja odnosov z državami v razvoju in nove mednarodne eko- 
nomske ureditve je bila sistematično spremljana s strani Predsedstva SR Slo- 
venije, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze sindikatov Slovenije in 
Republiškega sveta za mednarodne odnose. 

Ob vseh teh aktivnostih in pozitivnih rezultatih pa je prisotna tudi vrsta 
pomanjkljivosti in težav. Opozoril bom predvsem na nekatere. Dinamika iz- 
voza in uvoza iz držav v razvoju je v zadnjem obdobju, predvsem leta 1979 
nekoliko popustila. Naloge, zastavljene v družbenem planu SR Slovenije v 
obdobju 1976—1980 glede razvoja sodelovanja z državami v razvoju, niso bile 
v celoti izpolnjene. To je v veliki meri posledica avtarktične proizvodne usmer- 
jenosti našega gospodarstva, predvsem na sektorjih, ki so pomembni za razvoj 
ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju. Za izvoz v države v razvoju je 
še vedno značilno, da v večini primerov organizacije združenega dela izvažajo 
na te trge tedaj, ko blaga ni mogoče prodati doma ali pa v razvitih zahodnih ali 
vzhodnih državah. To med drugim kaže na kratkoročno izvozno politiko več- 
jega dela naših organizacij združenega dela ter zanemarjanje možnosti izvoza na 
te trge pri planiranju lastnega razvoja in dolgoročne izvozne orientacije. 

Prav tako je še vedno nezadostna medsebojna povezanost posameznih oblik 
gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju, na primer blagovne menjave 
z višjimi oblikami gospodarskega sodelovanja, znanstveno-tehničnega sodelo- 
vanja, izvajanja investicijskih del in podobno. Nezadostna je tudi povezanost 
vseh oblik gospodarskega sodelovanja z ostalimi oblikami sodelovanja z drža- 
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vami v razvoju, kot na primer na področju kulture, prosvete, vzgoje, izobra- 
ževanja in športa. Vsa ta nepovezanost dokazuje, da še vedno nimamo izdelanih 
celovitih programov in strategije sodelovanja s posameznimi državami v raz- 
voju, ki bi bile odraz usklajenih interesov organizacij združenega dela, v kate- 
rih bi opredelili in uveljavili naše in njihove, to je skupne interese, in na osnovi 
katerih bi se usposobili za naše konstruktvno vključevanje v realizacijo raz- 
vojnih planov posameznih držav v razvoju. 

Organiziranost gospodarstva za učinkovitejši nastop v državah v razvoju 
je še vedno nezadovoljiva. Skromno razvita zunanjetrgovinska mreža je tudi 
regionalno slabo razporejena. Nimamo zadosti delavcev za razporejanje na 
dela v države v razvoju, delavci za delo v teh državah tudi niso vedno ustrezno 
usposobljeni. Premajhna je povezanost izvajalcev investicijskih del z inženi- 
ringom in svetovalno dejavnostjo ter s proizvajalci opreme in drugega blaga 
ter s trgovino. 

Za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju so sicer 
bile uveljavljene nekatere sistemske olajšave in spodbude, ki pa niso dovolj 
učinkovite in dolgoročno naravnane. V pogojih visoke domače konjunkture ter 
visoke stopnje inflacije zato ne morejo spodbuditi prestrukturiranja sloven- 
skega gospodarstva v smislu izgradnje izvoznih kapacitet za blago, ki bi po 
asortimaju, kvaliteti in količini ustrezalo povpraševanju na teh tržiščih. 

In končno, kljub temu, da smo v družbeni plan razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 zapisali, da moramo podvojiti izvoz v države v razvoju, 
je problematika razvoja vseh oblik sodelovanja s.temi državami še vedno pre- 
malo vključena v plane lastnega razvoja na vseh nivojih, od organizacij zdru- 
ženega dela do družbenopolitičnih skupnosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, 
da je za nadaljnji hitrejši razvoj in izboljšanje sodelovanja z državami v raz- 
voju predvsem potrebno: 

1. izdelati celovite programe in strategijo sodelovanja s posameznimi de- 
želami v razvoju, predvsem z našimi najpomembnejšimi partnerji; 

2. spodbujati neposredno trgovino z državami v razvoju in s tem v zvezi 
neposredno prisotnost naših organizacij združenega dela na tržiščih teh držav; 

3. zagotoviti enoten nastop na trgih držav v razvoju na podlagi dohod- 
kovnega povezovanja ter združevanja dela in sredstev v SR Sloveniji in Ju- 
goslaviji,' 

4. z ukrepi tekoče ekonomske politike povečati dohodkovno motiviranost 
organizacij združenega dela za izvoz na ta tržišča na dolgoročni osnovi; 

5. pospeševati višje oblike ekonomskega sodelovanja z državami v raz- 
voju, še posebej skupnih naložb in delitev proizvodnje. To aktivnost morajo 
dosledno spodbujati ustrezne rešitve ekonomske politike, tako na področju 
financiranja teh projektov kot pri zagotovitvi stabilnih uvoznih režimov in 
zmanjšanju uvoznih dajatev za blago, proizvedeno v teh državah; 

6. treba je zagotoviti, da bo vsebinska usmeritev iz ekonomskih ele- 
mentov konferenc neuvrščenih držav še bolj prisotna v našem gospodarskem 
sistemu, še posebej v davčnem sistemu ter sistemu cen in ekonomskih odnosov 
s tujino; 

7. usposobiti se moramo za izboljšanje strukture investicijskih del v tu- 
jini v smislu pridobivanja poslov za izgradnjo kompleksnih objektov, ki omo- 
gočajo večji izvoz naše opreme in tehnologije. Poseben poudarek je treba 
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nameniti boljšemu medsebojnemu sodelovanju in uveljavljanju dohodkovnih 
odnosov med projektantskimi, svetovalnimi in inženiring organizacijami ter 
ostalimi izvajalci investicijskih del in proizvajalci domače opreme in drugega 
blaga, pomembnega v investicijski dejavnosti, 

8. treba je nameniti še večjo pozornost planiranju in pripravi kadrov za 
delo na mednarodnih ekonomskih odnosih, s posebnim poudarkom na države 
v razvoju; 

9. banke bodo morale s sredstvi podpirati razvojne programe organizacij 
združenega dela v državah v razvoju, zagotavljati sredstva za potrebno pre- 
strukturiranje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, pospeševati vse vrste 
in oblike združevanja dela in sredstev s ciljem, da se ob večji dohodkovni po- 
vezanosti, soodvisnosti in organiziranosti gospodarstva učinkoviteje nastopa 
v državah v razvoju. Pospeševati bodo morale razvijanje vseh oblik gospo- 
darskega sodelovanja s tujino, zlasti skupnih naložb, ki dolgoročno krepijo 
izvozno sposobnost organizacij združenega dela in naše gospodarstvo trajneje 
povezujejo z negospodarstvi držav v razvoju ter hitreje razvijati informacijsko 
dejavnost s področja bančništva in mednarodnih financ, kakor tudi s področja 
poslovne informatike; 

10. razvijati je potrebno tisto znanstveno-tehnično in prosvetno-kulturno 
sodelovanje z deželami v razvoju, ki bolj prispeva k razširitvi gospodarskih sti- 
kov s temi državami, predvsem k izvozu blaga in storitev, k razvoju višjih 
oblik gospodarskega sodelovanja s temi državami in ki prispeva k razreševanju 
razvojnih vprašanj teh držav; 

11. slovenske organizacije združenega dela naj se s pripravo ustreznih pro- 
jektov še v večji meri vključujejo v nuđenje pomoči državam v razvoju prek 
sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. 

Vse te naloge so podrobno konkretizirane v zadnjem delu poročila, opre- 
deljeni pa so tudi njihovi nosilci. Razprava v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije in zborov ter v drugih organih jih je v celoti potrdila. Predlagam, da 
zbor poročilo s sklepnimi ugotovitvami in smermi aktivnosti sprejme ter zadolzi 
nosilce za njihovo izvajanje. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne.) 

Prehajamo na razpravo. Razpravljal bo Feliks Šprogar, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Feliks Šprogar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela so 
delegati na predlog občinskega Komiteja za družbenoekonomske odnose občine 
Slovenska Bistrica sprejeli naslednja mnenja oziroma stališča k temu poročilu: 

Predlagamo, da se navedeno poročilo sprejme, razen tretjega dela poroci a, 
in sicer »Sklepne ugotovitve in smeri aktivnosti za uresničevanje resolucije 
Skupščine SR Slovenije o ekonomskih odnosih Slovenije z državami v razvoju«. 
Ta del poročila je potrebno dopolniti zaradi naslednjega. 

Ocenjujemo, da so sklepne ugotovitve in smeri nadaljnjih aktivnosti po- 
speševanja ekonomskih odnosov z državami v razvoju preveč načelne in ne- 
dorečene Morale bi biti bolj konkretne. Pri nekaterih nalogah, zlasti v točkah 
4. 5. in 8., je treba določiti tudi roke za izvedbo posameznih nalog. Posebej 
je potrebno opredeliti in zaostriti odgovornost za izvajanje nalog pri posameznih 
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USmer!tvah" konkretno bi radi izpostavili večjo odgovornost za izvajanje nalog pri točki 8., ko govorimo o medsebojnem sodelovanju in uveljavljanju dohod- 
kovnih odnosov med projektantskimi, svetovalnimi in inženiring organizacijami 
ter ostalimi izvajalci investicijskih del in proizvajalci domače opreme. 

Opozorili bi radi tudi na neodgovorno ravnanje večjih gospodarskih siste- 
mov, ki so bili ali so nosilci posameznih poslov izvajanja investicijskih del v 
državah v razvoju, na primer v Iraku, kajti le-ti v praksi postopajo drugače, 
kot je širši interes SR Slovenije. Pri opravljanju del posamezne organizacije 
združenega dela in kooperanti ne upoštevajo dohodkovnih odnosov, kot tudi ne 
usmeritev, da se pri izvajanju investicijskih del vgradi čimveč proizvodov in 
opreme, ki so jo izdelale organizacije združenega dela iz SR Slovenije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Draga 
Žagar, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 35. okoliš 
Ljublj ana-Bežigrad. 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov je 14. 12. 1981 razpravljala o tem poročilu in sprejela na- 
slednje pripombe: 

Izvajalci investicijskih del v tujini se v konkretnih nastopih v deželah v 
razvoju srečujejo s popolnoma drugačnim trgom. Najpomembnejši financerji 
držav v razvoju so razvite kapitalistične države ter njihova tržišča kapitala. 
Razvite države zasledujejo prek financiranja dežel v razvoju predvsem svoj 
lastni interes, kar je logično in spravljivo s principi pridobitnega gospodarjenja. 
Naše organizacije združenega dela so finančno podrejene situaciji v odnosu na 
tujo konkurenco pri nastopanju v deželah v razvoju. Tuja konkurenca, kadar 
je to za pridobitev posla potrebno, je podprta z močnimi državnimi skladi, lahko 
pa tudi mobilizira dolgoročna sredstva in razpolaga s kapitalno močnim bančnim 
sistemom, ki ima svoje podružnice tudi v deželah v razvoju. Ta naša konkurenca 
je največkrat organizirana v multinacionalnih družbah oziroma deluje v struk- 
turah, ko gresta državni in privatni kapital z roko v roki. Zaradi koncentracije 
kapitala v konkurenčnih firmah so te družbe v stanju, da financirajo projekte 
v deželah v razvoju iz lastnih virov in iščejo državno pomoč le v primerih, ko 
privatni kapital ne najde sam zadostne motivacije za investiranje. 

Praviloma le potrebe po novih proizvodnih kapacitetah in po izgradnji in- 
frastrukture ter naša kvaliteta omogočajo, da lahko tudi naše gospodarstvo 
najde svoje mesto v procesu gospodarskega razvoja v državah v razvoju. Zal 
pa so sredstva, ki so na razpolago za kreditiranje in financiranje storitev ter 
izvoza investicijske opreme, še v slovenskem merilu zelo skromna. Takšna 
finančna situacija sili inženiring organizacije združenega dela v podpogodbene 
odnose s tujimi partnerji, ker je tako finančni rizik manjši, pa tudi večje posle 
dobi organizacija, ki je finančno močnejša. Zato je velikost poslov, ki jih do- 
bivajo slovenska podjetja od dežel v razvoju v razmerju do poslov, ki jih 
že dobivajo ostala jugoslovanska podjetja oziroma razvite države, relativno 
majhen. Operativno občutijo naše inženiring organizacije združenega dela 
tudi potrebo po uspešnih bančnih posegih za delo v deželah v razvoju. Naše 
poslovne banke so sicer v nekaterih državah v razvoju prisotne, toda njihova 
vloga se omejuje na dajanje tržnih informacij oziroma na finančno-manipu- 
lativni servis bančnih korespondentov. Kapitala, ki je potreben za prodiranje 
v države v razvoju, pa naše poslovne banke nimajo. 
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Poseben problem je financiranje predinvesticijske ali raziskovalne faze 
s sredstvi, ki sodijo v kategorijo nepovratnih sredstev. Tu gre predvsem za 
surovinsko področje, kjer je princip financiranja raziskovalnih faz uveljavljen 
v svetu z nepovratnim sistemom. Pri nas so v glavnem na razpolago kreditna 
sredstva in še ta v zelo omejenem obsegu. Nepovratna sredstva so pravzaprav 
le fond solidarnosti, ta pa so omejena po statutu fonda tako glede namena kot 
tudi regionalno. Poleg tega se ta sredstva dodeljujejo le kot dinarska, zato 
vedno ostaja sistemsko nerešeno vprašanje pretvorbe. 

Često se pojavlja vprašanje, zakaj nastopati v gospodarsko nerazvitih 
državah v razvoju in kako. Pri razpravah o našem angažiranju v državah v 
razvoju se mnogokrat postavlja kot dvomljiva ekonomska upravičenost in 
utemeljenost pri nastopanju v revnih državah v razvoju. Brez pridržka se 
sprejme poslovno angažiranje v bogatih in srednje razvitih, nikakor pa ni spre- 
jemljivo vlaganje v siromašnejše nerazvite dežele. Da bi se ognili nesporazumu, 
se običajno doda, da je politična ocena pravilna in tudi ekonomska pomoč 
nerazvitim potrebna, ne vidi pa se prave ekonomske utemeljitve. 

Angažiranje v nerazvitih in tudi v revnih deželah v razvoju je ne samo 
politično, ampak tudi ekonomsko zanimivo. Morda ta trditev ni čvrsta ob 
kratkoročni politiki, ob dolgoročni politiki pa pridobi na konkretnosti. Dejstvo 
je, da se mnoge dežele, ki so bile še nedavno revne, postale premožne, celo 
izredno bogate, na primer nekatere naftne dežele. Enako se lahko zgodi in se 
že dogaja s surovinsko bogatimi deželami. Vemo pa, da so države Afrike, Azije 
in Južne Amerike slabo raziskane. Velika verjetnost pa je, da obširna ne- 
raziskana področja krijejo neslutena naravna bogastva, ki bodo oskrbovala 
industrijo v bližnji in daljni prihodnosti. Seveda pa je potrebno ta predvidena 
in željena bogastva odkriti, raziskati, izdelati študije, programe in graditi rud- 
nike, predelovalno industrijo in drugo. 

Razumljivo je, da brez tega ni mogoče odkriti naravnih bogastev in jih 
izkoriščati, prav tako pa je tudi razumljivo, da revne nerazvite države vsega 
tega ne zmorejo. Pri nadaljnjem razvoju mednarodnega gospodarstva je to 
vsekakor potrebno. Kar pa je potrebno iz gospodarske presoje, ima tudi eko- 
nomsko utemeljitev. 

S pravilnim in pravočasnim vključevanjem v gospodarski razvoj dežel v 
razvoju v veliki meri pomagamo tem deželam, obenem pa koristno nalagamo 
naše umske storitve za kasnejše velike investicijske projekte. Pri tem bi ka- 
zalo sredstva, ki jih SFRJ daje na primer iz fonda solidarnosti vsako leto 
državam v razvoju v obliki brezplačne pomoči, spremeniti v nepovratna sred- 
stva za financiranje projektov, s katerimi bi porasla plačilna in kreditna moč 
teh držav, ki bi se tako pričele polagoma ekonomsko osamosvajati in pred- 
vsem na področju surovin razvijati svojo ekonomsko surovinsko osnovo. 

Ni treba posebej poudarjati, da je poslovni, ekonomski in politični inte- 
res naših organizacij združenega dela sprejemljiv za ta način financiranja v 
neprimerno večjem obsegu, kot pa za vsakoletno dajanje brezplačne pomoči, pa 
čeprav v hrani. 

Praksa kaže, da bi znale države v razvoju tudi bolj ceniti to obliko po- 
moči. Le-to predstavlja dolgoročni razvojni program, hkrati pa bi devizni sklad 
neporavnanih sredstev omogočil prodor jugoslovanskega gospodarstva tudi na 
tem pomembnem in občutljivem sektorju raziskovanja in pridobivanja suro- 
vinskih in energetskih virov. 
14 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Predlagam, da se dogovorimo glede predloga delegata iz Slovenske Bi- 
strice. V svoji razpravi je predlagal, da naj zbor poročilo sprejme, razen tret- 
jega dela poročila »Sklepne ugotovitve in smeri aktivnosti za uresničevanje 
resolucije Skupščine SR Slovenije v ekonomskih odnosih Slovenije z državami 
v razvoju.« Poročilo je bilo dano Skupščini zato, da smo preverjali, kako 
uresničujemo našo resolucijo iz leta 1975. Enkrat smo že preverjali leta 1978 
in tokrat preverjamo njeno uresničevanje, in sicer z namenom, da vidimo, 
kako stvari tečejo, kje so problemi, zlasti pa, kaj v bodoče narediti, če ugoto- 
vimo, da stvari ne gredo tako kot bi morale. 

To pomeni, da je tretji del poročila pravzaprav za nas najzanimivejši del 
in daje usmeritev. Predlagam, da ne bi sledili predlogu delegata iz Slovenske 
Bistrice, ker to pomeni, da moramo še enkrat zahtevati poročilo od Izvršnega 
sveta. Predlagam, da bi sledili predlogom delovnih teles, in sicer, da bi zave- 
zali Izvršni svet, da pripravi celovit program razvoja ekonomskih odnosov z 
državami v razvoju ter da pri pripravi programa upošteva tudi današnjo raz- 
pravo. Ta program naj predloži tudi Skupščini SR Slovenije. Mislim, da je to 
primernejše. Se strinjate s tem? (Da.) 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da sprejmemo naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju resolucije Skupščine SR 
Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju ter podpira 
naloge in aktivnosti, ki iz njega izhajajo. 

2. Zbor podpira naloge, ki imajo za cilj oblikovanje konkretne strategije 
ekonomskih odnosov SR Slovenije z državami v razvoju, da bij dosegli hitrejše 
premike pri združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela v SR 
Sloveniji v okviru prizadevanj celotnega združenega dela v SFRJ pri nadalj- 
njem razvoju vsestranskega sodelovanja z državami v razvoju ter še posebej 
pri njihovem skupnem nastopu ob ponudbah in realizaciji kompleksnih inve- 
sticijskih projektov v teh državah. 

3. Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije čimprej predloži program raz- 
voja ekonomskih odnosov SR Slovenije z državami v razvoju v razdobju 
1982—1983 s predlogom ustreznih ukrepov tekoče ekonomske politike in naj 
pri tem upošteva stališča delovnih teles in razpravo na seji zbora. 

Želi kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne, 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En' delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o politiki materialne 
osnove slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu, ki ga je predložil Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo so prejeli vodje skupin delegatov za delegate, ki se udeležujejo 
današnje seje zbora. Danes ste prejeli na klop tudi program nadaljnjih aktiv- 
nosti za krepitev materialne osnove slovenske narodnostne skupnosti v za- 
mejstvu. Uvodno besedo je imel na skupnem zasedanju tovariš Jernej Jan, 
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član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno so- 
delovanje. 

Preden začnemo z obravnavo te točke, vas obveščam, da je poročilo strogo 
zaupne narave in zato prosim, da to upoštevate in po končani obravnavi gra- 
divo oddate. Predstavnike sredstev javnega obveščanja pa opozarjam na 400. 
člen poslovnika Skupščine SR Slovenije glede njihovega ravnanja pri Obrav- 
navi te točke 'dnevnega reda. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 in njegovem uresničevanju, s prilogami, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

K predlogu odloka ste na klop prejeli poročilo Zakonodajno-pravne ko- 
misije in mnenje Odbora za finance našega zbora. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milan 
Naprudnik, direktor Geodetske uprave SR Slovenije. 

Milan Naprudnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Uspešno uresničevanje temeljnih družbenopolitičnih in gospodarskih 
smotrov, ki smo jih opredelili v dogovoru o temeljih družbenega plana naše 
republike za obdobje 1981—1985 ter v samem družbenem planu, kot tudi in- 
štrumenti, ki jih vgrajujemo v naše obnašanje z vidika stabilizacije, so ne- 
posredno odvisni tudi od načrtnega usmerjanja prostorskega razvoja, od smo- 
trnega izkoriščanja naravnih bogastev, od človeka zgrajenih prostorskih vred- 
not ter od aktivnega varovanja človekovega okolja in gospodarjenja z njim. 
K tem smotrom je treba prišteti tudi prizadevanja, da se upremo stihijski 
rasti naselij, in dejstvo, da nas načela ustave zavezujejo, da ima vsak občan 
pravico do enakih pogojev za bivanje in delo. To je ena smer družbenogospo- 
darskih utemeljitev za nadaljevanje vlaganj v fond geodetskih podatkov, za 
kar smo se v Skupščini SR Slovenije prvič odločili v letu 1970. 

Druga smer utemeljitve pa sega na področje delovanja državne uprave 
oziroma upravnih organov, predvsem v občinah, in sicer na premoženjsko- 
pravnih, davčnih, stanovanjskih in komunalnih področjih. V nenehnih priza- 
devanjih za njihovo bolj učinkovito delovanje in s tem za vse hitrejše zado- 
voljevanje pravic občanov, delovnih ljudi in samoupravnih organizacij in skup- 
nosti je potrebno nuditi kvalitetnejše podatke ter posodobiti delovanje teh orga- 
nov. S sprejemom odloka o srednjeročnem programu geodetskih del naj bi se 
zagotovila potrebna sredstva SR Slovenije za izvedbo teh del, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije pa naj bi se pooblastil za sklenitev dogovora o srednjeroč- 
nem programu geodetskih del. Dogovor sklenejo izvršni sveti družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti na ravni republike s področja vod- 
nega, cestnega in elektrogospodarstva ter geodetske delovne organizacije. 

Pot do predložitve teh gradiv v razpravo in sprejemanje je bila dolga in 
temeljita. Na osnovi predhodnih raziskav sta bila izdelana osnutek dogovora in 
osnutek odloka, ki naj bi zagotavljala potrebna sredstva za izvedbo programa 
geodetskih del. Ob upoštevanju pripomb strokovnih služb v republiških in ob- 
činskih upravnih organih ter interesnih skupnostih smo pripravili predloge teh 
gradiv in jih posiali v mnenje in pripombe vsem občinam, ustreznim samo- 
upravnim interesnim skupnostim ter geodetskim organizacijam združenega dela, 
skratka vsem podpisnikom dogovora. 
14» 
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K predlogu odloka ni bilo pripomb, k predlogu dogovora oziroma predlogu 
srednjeročnega programa geodetskih del pa smo dobili določene pripombe. 
Od teh nismo mogli upoštevati tistih, ki se nanašajo na povečanje obsega del 
oziroma večjo finančno udeležbo republike. Razlogi so omejene možnosti še 
Večje obremenitve proračuna, pa tudi kapacitete organizacij izvajalcev niso 
zadostne za izvedbo večjega obsega del. 

V skladu s politiko na področju kmetijstva se dobra tretjina sredstev na- 
menja za izvedbo del pri komasacijah zemljišč, ostala sredstva pa za najpriori- 
tetnejša geodetska dela, ki jih je potrebno opraviti glede na sprejete zakone 
v naši republiki. 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem poročevalce delovnih teles, 
če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o srednje- 

ročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 in njegovem uresničevanju. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih 
del na območju SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in njegovem uresniče- 
vanju sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
grama Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

Osnutek programa dela Zbora združenega dela za leto 1982, ki ga danes 
obravnavamo, temelji na izhodiščih, ki so omenjena v uvodu k programu. V 
tem uvodu so podrobno navedena tudi prioritetna izhodišča, ki so bila upošte- 
vana pri pripravi programa, zato posebna obrazložitev najbrž ni potrebna. 

Opozorim naj vas le na nekatere naloge, ki jih bo potrebno opraviti v 
Zboru združenega dela v prihodnjem letu. Med temi je vsekakor osrednja 
naloga zbora spremljanje uresničevanja politike, opredeljene v planskih aktih 
in ugotavljanje in analiziranje neskladij med dogovorjeno politiko in eko- 
nomskimi gibanji. Zlasti je pomembno spremljanje uresničevanja stališč in 
sklepov, ki so bili sprejeti ob obravnavi letošnjega poročila Izvršnega sveta o 
polletnih gospodarskih gibanjih in sklepov, ki so bili sprejeti v drugi polovici 
letošnjega leta, ko je zbor obravnaval posamezne segmente razvojne politike 
in posamezna vprašanja s področja uresničevanja tekoče gospodarske politike. 

Nadalje bo moral zbor posebno pozornost posvetiti spremljanju uresniče- 
vanja družbenoekonomskih odnosov na področju samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje, saj bo, kot je navedeno v uvodu programa, 
zahteval od teh skupnosti sprotno poročanje o stanju na posameznih pod- 
ročjih, o izpolnjevanju planskih nalog, o razpolaganju s sredstvi za razširjeno 
reprodukcijo, in podobno. Del te naloge je zbor že začel izvajati, ko je na da- 
našnji seji ob obravnavi informacije o spremljanju planskih dokumentov samo- 
upravnih interesnih skupnosti na ravni republike zahteval v januarju prihod- 
njega leta poročanje o sprejemanju planskih aktov samoupravnih interesnih 
skupnosti na ravni republike. 

Vse te naloge, ki sem jih omenil, niso konkretno navedene v programu. 
O njih se bo treba vedno sproti dogovoriti v periodičnih delovnih načrtih zbora, 
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ki bodo aktualizirali naloge, za katere je dana usmeritev v predloženem de- 
lovnem programu. 

Predlagam zboru, da osnutek programa na današnji seji obravnava in da 
delegati s svojimi predlogi, pripombami in stališči prispevate k njegovi izpo- 
polnitvi. Osnutek programa ste dobili. Prejeli ste tudi pregled vprašanj, aktov 
in pobud, ki niso bili vključeni v osnutek programa dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1982. Danes pa ste na klop prejeli mnenja in predloge 
Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Marjan Korun, delegat Zbo- 
ra združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje-Mozirje. 

Marjan Korun: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na seji dne 14. 12. 1981 obravnavala osnutek pro- 
grama dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 1982 in 
oblikovala naslednje pripombe: 

V programu Zbora združenega dela za leto 1982 je potrebno zastaviti 
stalno kontrolo realizacije sklepov, stališč in priporočil Zbora združenega 
dela. Zato predlagamo, da ob vsakokratnem sprejemanju trimesečnih progra- 
mov zbora podamo poročilo o realizaciji sklepov, stališč in priporočil za prej- 
šnje obdobje. To naj postane stalna oblika kontrole izvajanja sklepov. V zvezi 
s tem naj se vstavi v predlog programa dela Zbora združenega dela za leto 
1982 ustrezna obvezujoča formulacija. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima Ivanka Repič, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kam- 
nik. 

Ivanka Repič: Skupini delegatov za Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta na seji dne 14. 12. 1981 obravnavali gradivo za današnjo sejo Zbora 
združenega dela. Pri tem sta sprejeli naslednje predloge in pripombe: 

Skupini delegatov sta ob pregledu vprašanj, aktov in pobud, ki niso bile 
vključene v osnutek programa dela zborov Skupščine SR Slovenije , za leto 
1982, ugotovili, da je v njem nekaj aktov in zakonov, ki bi jih bilo potrebno 
čimprej sprejeti glede na potrebo in probleme, ki se pojavljajo zaradi ne- 
urejene zakonodaje. 

Skupini sprašujeta, zakaj se odlaga s sprejemom zakona o organizaciji 
cestnega prevoza, ki bi ga bilo potrebno uskladiti z železniškim prometom. 
Tudi v gozdnem gospodarstvu se pojavljajo vse večje težave, ki bi jih lahko 
preprečili le s čimprejšnjim sprejemom ustrezne zakonodaje. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Besedo ima Ivan Kastrevc, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek programa dela zborov Skup- 
ščine SR Slovenije in predlaga, da se predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona obravnava 
že v prvem trimesečju, predlog zakona pa v drugem trimesečju naslednjega 
leta. 
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Delegati menimo, da so spremembe tega zakona nujne in bo vsaj nekate- 
re od njih potrebno v praksi hitro uveljaviti. Predvsem bi bilo potrebno hit- 
reje uveljaviti določbe, ki predvidevajo bolj elastično razporejanje delavcev 
znotraj delovne organizacije in tudi določbe, ki poenostavljajo ugotavljanje 
delavčeve disciplinske odgovornosti in zaostrujejo odgovornost za določene 
kršitve delovnih obveznosti. 

V sedanji zaostreni gospodarski situaciji je nujno potrebno zagotoviti več- 
jo delovno disciplino in omogočiti prožnejše razporejanje delavcev na tista 
dela in naloge, ki jih je potrebno v določenem roku opraviti, na primer iz- 
polnjevanje izvoznih obveznosti in podobno. 

Delegati bi morali čimprej prejeti osnutek tega zakona, da bi se lahko 
razvila širša razprava in da bi se posamezne določbe tega zakona lahko pri- 
merjale z izkušnjami iz dosedanje prakse. Menimo, da je lahko osnutek za- 
kona posredovan v razpravo še v tem mandatnem obdobju, ne glede na to, ali 
ga bodo sprejemali delegati novega sklica. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Zorka Mikuš, 
delegatka z gospodarskega področja, 11. okoliš, Kranj. 

Zorka Mikuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupine delegatov iz Kranja so ob obravnavanju osnutka programa zborov 
Skupščine za leto 1982 oblikovale in sprejele naslednja stališča in predloge. 

Ze letos bi moratli v fazi osnutka obravnavati zakon o obračunavanju in 
plačevanju obveznosti za razvoj dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
vendar doslej še ni bil predložen. Ta zakon je nujen, ker je sicer izvajanje 
samoupravnih sporazumov za združevanje sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo na področju SIS materialne proizvodnje zelo otežkočeno oziroma skoraj 
onemogočeno, ker so ti sporazumi nedorečeni prav z vidikov, ki naj bi jih 
uredil zakon, na primer roki vplačil, razporeditev obveznosti v poslovnem 
skladu in podobno. 

Naslednjo pripombo oziroma dopolnitev predlagamo v zvezi s predlogom 
oziroma stališči, da ni v programu za leto 1982 zajet zakon o izkoriščanju jav- 
nih letališč, temveč je le-ta naštet med zadevami, ki niso bile vključene v 
osnutek programa, čeprav je v uvodu omenjen med prioritetami. Predlagamo 
da se v program dela zborov za leto 1982 vključi tudi obravnava omenjenega 
zakona. 

S sprejemom ustave SR Slovenije je zakonsko urejanje izkoriščanja jav- 
nih letališč prišlo v republiško pristojnost. Ustavna podlaga za izdajo zako- 
na o izkoriščanju javnih letališč je podana v 6. točki prvega odstavka 321. 
člena ustave SR Slovenije. Vse republike so že sprejele zakone o izkoriščanju 
javnih letališč, in sicer SR Hrvatska in SR Makedonija leta 1973, SR Bosna in 
Hercegovina leta 1974, SR Srbija leta 1975, SAP Kosovo leta 1976 in SR Črna 
gora leta 1978. Le v naši republiki se še uporablja zvezni temeljni zakon o iz- 
koriščanju javnih letališč iz leta 1964 kot republiški zakon, in sicer na podlagi 
14. člena določila ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev od šte- 
vilke 25. do 52 k ustavi SR Slovenije, in to do izdaje novega republiškega 
zakona. 

V letu 1973 je s sprejetjem zakona o zračni plovbi prenehalo veljati osem 
členov tega temeljnega zakona o izkoriščanju javnih letališč. Omenjeni zakon 
je s formalnega vidika v SR Sloveniji še vedno v veljavi, v praksi pa se za- 
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radi neusklajenosti ne more uporabljati. Zvezni zakon o zračni plovbi tudi 
ureja javna letališča, vendar le področje zagotavljanja varnosti zračne plovb>e. 
Sedaji zakon o izkoriščanju javnih letališč iz leta 1964 m bil usklajen z dolo- 
čilom ustave in zakoni, ki so izšli na tej podlagi. 

Na podlagi vsega zgoraj navedenega menimo, da je nujno sprejeti novi 
zakon o izkoriščanju javnih letališč, ki bi urejal družbenoekonomske odnose 
in samoupravno organiziranost javnih letališč. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Sedaj se moramo dogovoriti o sklepu. Najprej predlagam zboru, da naj 

bi na osnovi osnutka programa in vseh dosedanjih razprav predlog programa 
dela oblikovala skupina delegatov. V skupino delegatov predlagam vse pred- 
sednike naših odborov in mene kot predsednika zbora. Predlagam tudi, da se 
danes ne bi izrekali o konkretnih predlogih. Mislim, da bi to prepustili skupini 
delegatov, ki naj v predlogu programa pove, kaj je upoštevano in kaj ni, m če 
kaj ni, potem naj tudi obrazloži, zakaj ni bila pripomba upoštevana. Predla 

gan\n Osnutek programa dela Zbora združenega dela za leto 1982 se sprej- 
me 

2 Predlog programa Zbora združenega dela za leto 1982 pripravi skupina 
delegatov. Pri pripravi predloga programa naj skupina delegatov prouči in v 
skladu z načelnimi izhodišči za pripravo programa upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles Skupščine in zborov, delegati temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
družbenopolitičnih organizacij in drugih zainteresiranih družbenih subjektov 
ter predloge in stališča, dane v razpravi na seji zbora. 

3. V skupini delegatov za pripravo predloga programa Zbora združenega 
dela za leto 1982 so: Viljem Pahor, predsednik Odbora za družbenopolitični 
sistem, Francka Herga, predsednica Odbora za finance, Ivan Zelenšek, pred- 
sednik Odbora za družbenoekonomske odnose, Franc Vičar, predsednik Odbo- 
ra za družbenoekonomski razvoj, Franc Krabonja, predsednik Odbora za ag- 
rarno politiko, Branko Kozamernik, predsednik Odbora za stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja, in Emil Tomažič, predsednik Zbora zdru- 
ženega dela. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prosim, da se 
o njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (126 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o tarifi zveznih upravnih taks, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K poročilu ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem os- 
nutku zakona. v 

Tudi k aktom iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine S 
Jugoslavije, ki jih bomo obravnavali pri 16., 17., 18. in 19. točki, ste prejeli na 
klop predloge sklepov, ki so pripravljeni na podlagi vseh dosedanjih razprav 
o teh aktih. Poročevalce delovnih teles, zlasti pa predstavnika Izvršnega sveta 
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prosim, da spremljajo razpravo k tem točkam dnevnega reda, to je k 15., 
16., 17., 18. in 19. točki in da na podlagi razprave po potrebi predlagajo more- 
bitne spremembe predlogov sklepov, ki jih imamo pred seboj na klopeh. Ugo- 
tavljam, da predstavnik delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ ni navzoč. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročeval- 
ce delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovarišica Ivanka Repič, delegatka 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Ivanka Repič: Naša skupina delegatov meni, da so kljub določbam, 
ki so narekovale spremembo veljavnega zakona o tarifi zveznih upravnih 
taks, takse previsoke, saj so višje za 100 %. Zdi se nam nelogično, da se na 
isti seji zbora obravnava osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, katerega sprejem skupina 
podpira, hkrati pa se predlaga nenormalno povečanje taks za storitve fede- 
racije. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Spra- 
šujem, ali ta razprava zahteva spremembo predloga sklepa, ki ga imate Dred 
seboj? (Ne.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (Iil6 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema cen in družbeni kon- 
troli cen, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokraiin 
Skupščine SFRJ. 

K osnutku zakona ste danes prejeli na klop stališča Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in predlog sklepa. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročeval- 
ce delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepa, ki ga ima- 
te pred seboj. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje (119 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje in- 
vesticijskih del v dolini reke Beli Drim, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K osnutku zakona ste prejeli stališča Izvršnega sveta naše Skupščine 
in predlog sklepa. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročeval- 
ce delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Razpravljal bo tovariš Franc Fašalek, delegat 
Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 7. okoliš, Murska Sobota. 
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Franc Fašalek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov ima pri zakonu o zagotavljanju sredstev za financi- 
ranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim v občini Prizren na Kosovu 
naslednjo pripombo. 

V tej dolini je predvideno, da bi se skupaj potopilo 678 ha kmetijskih 
zemljišč, od tega 361 ha od zasebnih kmetijskih proizvajalcev. Od tega še ni 
rešeno 192 ha, za katere pa je predvidena povprečna odkupna cena po 800 
tisoč din za hektar. Delegati sprašujemo, če je družbeno opravičljiva takšna 
cena kmetijskih zemljišč za hektar površine. V Pomurju je povprečna cena za 
kmetijska zemljišča od sto do tristo tisoč din za ha in če bo že sprejet pred- 
log tega zakona, predlagamo, da naj se vzame najvišja povprečna cena za 
zemljišča, ki je bila dosežena v letošnjem letu v prometu v SR Sloveniji. Me- 
nimo, da je cena 800 tisoč din za ha kmetijskega zemljišča pretirana, postav- 
lja pa se tudi vprašanje verodostojnosti teh podatkov. 

Projekt predvideva potopitev doline, kar bi izkoristila hidroelektrarna 
v Ljudski republiki Albaniji. Vprašanje je, koliko sredstev prispeva sosednja 
republika Albanija za to potopitev in ali bodo sredstva zbrala izključno samo 
naše republike in pokrajini? 

Skupno gre za nadomestilo teh zemljišč 153,6 milijonov dinarjev, dodatno 
pa naj bi se zbralo 80 milijonov din. Če bi cena ostala takšna kot je v pov- 
prečju v Sloveniji za podobna zemljišča, potem vsekakor ne bi bilo treba spre- 
jeti tega zakona in bi ta sredstva zadostovala. Tudi če gre za zemljišča, ki so 
meliorirana, je cena previsoka. Nedavno smo obravnavali poročilo o izvaja- 
nju kmetijskih zakonov v Sloveniji, pri čemer smo ugotovili, da melioriranje 
1 ha zemljišča stane od 150 do 200 tisoč din. Tudi, če bi pribili še to ceno, 
nikakor ne bi prišli do tako visokih številk. Možno je le, da so to stavbna 
zemljišča ali pa komunalno opremljena zemljišča. Edino takšna zemljišča bi 
lahko imela takšno ceno. 

Sprašujemo se, ali je družbeno opravičljivo dati takšna sredstva za navad- 
na kmetijska zemljišča. Če to prodajajo in kupujejo kmetje, se po drugi stra- 
ni sprašujemo, od kot kmetom dejansko toliko denarja, da so si lahko 
zemljišča kupili, saj je bila vrednost zemljišč od 610 tisoč do 2 milijona din. 

Predsednik Emil Tomažič: Razpravljala bo tovarišica Ivanka Repič, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kam- 
nik. 

Ivanka Repič: Naša skupina delegatov soglaša s poročilom Odbora 
za finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije, da se preveri realnost cene 
odškodnine za kvadratni meter potopljenega zemljišča v dolini reke Beli Drim. 
Zdi se nam nenormalno visoka cena za m2 odkupljenega zemljišča, saj znaša 
tudi do 200 dinarjev. Želimo pa odgovor na vprašanje, ali je tudi SR Slovenija 
soudeležena pri izkoriščanju električne centrale, ki je bila pred leti zgrajena 
na tem območju s sovlaganjem republik. Kaj v zvezi s tem določa dogovor o 
koriščenju te električne centrale? 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Anton Slapernik, član Izvršnega sveta in republiški se- 
kretar za finance. 
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Anton Slapernik: Tovarišice in tovariši delegati! Ko je Izvršni 
svet razpravljal o osnutku tega zakona, je ugotovil, da so bila sredstva za ta 
dela in tudi za izplačilo odškodnine pri projektu Beli Drim v zveznem prora- 
čunu pred leti že zagotovljena. Pri tem smo bili pravzaprav v dilemi, ali 
predlagati Skupščini SR Slovenije zavrnitev soglasja k osnutku zakona ali 
predlagati soglasje k osnutku zakona. Dejstvo je, da pred leti iz ne vem kak- 
šnih razlogov niso bile izplačane vse odškodnine. Zato je sedaj prišel ta za- 
kon, ki pravzaprav" zagotavlja samo razliko med že zagotovljenimi sredstvi 
pred leti in novimi predračunskimi vrednostmi v višini 80 milijonov din. 

Izvršni svet se je opredelil za stališče, da predlaga Skupščini, da da so- 
glasje k osnutku zakona s pogojem, da delegacija v Zboru republik in po- 
krajin razčisti nekatera vprašanja. Predlagam, da vprašanja, ki so bila postav- 
ljena v današnji razpravi, delegacija razčisti, preden bi dala soglasje k osnutku 
zakona. Tudi Izvršni svet predlaga, da se da soglasje in da se pri tem raz- 
čisti nekaj vprašanj. 

Predsednik Emil Tomažič: Nekaj je še potrebno razčistiti! V pred- 
logu sklepa so ta vprašanja navedena, vendar pooblaščamo delegacijo, da v 
imenu naše Skupščine da soglasje. Če pa hočemo, da se najprej uveljavljajo 
zastavljena vprašanja in da se preide s poročilom nazaj, pomeni, da poobla- 
stila ne damo in se o pooblastilu odloča šele na osnovi poročila naše delega- 
cije v Zboru republik in pokrajin. 

Anton Slapernik: Mislim, da so pripombe delegata iz Pomurja, v 
kolikor so točne, toliko tehtne, da je treba od predlagatelja zahtevati dodat- 
na pojasnila. Zato menim, da moramo delegaciji naložiti, da ta vprašanja raz- 
čisti in o tem poroča zboru. 

Predsednik Emil Tomažič: To je le pooblastilo za uveljavljanje na- 
ših pripomb in vprašanj, ne pa pooblastilo za soglasje k predlogu zakona. 

Anton Slapernik: Predpostavljam, da se bo izkazalo, da so ocene 
točne, in da ne gre samo za navadna kmetijska zemljišča, ampak da gre tudi 
za nekatere objekte. Če se ugotovi, da so odškodnine v nekih zmernih okvi- 
rih, potem mislim, da ne bi bilo razloga, da ne bi dali soglasja. Če pa se ugo- 
tovi, da gre v resnici za pretirano visoko vrednost odškodnin, bi pa kazalo za- 
htevati, da delegacija ponovno poroča zborom Skupščine. 

Predsednik Emil Tomažič : Besedo ima tovariš Franc Fašalek. 

Franc Fašalek: Tovariši delegati! Ta zadeva se vleče praktično že 
18 let. Mislim, da ne bi smeli podvomiti v verodostojnost podatkov iz gradiva, 
vendar bom vseeno citiral del obrazložitve, in sicer: »Ker lastniki zemljišč 
niso dobili odškodnine in ker so objektivno oškodovani ter upoštevajoč, da je 
med prvotno določeno ceno pa do sedaj prišlo do razvrednotenja denarja in do 
porasta cen za zemljišča, je treba preizkusiti višino ponujene odškodnine za 
razlaščeno zemljišče.« Se pravi, da je predmet te razprave samo zemljišče. 
Če pa ni, je pa to po drugi strani tudi zavajanje delegatov. Mnenje je, da je 
bila povprečna cena 800 tisoč din za ha kompromisna rešitev. Takšna rešitev 
bi zadevala še 192 ha zemljišč. Celotna odškodnina za to površino bi znašala 
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153,6 milijonov din. Dodatno je treba zagotoviti torej 80 milijonov dinarjev. 
Osebno menim, da je cena 400 tisoč din za ha zadostna, če gre samo za kme- 
tijska zemljišča. Kot sem že prej rekel, naj bi se izhajalo iz povprečja odškod- 
nin za kmetijsko zemljišče, ki je bilo doseženo v Sloveniji, nikakor pa ne 
višje. Menim, da je to lahko edino družbeno sprejemljivo. 

Predsednik Emil Tomažič: Ce sem dobro razumel, se zavzemamo 
za dvofazni postopek. Ali bi se lahko dogovorili, da bi glede na to razpravo 
skupina delegatov oblikovala predlog sklepa? Po oblikovanem sklepu, o ka- 
terem bomo glasovali, moramo iti še na usklajevanje z Zborom občin, ker je 
sprejel drugačen sklep. Vzemite prosim predlog sklepa, ki ga bomo skušali 
skupaj oblikovati, da ne bomo oblikovali skupine delegatov. 

Prva točka ostaja, prebral bom drugo točko: »Skupščina SR Slovenije po- 
oblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, da se v postopku usklajevanja prouči realnost cene odškodnine za 
kvadratni meter razlaščene nepremičnine in ugotovi delež Ljudske republike 
Albanije o zagotovitvi sredstev SFR Jugoslaviji za razlaščena zemljišča na 
območju SFR Jugoslavije in da po poteku usklajevanja poroča Skupščini SR 
Slovenije.« To pomeni, da je dano pooblastilo za usklajevanje, zato da se raz- 
čistijo odprta vprašanja. Delegacija pa mora zborom ponovno poročati, takrat 
pa bo mogoče dati soglasje k predlogu zakona. 

Mi smo za zakon, nismo pa za tako odškodnino. Te probleme, na katere 
je bilo opozorjeno, in sicer glede višine odškodnine, glede deleža in odnosov 
z Ljudsko republiko Albanijo in podobno, je vsekakor potrebno razčistiti. Če 
pa se pokaže to, kar je obravnaval tovariš Fašalek, da ob drugačni oceni ne 
bi bilo potrebno dodatnih sredstev, potem je zakon brezpredmeten. Je to spre- 
jemljivo? (Da.) 

Samo še nekaj! Razpravo delegatke iz Kamnika bomo posredovali dele- 
gaciji, ker ne vem, če bomo lahko danes dobili odgovor na vprašanje glede 
soudeležbe Slovenije pri izkoriščanju hidrocentrale. Nisem prepričan, če je 
kdo sposoben danes dati odgovor, vseeno pa bomo skušali do druge seje pri- 
praviti odgovor tudi na to vprašanje. 

Dovolite mi, da še enkrat preberem predlog sklepa: 
1. Skupščina SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o spremembi 

in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del 
v dolini reke Beli Drim. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča delegacijo SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da se v postopku usklajeva- 
nja prouči realnost cene odškodnine za m2 razlaščene nepremičnine in ugo- 
tovi delež Ljudske republike Albanije o zagotovitvi sredstev Socialistični fede- 
rativni republiki Jugoslaviji za razlaščena zemljišča na območju SFR Jugosla- 
vije in da o poteku usklajevanja poroča Skupščini SR Slovenije. 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj prosim 
glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdr- 
žal? (11 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek pos- 
lovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki ga je predložil Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
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K osnutku poslovnika ste prejeli stališče Izvršnega sveta naše Skupščine 
in predlog sklepa. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poro- 
čevalce delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Na glasovanje dajem predlagani sklep, kakršnega imate pred seboj. Kdor 

je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Glede na veliko število proti in vzdržanih bi bilo prav, če bi v razpravi 

skušali povedati, kaj nas moti v poslovniku Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. S tem bi lahko prispevali k oblikovanju poslovnika. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki ga je pred- 
ložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K osnutku delovnega programa ste danes prejeli stališče Izvršnega sveta 
naše Skupščine in predlog sklepa. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalci delov- 
nih teles? (Ne želijo.) 

Dajem na glasovanje predlog sklepa. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 dele- 
gati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju republiškega sfekretarja za fi- 
nance je Skupščini SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razre- 

šitvi in izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi 
in imenovanju republiškega sekretarja za finance. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju republiškega se- 
kretarja za finance sprejet z večino glasov. 

S tem je Anton Slapernik razrešen dolžnosti člana Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in dolžnosti republiškega sekretarja za finance, Rudi Še- 
pič pa izvoljen za člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in imenovan 
za republiškega sekretarja za finance. 

2. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora je predložila Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli kdo o njem razpravljati? (Ne želi.) 
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Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razre- 
šitvi in imenovanju namestnika predsednice Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 
sprejet z večino glasov. 

S tem je Maver Jerkič razrešen dolžnosti namestnika predsednice Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, Tomaž Vuga pa ime- 
novan za namestnika predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

3. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Mariboru je prav tako predložila Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve naše Skupščine. 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal 
k predlogu odloka pozitivno mnenje. Zeli kdo o njem razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razre- 
šitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožil- 
ca Višjega javnega tožilstva v Mariboru sprejet z večino glasov. 

S tem se Viktor Lešnjak z 31. decembrom 1981 razreši funkcije javnega 
tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru, magister Dušan Požar pa se ime- 
nuje za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 39. 
okoliš, Ljubij ana-Vič-Rudnik bo odgovorila tovarišica Cvetka Selšek, pomoč- 
nica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Cvetka Selšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi z delegatskim vprašanjem skupine delegatov za gospodarsko področ- 
je, 39. okoliša, Ljubljana-Vič-Rudnik glede uvoza opreme za raziskovalne or- 
ganizacije združenega dela daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji 
odgovor. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v zvezi s problematiko uvoza opre- 
me, pri čemer se pod opremo razume ves uvoz osnovnih sredstev za razisko- 
valne organizacije združenega dela, že dal odgovor delegatom Skupščine SR 
Slovenije dne 29. 4. 1981. Tedaj je bilo pojasnjeno, da združeno delo Slovenije 
v letošnjem letu združuje za potrebe raziskovalne dejavnosti 69,108 milijonov 
dinarjev konvertibilnih deviznih sredstev s tem, da o uporabi le-teh članice 
Raziskovalne skupnosti Slovenije samostojno odločajo in lahko 90 % te vred- 
nosti namenijo za prijavljanje novih poslov uvoza opreme. Neugodna zunanje- 
trgovinska gibanja iz prvega polletja 1981 so se nadaljevala in zaostrila tudi 
v drugem polletju letošnjega leta in narekovala dodatne uvozne omejitve. 

Glede na to, da Slovenija projekcije plačilno-bilančnega položaja kljub 
izvoznim prizadevanjem ne izpolnjuje v celoti, so se njene uvozne možnosti ta- 
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ko omejile, da ne zadoščajo niti za uvoz nujno potrebnega reprodukcijskega 
materiala za normalen potek procesa proizvodnje. 

Tako je SR Sloveniji v prvem polletju letošnjega leta delno uspelo pokriti 
le najbolj nujne potrebe združenega dela po uvozu opreme, ki bo dajala ta- 
kojšnje izvozne rezultate, ter uvoz opreme za potrebe energetike v višini 10,8 
odstotka od celotnega uvoza opreme s konvertibilnega področja. Kljub tako 
omejenim možnostim na področju uvoza opreme so dejavnosti širšega druž- 
benega pomena, in sicer družbene dejavnosti in informativna dejavnost, v 
okviru katerih je tudi raziskovalna dejavnost, v letošnjem letu uvozile za 210,9 
milijona dinarjev opreme oziroma 5,6 % od celotnega uvoza opreme s konver- 
tibilnega področja ter za 34,4 milijona oziroma 5,8% uvoza opreme s klirin- 
škega področja. 

V tem okviru so organizacije združenega dela s področja raziskovalne 
dejavnosti, se pravi članice XVI. enote Samoupravne interesne skupnosti Slo- 
venije za ekonomske odnose s tujino, uvozile za 11 milijonov dinarjev oziro- 
ma 0,3% opreme od celotnega uvoza opreme s konvertibilnega področja ter 
za 3 milijone dinarjev oziroma 0,6 % celotnega uvoza opreme s klirinškega 
področja. 

Od ostalega uvoza opreme s konvertibilnega področja odpade na zdrav- 
stvo 102,7 milijona dinarjev, kulturo 67,3 milijona dinarjev, informatiko 20,3 
milijona dinarjev, socialno skrbstvo in socialno varstvo 8,1 milijona dinarjev 
ter za izobraževalno dejavnost 1,4 milijona dinarjev. Podatki, ki sem jih 
navedla, izhajajo iz avtomatske obdelave podatkov Narodne banke Slovenije, 
stanje januar—november 1981, podatki iz uvoznih carinskih deklaracij. 

V drugem polletju se je SR Slovenija zaradi plačilno-bilančnih težav 
morala odpovedati vsemu carinjenju že prijavljenih poslov uvoza opreme. Ka- 
kšne bodo možnosti uvoza opreme v letu 1982, bo odvisno od celotnih, v pro- 
jekciji plačilno-bilančnega položaja Slovenije za leto 1982 dogovorjenih mož- 
nosti uvoza. 

Nedvomno bodo tudi v letu 1982 možnosti uvoza zaostrene, saj je treba 
upoštevati dejstvo, da bo Slovenija kot celota morala realizirati suficit v te- 
kočem plačilno-bilančnem položaju republike ter iz tekočega priliva odpla- 
čati znaten del obveznosti iz že najetih kreditov. 

V letu 1982 bo uvoz opreme mogoč predvsem za potrebe proizvodnje za 
izvoz, za zagotavljanje nujnih energetskih virov, za primarno kmetijsko 
proizvodnjo ter za dokončanje investicij v družbenih dejavnostih, kar vse je v 
skladu z investicijsko politiko, opredeljeno v resoluciji o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije, za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 

Za uvoz opreme za potrebe raziskovalnih organizacij združenega dela se je 
treba dogovoriti v Samoupravni interesni skupnosti Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino v postopku usklajevanja planov med enotami skupnosti. Pri 
tem je potrebno v enoti določiti prednostne naloge ter uvoz opreme koncipi- 
rati na podlagi tako opredeljenih prednostnih nalog, s tem da mora biti ta 
oprema usmerjena predvsem v tiste naloge raziskovalne dejavnosti, ki nepo- 
sredno prispevajo k povečanju izvoza. 

Le na podlagi tako sklenjenih dogovorov in sporazumov v enoti in med 
njimi bo Samoupravna interesna skupnost Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino lahko prevzela odgovornost za realizacijo uvoza opreme tudi za po- 
trebe raziskovalne dejavnosti. 
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Taki dejavnosti in aktivnosti organizacij združenega dela v okviru Samo- 
upravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino bo Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije v okviru svojih pristojnosti nudil tudi pol- 
no podporo in pomoč. 

Predsednik .Emil Tomažič: Hvala lepa. Delegati 39. okoliša, ste za- 
dovoljni z odgovorom? (Ne.) Besedo ima tovarišica Tanja Sarec, delegatka s 
področja gospodarstva, 39. okoliš, Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Tanja Šareč: Republiški komite za mednarodno sodelovanje je po- 
dobne odgovore dal že večkrat. Pri zadnjem odgovoru se je celo zavezal, da bo v 
okviru svojih pristojnosti podpiral rešitve, ki bodo dogovorjene v okviru Sa- 
moupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Odgovor je bil 
danes podoben, kot so ga prejeli delegati v aprilu, in sicer ob podobnem 
vprašanju glede uvoza raziskovalne opreme. 

Ni razlogov, da ne bi verjeli številkam, ki jih je tovarišica Selškova na- 
vedla, saj so te številke celo strašljive. 55 raziskovalnih organizacij XVI. eno- 
te, ki je do sedaj izvedla vse ukrepe po navodilih komiteja, je uvozilo za 
1,06 milijona din raziskovalne opreme, kar je neprimerljivo s kakršnimkoli 
uvozom drugih gospodarskih panog. 

To ima seveda za posledico, da te organizacije nimajo elementarnih po- 
gojev za delo, saj jih ukrepi, ki jih kritiziramo, potiskajo v kot, kljub temu 
da ob vsaki priložnosti poudarjamo, da je vloga raziskovalnih organizacij pri- 
oritetna pri uresničevanju planskih nalog v tekočem srednjeročnem obdobju. 

Kolikor bi se poglobili v delež uvoza, za katerega se potegujejo organiza- 
cije XVI. enote, v primerjavi z realizacijo uvoza drugih gospodarskih panog, bi 
videli, da je ta delež tako majhen oziroma neznaten, da bi ga bilo verjetno 
mogoče realizirati že z dobro voljo. 

t 
Predsednik Emil Tomažič: Če sem dobro razumel, niste preveč za- 

dovoljni z odgovorom. Ali postavljate dodatno delegatsko vprašanje? 

Tanja Šareč: Želeli bi vedeti, kaj in kakšne ukrepe bo sprejel Izvrš- 
ni svet oziroma Republiški komite za mednarodno sodelovanje, da se bo stvar 
premaknila z mrtve točke, ker ugotavljamo, da 5 let organizacije s področja 
raziskav niso ničesar uvozile, razen za tistih 1,06 milijona din, medtem ko dru- 
gje uvoz realiziramo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Vprašanje ostaja pravzaprav 
aktualno, s tem da je bilo sedaj na koncu še precizirano. Pričakujemo odgovor 
na naslednji seji zbora. 

Tovarišica Selškova ima besedo. 

Cvetka Selšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Uvoz opreme je nedvomno zelo problematično vprašanje že nekaj let, o tem 
je tudi tovarišica delegatka pravkar spregovorila. 

Rada bi dodala samo še nekaj pojasnil k odgovoru, ki ga je dal Izvršni 
svet na to delegatsko vprašanje. Vsi se verjetno spomnite stanja, ko v prvem 
polletju letošnjega leta praktično prijavljanje novih poslov uvoza opreme 
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sploh ni bilo mogoče zaradi tega, ker odlok Zveznega izvršnega sveta tega 
ni dovoljeval oziroma je bilo prijavljanje mogoče samo za določena področ- 
ja uvoza opreme. 

V drugem polletju pa so nastopile težave, o katerih sem že govorila. Gi- 
banja zunanjetrgovinske menjave so bila tako neugodna, da praktično kaj 
drugega kot reprodukcijskega materiala do konca leta nismo več mogli uva- 
žati. To je tudi razlog, da vse dogovore, ki smo jih sprejeli za uvoz razisko- 
valne opreme v aprilu in tedaj ko se je Izvršni svet zavezal, da bo po svojih 
močeh pomagal tudi raziskovalnim organizacijam pri realiziranju uvoza op- 
reme, ni bilo mogoče izvršiti. 

Moram pa posebej poudariti še nekaj. Kriteriji za uvoz opreme v prihod- 
njem letu in sploh za celotno investicijsko dejavnost so opredeljeni v predlo- 
gu resolucije za prihodnje leto. V odgovoru na delegatsko vprašanje sem jih 
povzela, naj jih ponovim še enkrat. Ti kriteriji so oprema za proizvodnjo za 
izvoz, za zagotavljanje nujnih energetskih virov, za primarno kmetijsko pro- 
izvodnjo ter za dokončanje investicij v družbenih dejavnostih v skladu z in- 
vesticijsko politiko v resoluciji. V primeru, da bodo ti kriteriji veljali v pri- 
hodnjem letu, danes ne moremo dati zagotovila, prav tako pa tudi ne na na- 
slednjem zasedanju Skupščine, da bo raziskovalna dejavnost lahko več uvaža- 
la in koliko opreme bo mogoče uvažati. 

Vsekakor bo raziskovalna dejavnost po usklajevanju svojih planov v okvi- 
ru enot Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tu- 
jino in posebej v tej enoti lahko uvažala tisto opremo, ki bo namenjena pro- 
izvodnji oziroma pripravi in nadaljevanju proizvodnje za izvoz. Zato Izvršni 
svet konkretnih nalog ne da ne želi, ampak ne more prevzemati, ker je ure- 
ditev uvoza opreme, v celoti urejeno s kriteriji in z dogovori v okviru SISEOT. 
Moram povedati, da smo letos v nekoliko bolj ugodni situaciji, ker smo imeli 
v letih 1979, 1980 pa tudi 1981 izredno velike prenose pri prijavljanju poslov 
uvoza opreme, zato smo letos praktično startali z zapolnjeno kvoto uvoza 
opreme. V letošnjem letu stanje vsaj zaenkrat še ni takšno, saj je za prihodnje 
leto prijavljeno za uvoz približno za tri milijarde din opreme. To je po eni 
strani tudi posledica odloka, ki je omejeval globalno prijavljanje, tako da bo 
za preostanek mogoč uvoz opreme po kriterijih iz resolucije in v okviru do- 
govorov v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ste sedaj zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje, ki je bilo zastavljeno na prejšnji seji in so ga 
postavili delegati iz Domžal, nanaša pa se na problem izgub v zdravstvu, bo 
odgovorjeno na seji 25. decembra, ker je bilo vprašanje poslano Zdravstveni 
skupnosti. Dogovorjeno je, da bodo do 25. decembra pripravili tudi odgovor. 

Na danes' zastavljeni delegatski vprašanji, in sicer/iz 1. okoliša, Celje, in 
39. okoliša, Ljubljana-Vič-Rudnik bo prav tako odgovorjeno na seji 25. de- 
cembra. Enako velja tudi za pobudo delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad. 
Gre za pobudo, ki jo bomo poslali Izvršnemu svetu. 

Zeli še kdo zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda. 

Moram vas obvestiti, da smo na današnji seji, kjer smo sprejemali končne 
odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 
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Pri zakonu o Prešernovi nagradi pa vas moram obvestiti, da smo usklajeni 
z Zborom občin, nismo pa usklajeni s Skupščino Kulturne skupnosti Slovenije, 
ker je le-ta sprejela zakon brez amandmaja k 13,- a členu in bo o tem sklepala 
na naslednji seji skupščine. 

Glede osnutka zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sred- 
stev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim je tudi Zbor 
občin sledil našemu predlogu sklepa z nekaterimi manjšimi redakcijskimi 
popravki. 

S tem je dnevni red današnje seje zbora izčrpan. Vsem se najlepše zahva- 
ljujem za sodelovanje in zaključujem 70. sejo Zbora združenega dela. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.20.) 
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71. seja 

(25. decembra 1981) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
71. sejo Zbora združenega dela naše Skupščine. 

Predlagam vsem, ki še nameravate oddati amandmaje, da to takoj opra- 
vite, da ne bo zastojev pri našem delu. Prav tako predlagam zboru, da mi glede 
na zahtevnost današnjega dnevnega reda pomaga pri vodenju seje zbora to- 
variš Viljem Pahor, predsednik našega Odbora za družbenopolitični sistem. Se 
zbor s tem predlogom strinja? (Da.) 

Glede na obsežen dnevni red današnje seje zbora sem vam v dopisu ome- 
nil možnost, da bi nadaljevali sejo jutri. Ko sem se pogovarjal s posameznimi 
delegati, sem ocenil, da za dvodnevno sejo ni navdušenja. Večina se je na- 
gibala k temu, da bi skušali končati sejo danes. Glede na to predlagam pred- 
stavnikom predlagatelja, pa tudi vam, tovarišice in tovariši delegati, da ste v 
obrazložitvah in v razpravah kar se da racionalni, ker bomo sicer morali sejo 
nadaljevati jutri. 

Predlagam zboru, da izvoli Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja za današnjo sejo zbora in da verificiramo pooblastila. V Ko- 
misijo za verifikacijo pooblastil predlagam za predsednico Stanislavo Zlatkov- 
ski, za člana pa Pavla Jerasa in Ružo Jager. So predlagani delegati navzoči? 
(Da.) Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) 

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

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil izvoljeni de- 
legati v predlaganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. 
Na sejo zbora so k posameznim točkam dnevnega reda vabljeni pred- 

stavniki Izvršnega sveta naše Skupščine, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
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Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino, Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet, Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet. Samo- 
upravne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji, Samoupravne in- 
teresne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
Republiške skupnosti za ceste, Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, 
Narodne banke Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije, 
Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, Ljubljanske banke — Zdru- 
žene banke Ljubljana, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti 
Slovenije in Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Na sejo zbora so bili vabljeni še predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Francka Herga, poro- 
čevalka Odbora za finance; Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj; Ivan Zelenšek, poročevalec Odbora za družbenoekonomske 
odnose; Franc Krabonja, poročevalec Odbora za agrarno politiko; Marjeta 
Adorjan, poročevalka Komisije za narodnosti, Tomaž Kavčič in Stanko Jaki, 
poročevalca Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in 
Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Na današnjo sejo so bili vabljeni tudi člani našega Odbora za finance. 
Odbor v tem trenutku zaseda in se nam bodo njegovi člani kasneje pridružili. 

Prosim tudi delegate, ki nameravajo na današnji seji zastaviti delegatska 
vprašanja, da to store čimprej, da jih lahko posredujemo Izvršnemu svetu 
oziroma drugim republiškim funkcionarjem in na ta način omogočimo, da 
dajo odgovore na zastavljena delegatska vprašanja že na današnji seji. 

Za današnjo sejo ste na klop prejeli seznam gradiv k posameznim točkam 
dnevnega reda, zato teh gradiv ne bom posebej navajal. Prav tako ste dobili 
tudi listo predstavnikov Izvršnega sveta k posameznim točkam dnevnega reda 
in zato tudi teh ne bom posebej navajal. 

Medtem ko dela Komisija za verifikacijo pooblastil, lahko pregledate 
gradiva, ki jih imate pred seboj. Zlasti opozarjam na amandmaje Izvršnega 
sveta. Predlaga namreč, da se z njimi že sedaj seznanite. 

Dovolite mi še tole. Vse delegate, ki nameravajo danes razpravljati, pro- 
sim, naj se vnaprej prijavijo k razpravi, ker nam bo število prijavljenih po- 
magalo oceniti čas trajanja današnje seje. 

Prosim za poročilo verifikacijske komisije. 

Stanislava Zlatkovski: Komisija za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je za 71. 
sejo zbora dne 25. 12. 1981 ugotovila naslednje. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 136 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 82 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdrav- 
stvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 de- 
15» 
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legati, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje, 6. okoliš en delegat, 10. okoliš en delegat, 17. oko- 
liš en delegat, 24. okoliš dva delegata, 26. okoliš en delegat, 29. okoliš dva de- 
legata, skupaj osem delegatov; s prosvetno-kulturnega področja, 1. okoliš en 
delegat; s socialno-zdravstvenega področja, 7. okoliš en delegat; iz kmetijske 
dejavnosti, 4. okoliš en delegat, 7. okoliš en delegat, 8. okoliš en delegat, skupaj 
trije delegati; iz državnih organov, 4. okoliš en delegat; skupaj torej 14 de- 
legatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo razpravljati o poročilu komi- 
sije? (Ne želi.) Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, 
ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za potrditev poročila verifikacijske 
komisije, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prav tako ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji na- 
vzoča večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 71. seje Zbora združenega dela. 

Z dopisom z dne 9. 12. 1981 sem razširil dnevni red današnje seje: 
— s predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona, 
— s predlogom zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o po- 

stopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva, 
s predlogom zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 

davkov za leto 1982, 
— s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem 

republiškem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev, 

— s predlogom zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv 
v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981, 

— s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov, 

— s predlogom zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana in 

— s predlogom za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona. 

Razlogi za razširitev navedenih aktov so razvidni iz dopisov našega Iz- 
vršnega sveta. 
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Dnevni red današnje seje sem razširil še z osnutkom zakona o zagoto- 
vitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih derivatov in premoga za koksa- 
nje s konvertibilnega območja v letu 1982 in z osnutkom zakona o kritju obre- 
sti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tu- 
jini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. 

Izvršni svet predlaga za današnjo sejo še obravnavo dveh odlokov, ki sta 
označena kot državna tajnost. Zato Izvršni svet predlaga, da ju obravnavamo 
na zaprti seji. Gradivo vam bo predloženo pred obravnavo teh dveh odlokov. 

Delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije nas 
je obvestila, da želi na današnji seji poročati o poteku usklajevanja osnutka 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do 1985 v letu 1982 in spremljajočih aktih k resoluciji ter o po- 
teku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin. Zato razširjam dnevni red današnje seje tudi s tema 
točkama. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 71. seje Zbora združenega dela, 
2. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

v letu 1982, 
3. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov dav- 

kov za leto 1982, 
4. predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks, 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem re- 

publiškem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve ter o načinu, po 
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev, 

6. predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 
republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981, 

7. predlog zakona o določitvi stopenj nekaterih olajšav za davek iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1982, 

8. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982, 
9. predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za 

potrebe republiških organov in organizacij in ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji za leto 1982, 

10. delovno besedilo predloga zakona o davkih občanov s predlogi amand- 
majev in obravnava: 

— analize o delovanju in izvajanju davčnega sistema in davčne politike in 
— analize o delovanju dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodka iz kme- 

tijstva in predlog možnega prehoda na obdavčitev po dohodku, 
11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi ob- 

jektov, 
12. predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne 
reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana, 

13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in od- 
poklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije, 
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14. predlog zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o po- 
stopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva, 

15. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona, 

16. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju z osnutkom, 

17. informacija o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vla- 
ganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v 
letu 1981, 

18. osnutek zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih 
derivatov in premoga za koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982, 

19. osnutek zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v pla- 
čilih s tujino, 

20. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 
1985 v letu 1982 in spremljajočih aktov k resoluciji, 

21. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, 

22. volitve in imenovanja, 
23. predlogi in vprašanja delegatov, 
24. obravnava gradiv ESA 897 in ESA 880. 
Želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu? Predlaga kdo kakšno 

spremembo ali dopolnitev? (Ne.) Če ne, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je 
za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, 

Predlog resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. 
Izvršni svet je k predlogu resolucije predložil tale gradiva: 
— predlog programa ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonom- 

skih odnosov s tujino za leto 1982, 
— predlog nalog, ukrepov in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske 

industrije in gozdarstva v letu 1982, 
— osnutek dogovora o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR 

Sloveniji v letu 1982. 
Vsa ta gradiva so bila objavljena v Poročevalcu št. 23. 
Vodje skupin delegatov so z dopisom z dne 21. 12. 1981 prejeli še osnutek 

energetske bilance SR Slovenije za leto 1982. 
Naj vas obvestim, da teh aktov Skupščina ne sprejema, ker so to akti Iz- 

vršnega sveta. Zato bomo vse predloge, pripombe in stališča k tem aktom, ki 
bodo dana na današnji seji, posredovali Izvršnemu svetu. 
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Prav tako ste prejeli delovno gradivo s konkretnimi predlogi za dopolni- 
tev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1982. letu, 
ki so bili dani k osnutku, niso pa bili vključeni v predlog. 

Gradivo sta predložila Republiški komite za družbeno planiranje in Zavod 
SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Danes ste na klop prejeli poročilo o načrtu zaposlovanja za leto 1982, ki ga 
je predložila Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije in stališče Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije k temu poročilu. 

Vodje skupin so prejeli: poročilo Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slo- 
venije o delovanju sklada z osnutkom finančnega načrta za leto 1982 in z ne- 
katerimi odprtimi vprašanji in dokumentacijskim gradivom; dodatno pa še 
informacijo o predvidenih virih pokrivanja nekaterih izgub po zaključnem 
računu gospodarskih organizacij v Sloveniji v letu 1981. 

Prejeli so tudi informacijo Službe družbenega knjigovodstva o uresniče- 
vanju usmeritev investicijske politike v letu 1981 in poročilo Ljubljanske 
banke — Združene banke o izvajanju dogovorjene investicijske politike v prvih 
desetih mesecih letošnjega leta. 

Vsa ta poročila so predložena na podlagi sklepov zborov z dne 28. 7. 1981 
in 30. 9. 1981, ko je bilo naloženo predlagateljem, da o navedeni problematiki 
poročajo ob predložitvi predloga resolucije. 

O nadaljnjem uresničevanju investicijske politike v SR Sloveniji bo Skup- 
ščina posebej razpravljala na seji januarja meseca. Takrat bo Skupščina ob- 
ravnavala tudi poročili Ljubljanske banke — Združene banke in Službe druž- 
benega knjigovodstva. 

Danes ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki predlog 
resolucije obravnava na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

K predlogu resolucije so predložili amandmaje: Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Skupščina občine Novo mesto, Skupščina občine Krško, Skupščina 
mesta Ljubljane in danes delegati 17. okoliša, gospodarsko področje, Ptuj. 

Amandmaje Izvršnega sveta ste prav tako prejeli danes. Ob tem naj vas 
obvestim, da so v gradivu tudi amandmaji k aktoma, ki jih sprejema Izvršni 
svet, in sicer k predlogu nalog, ukrepov in aktivnosti na področju ekonomskih 
odnosov s tujino in k predlogu ukrepov in aktivnosti na področju kmetijstva, 
živilske industrije in gozdarstva v letu 1982. Na zadnjih treh straneh pa je 
pregled amandmajev, ki jih Izvršni svet ni sprejel. 

Predlagam, če niste uspeli tega gradiva prej pregledati, da to storite sedaj. 
Predlagam tudi zboru, da imenuje skupino delegatov, ki naj spremlja 

razpravo in skupaj s skupinama Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
zavzame stališča do vseh predloženih amandmajev k tej točki dnevnega reda. 

Zboru predlagam, da v skupino imenuje naslednje delegate: Ivana Ze- 
lenška, poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in poročevalca 
skupine delegatov za obravnavo planskih aktov; Franca Vičarja, poročevalca 
Odbora za družbenoekonomski razvoj, in Jureta Mlinarja, delegata skupine de- 
legatov za gospodarsko področje 7. okoliš, Nova Gorica. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne želi.) Če ne, dajem predlog na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za oblikovanje skupine delegatov soglasno 
sprejet. 



232 Zbor združenega dela 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jernej 
Jan, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno 
sodelovanje. 

Jernej Jan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Raz- 
prava o osnutku resolucije je podprla osnovno izhodišče ekonomske politike 
za prihodnje leto. Zboljšanje plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega polo- 
žaja SR Slovenije bo ključna naloga uresničevanja politike ekonomske stabili- 
zacije in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 
Zato bodo morali biti vsi ukrepi in aktivnosti samoupravnih organizacij in 
skupnosti v celoti usmerjeni v povečanje izvoza blaga in storitev na konver- 
tibilno področje, v smotrno in učinkovitejše gospodarjenje z energijo, surovi- 
nami in reprodukcijskim materialom, v varčevanje na vseh področjih in v 
zmanjšanje stroškov v celoti. 

Izvozna prizadevanja organizacij združenega dela bodo spodbujali nepo- 
sredni ukrepi tekoče ekonomske politike ter usmeritve na vseh njenih pod- 
ročjih. Bolj umirjeno in skladnejše bo gibanje cen, selektivnejša oskrba pro- 
izvodnje z reprodukcijskim materialom glede na izvozno usmerjenost, dosledno 
izvozno bo usmerjena kreditno-denarna in davčna politika kot tudi usmeritve 
pri investicijah in na področju delitve. 

Program ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, ki ga Izvršni svet predlaga Skupščini v sprejem hkrati z resolucijo, po- 
drobneje opredeljuje naloge, roke in njihove nosilce. 

Skupaj z usklajenimi plani organizacij združenega dela v Samoupravni 
interesni skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino bodo tako jasneje 
kot v preteklih letih opredeljene naloge posameznih nosilcev, organizacij zdru- 
ženega dela, Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino, Gospodarske zbornice Slovenije, bank in Izvršnega sveta. To bo omo- 
gočilo njihovo doslednejše izvajanje, pa tudi uveljavljanje odgovornosti vsa- 
kega nosilca za uresničevanje svojih in skupnih nalog. 

Predlog resolucije vsebuje materialne okvire razvoja Socialistične repu- 
blike Slovenije v 1982. letu, ki so bili sprejeti v Skupščini ob razpravi osnutka 
resolucije. Izhajajo iz našega predloga plačilno-bilančnega in devizno-bilanč- 
nega položaja Socialistične republike Slovenije v enotni projekciji plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije, ki se glede suficita bistveno razlikuje od predloga 
zveznih organov. 

Usklajevanje resolucije in spremljajočih dokumentov v Zvezni skup- 
ščini še ni zaključeno. Če bo kot rezultat tega usklajevanja v prihodnjih dneh 
za Slovenijo opredeljen drugačen plačilno-bilančni in devizno-bilančni položaj, 
bodo organizacije združenega dela to upoštevale v procesu usklajevanja planov 
ekonomskih odnosov s tujino v Samoupravni interesni skupnosti Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino. 

Opozoriti pa je treba že sedaj, da bi bistvena odstopanja od našega pred- 
loga terjala spremembo za leto 1982 ocenjenih materialnih okvirov razvoja, 
zlasti rasti industrijske proizvodnje in družbenega proizvoda. 

Dosedanje razprave o razvoju v prihodnjem letu so jasno pokazale, da je 
osnovna smer razreševanja problemov plačilne bilance v prizadevanju zdru- 
ženega dela za čim večji izvoz. Samo na ta način bomo lahko v prihodnjem 
letu dosegli rast proizvodnje, ki je pogoj za postopno reševanje strukturnih 
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neskladij ter ohranitev dosežene ravni osebnega in nekaterih temeljnih oblik 
družbenega standarda. 

Pravilnost takšne usmeritve potrjujejo tudi podatke o gospodarskih gi- 
banjih v zadnjih mesecih. Po znanih ukrepih na področju ekonomskih odnosov 
s tujino je slovensko združeno delo izrazito povečalo napore za izvoz na kon- 
vertibilno področje ter si s tem — kljub mnogim problemom, slabšim dohod- 
kovnim rezultatom, pa tudi izgubam — zagotovilo rast proizvodnje, ki se pri- 
bližuje resolucijskim okvirom. 

V enajstih mesecih letos je izvoz na konvertibilno področje dosegel mili- 
jardo 455 milijonov dolarjev blaga, kar je za 11% več kot v enakem obdobju 
lani. Izvoz blaga je v septembru, oktobru in novembru znašal v povprečju 
163 milijonov dolarjev oziroma je bil za 36 % večji od povprečja v prvih osmih 
mesecih letos. S tem si je slovensko združeno delo omogočilo najnujnejši po- 
trebni uvoz blaga ter v 11 mesecih letos povečalo industrijsko proizvodnjo za 
2,1% v primerjavi z enakim obdobjem lani. 

Preusmeritev na izrazito povečanje izvoza na konvertibilno področje iz- 
haja tudi iz planov ekonomskih odnosov s tujino organizacij združenega dela 
za prihodnje leto. Po prvih podatkih, zbranih v Samoupravni interesni skup- 
nosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino, organizacije združenega dela 
planirajo za leto 1982 izvoz blaga na konvertibilno področje v skupni višini 
ene milijarde 966 milijonov dolarjev, kar je enako predvidevanjem v našem 
predlogu projekcije plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja Slo- 
venije. 

Dosti nižje od možnosti je predvidevanje organizacij združenega dela za 
izvoz storitev na konvertibilno področje. Največja razhajanja glede na realne 
možnosti pa so pri planiranem uvozu. Zaradi bistveno večjega uvoza od mož- 
nosti planirajo organizacije združenega dela v SR Sloveniji sorazmerno visok 
deficit na konvertibilnem področju, namesto potrebne izravnave oziroma su- 
ficita. 

Te prve ocene planov organizacij združenega dela kažejo, da bo v pro- 
cesu usklajevanja planov v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino nujno dosledno upoštevati usmeritve resolucije ter možnosti uvoza 
v večji meri kot v preteklosti in povezovati uvoz vsake organizacije združe- 
nega dela s povečanjem izvoza na konvertibilno področje. 

Plačilno-bilančni okviri, ki v pretežni meri opredeljujejo razvoj v pri- 
hodnjem letu, narekujejo tudi hitrejše povečevanje primarne kmetijske proiz- 
vodnje. Z boljšo izrabo sedanjih proizvodnih zmogljivosti in z naložbami v 
primarno kmetijsko proizvodnjo moramo zagotoviti večje pokrivanje potreb po 
hrani, zmanjševati uvoz, v nekaterih proizvodnjah pa tudi povečevati izvoz. 
Zato Izvršni svet ob resoluciji predlaga Skupščini predlog nalog, ukrepov in 
aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1982. 

Pri pripravi tega programa smo izhajali iz sklepov in pobud Skupščine ob 
obravnavi problematike v kmetijstvu. Konec novembra sprejeta zakona o re- 
valorizaciji osnovnih sredstev in spremembah amortizacijskih stopenj bosta 
vplivala na nižjo rast dohodka v letu 1982 od tiste, ki bi jo dosegli ob nespre- 
menjeni zakonodaji na tem področju (17,4% namesto 21,8 %). Pri tem pa vseh 
učinkov sedaj še ni mogoče kvantitativno oceniti. Izvršni svet bo tekoče sprem- 
ljal gibanje dohodka in po potrebi predlagal pristojnim nosilcem prilagajanje 
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politike delitve dohodka ter ukrepe, ki naj preprečijo avtomatično prenašanje 
posledic teh zakonov na cene. 

V 1982. letu je osnovna usmeritev politike amortizacije in razporejanja do- 
hodka povečanje sredstev za reprodukcijo. Zato bodo podpisniki dogovora o 
družbeni usmeritvi razporejanja dohodka v 1982. letu izjemoma upoštevali kot 
osnovo dohodek, povečan za amortizacijo po predpisanih stopnjah. Takšen pri- 
stop je potrebno vgraditi tudi v resolucije občin. 

V resoluciji je predvideno, da se bodo vse tri oblike tekoče porabe obli- 
kovale na ravni, ki je bila predlagana ob sprejemu osnutka resolucije. Za- 
držala bi se njihova predvidena udeležba v družbenem proizvodu, pri čemer 
bo njihova rast zaostajala za rastjo primerljivega dohodka, to je bruto dohodek. 

Zaradi omenjenih sprememb, ki se bodo odrazile kot enkraten ukrep v nižji 
rasti dohodka le v 1982. letu, predlog resolucije izjemoma opredeljuje rast po- 
sameznih oblik porabe tudi z nominalnimi okviri, čeprav tega ni bilo v osnutku 
resolucije. To pa ne pomeni, da opuščamo dosedanji pristop k oblikovanju po- 
sameznih oblik porabe. 

Tovarišice in tovariši delegati! Poleg spremenjenih materialnih okvirov raz- 
voja in upoštevanja učinkov zakona o amortizaciji so osnovne spremembe in do- 
polnitve predloga resolucije glede na osnutek naslednje. 

Izraziteje je poudarjena nujnost nadaljnjega razvoja samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov ter na tej osnovi reševanje razvojnih problemov in 
ukrepanje prvenstveno v okviru samoupravnih povezav organizacij združe- 
nega dela. V bolj zaostrenih gospodarskih razmerah bomo morali hitreje in 
učinkoviteje utrjevati združevanje dela in pri tem še posebej okrepiti vlogo 
delovne organizacije. Podrobneje so razdelane usmeritve na področju investicij, 
pri tem pa so kot temeljna usmeritev izpostavljene investicije v proizvodnjo 
za izvoz na konvertibilno področje. 

Tako resolucija za leto 1982 zaostruje investicijske kriterije iz dogovora 
o temeljih družbenega plana, in sicer določa izvozno naravnanost kot osnovni 
pogoj za nove investicije, razen za z resolucijo določene izjeme. Začenjali bomo 
tiste objekte, ki bodo v čim krajšem času zagotovili 50% celotnega prihodka 
z izvozom na konvertibilno področje in bodo dosegli izrazite pozitivne neto de- 
vizne učinke. 

Kljub nekaterim ugotovitvam, da je to preambiciozno, da je ta zahteva pre- 
velika, Izvršni svet meni, da moramo odločno spremeniti investicijske trende ter 
zagotavljati takšno strukturo investicij, ki bo v prihodnjih leth omogočila večje 
vključevanje slovenskega združenega dela v mednarodno menjavo in doseganje 
pozitivnih plačilno-bilančnih učinkov v celoti. 

V razpravah so bile prisotne tudi zahteve po izenačevanju investicij za na- 
domeščanje uvoza z investicijami za izvoz. Teh pobud ne moremo sprejeti, saj 
obveznosti za odplačilo dolgov v tujini v prihodnjem in v naslednjih letih zahte- 
vajo preusmeritev na investicije, ki bodo z deviznim prilivom omogočile po- 
ravnavanje teh obveznosti. Omejena sredstva za investicije narekujejo skrajno 
smotrno uporabo. Zato ni mogoče prioritetno začenjati investicij, ki so name- 
njene nadomeščanju uvoza. Izjemoma bo mogoče investirati v proizvodnjo os- 
novnih uvoznih in deficitarnih surovin in proizvodnjo, ki je tehnološka osnova 
prestrukturiranja gospodarstva, kot že določa dogovor o temeljih planov, ven- 

,dar tudi tu zaostrujemo zahteve glede na devizne učinke. Materialne možnosti 
ne bodo omogočale ohranjanja dosedanjega obsega negospodarskih investicij, 
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kakor tudi njihovega financiranja na osnovi bančnih sredstev. Z usmeritvami 
za financiranje investicij na osnovi samoprispevkov ne želimo zavirati njiho- 
vega izvajanja, temveč prispevati k realnemu planiranju programov in dina- 
mike njihovega izvajanja. Te usmeritve naj spodbujajo tudi postopnost v iz- 
vajanju posameznih delov programa, tako da bodo objekti dokončani v kraj- 
šem času in ne bo potrebno angažirati dela sredstev za pokrivanje prekoračitev. 

V infrastrukturnih dejavnostih se zaključuje samoupravno sporazumevanje 
in sprejemanje aneksov k samoupravnemu sporazumu o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Sedanje ocene kažejo, da v okviru planiranega 
deleža za infrastrukturne dejavnosti v 1982. letu ni možnosti za nadaljnje krče- 
nje sredstev drugih samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
v korist vlaganj v energetiko, kar bo treba upoštevati pri dopolnjevanju sred- 
njeročnih planskih dokumentov. 

Pri uresničevanju politike skladnejšega regionalnega razvoja je dan večji 
poudarek samoupravnemu združevanju sredstev. Vključevanje teh območij v za- 
črtane procese za kvalitetne spremembe v razvoju Socialistične republike Slove- 
nije je edina trajnejša osnova, da bodo ta območja v razvoju dosegla stopnjo 
razvitosti proizvajalnih sil v celotni republiki. Te spremembe resolucije so bile 
podprte in dopolnjene tudi v razpravah v delovnih telesih Skupščine o predlogu 
resolucije. 

Na osnovi dosedanjih razprav je Izvršni svet pripravil amandmaje k pred- 
logu resolucije, o katerih boste danes odločali skupno s predlogom resolucije. S 
temi amandmaji dopolnjujemo besedilo predloga resolucije predvsem v na- 
slednjem: 

— dopolnjujemo in konkretiziramo osnove za družbeno presojo investicij v 
letu 1982, v skladu z zoženimi materialnimi možnostmi in nujnostjo večjega 
vključevanja v izvoz; 

— opredeljujemo pristop k razvoju pospeševanja predelovanja hrane v SR 
Sloveniji; v. . 

— konkretiziramo usmeritve za racionalizacijo na področju skupne in sploš- 
ne porabe; 

— dopolnjujemo naloge udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana, 
da v programu nalog za leto 1982 opredelijo tudi akcijski program in roke za 
spremembo svojih planskih dokumentov. 

V vseh fazah priprave resolucije smo poleg stališč, ki smo jih upoštevali 
pri pripravi končnega besedila resolucije, prejeli tudi nekatere pripombe, ki 
jih ni bilo mogoče upoštevati. Mnenja k tem pripombam smo delegatom posre- 
dovali v posebnem gradivu. Iz njega je razvidno, da nismo upoštevali predvsem 
tistih predlogov, ki niso v skladu z osnovnimi usmeritvami razvoja v letu 1982 
ter tistih, za katere menimo, da je potrebno rešitve iskati v samoupravnem 
sporazumevanju v okviru samoupravnih asociacij ali pa so taki, da sodijo v pri- 
stojnost posameznih temeljnih nosilcev planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vzporedno z razpravo o resoluciji so potekale 
in še potekajo številne aktivnosti s ciljem, da bi pravočasno sprejeli vse sprem- 
ljajoče dokumente za leto 1982. 

Dogovor o izvajanju politike cen, ki bo podrobneje opredelil naloge nosil- 
cev politike cen, je v pripravi in bo sprejet v januarju. Prav tako bodo v okviru 
Republiške skupnosti za cene, Gospodarske zbornice Slovenije in v okviru sploš- 
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nih združenj do konca januarja pripravljeni programi izvajanja politike cen za 
odpravljanje najbolj izrazitih nesorazmerij v cenah. 

V pripravi je načrt zaposlovanja za leto 1982, ki bo razdelal usmeritve in 
naloge na področju zaposlovanja. Predvideni so tudi samoupravni sporazumi, v 
katerih bodo opredeljene osnovne naloge posameznih nosilcev pri izvajanju za- 
črtane politike zaposlovanja. Proces sporazumevanja poteka v okviru Skup- 
nosti za zaposlovanje. Podpisniki sporazumov v občinah bodo temeljne organi- 
zacije združenega dela. Razpoložljivi podatki o načrtovanju zaposlovanja v orga- 
nizacijah združenega dela kažejo, da del združenega dela tako kot v preteklih 
letih predvideva še vedno večje zaposlovanje, kot ga predvideva resolucija in 
kot je bilo v preteklih dveh letih. Izvršni svet meni, da je nujno v procesu uskla- 
jevanja planov zaposlovanja, ki bi ga morali zaključiti konec januarja, v večji 
meri uveljaviti kriterije racionalnega in produktivnega zaposlovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel osnutek energetske bi- 
lance Slovenije za leto 1982, ki vključuje ukrepe za čim večjo proizvodnjo do- 
mače energije, za pospeševanje dopolnjevanja in izvajanja programov za racio- 
nalno in varčno rabo energije, za zagotovitev energije in transporta posameznih 
vrst energije iz drugih socialističnih republik in pokrajin ob dogovorjenih po- 
gojih in uvoz samo nujno potrebne manjkajoče energije za zagotavljanje pred- 
vsem tiste plansko določene izgradnje energetskih objektov, katerih kasnitev bi 
imela v naslednjih letih občutne negativne posledice pri preskrbi z energijo ter 
za izvajanje pospešenih geoloških in drugih raziskav na že znanih in perspektiv- 
nih območjih za premog, vodne vire, nafto in plin ter geotermičnih virov in za 
usposobitev pozitivnih nahajališč za čimprejšnjo eksploatacijo. 

Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka je kot 
predlog v razpravi pri njegovih udeležencih in bo podpisan do konca leta. Pri- 
pravljen je tudi predlog dogovora o enotni davčni politiki v občinah. V predlogu 
dogovora o izvajanju splošne porabe na ravni občin je predvideno povečanje 
sredstev splošne porabe v občinah za 16,5 %, pri čemer je izjema splošna po- 
raba v občini Maribor. Zato popravljamo 14. točko informacij o nesprejetih po- 
budah delegatov ob razpravi o osnutku resolucije. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so usklajevale sa- 
moupravne sporazume o temeljih planov in planiran obseg in vrednost svojih 
programov za leto 1982 na osnovi osnutka in predloga resolucije. Ocenjujemo, 
da je dosežen znaten napredek pri prilagajanju njihovih programov zoženim 
materialnim možnostim. V večini občin samoupravne interesne skupnosti pred- 
videvajo rast sredstev za skupno porabo v resolucijskih okvirih, pri tem pa iz- 
stopa še vedno nekoliko višja rast teh sredstev v 12 občinah. Republiške samo- 
upravne interesne skupnosti, brez Skupnosti invalidsko-pokojninskega zavaro- 
vanja, katerih sredstva predstavljajo okoli 22% celotnih sredstev družbenih 
dejavnosti, so predvsem zaradi sredstev Skupnosti otroškega varstva Slovenije, 
ki so namenjena za izplačila nadomestil v času porodniškega dopusta in sredstev 
Kulturne skupnosti Slovenije v globalu še prek dogovorjenega okvira, medtem 
ko so planirana sredstva drugih samoupravnih interesnih skupnosti v predvi- 
denih okvirih. To bo zahtevalo nadaljnje usklajevanje med posameznimi samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi in ustrezno prilagajanje prispevkov stopenj 
med letom. 

V dosedanjih razpravah o osnutku in predlogu resolucije je bilo ob ugo- 
tavljanju zoženih materialnih možnosti nadaljnjega razvoja večkrat izpostav— 
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Ijeno vprašanje možnosti izvajanja nalog iz sprejetih planskih dokumentov v 
samoupravnih organizacijah in občinah ter nalog iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Delegati v Skupščini SR Slove- 
nije ste obravnavali izvajanje nekaterih teh nalog na osnovi poročil, predloženih 
v skladu s sklepom Skupščine dne 28. julija letos. 

Podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje 
1981—1985 pripravljajo analizo izvajanja svojih nalog in program teh za leto 
1982. Zaradi zoženih materialnih možnosti vseh nalog ne bo mogoče izvajati v 
predvideni dinamiki, zato se bodo morali dogovoriti, katere od teh nalog bi bilo 
smotrno preložiti na naslednja leta. V januarju bodo podpisniki dogovora na 
osnovi zvezne in republiške resolucije ter dopolnjene analize svojih razvojnih 
možnosti pripravili program aktivnosti za dopolnitev oziroma spremembo plan- 
skih dokumentov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si je pri- 
zadeval pripraviti predlog resolucije s spremljajočimi dokumenti kot jasno za- 
stavljen program izvajanja politike ekonomske stabilizacije v prihodnjem letu. 

Naloge so zahtevne, saj moramo hkrati reševati nakopičene dolgoročne raz- 
vojne probleme in bistveno zboljšati plačilno-bilančni in devizno-bilančni polo- 
žaj tako SR Slovenije kot SFR Jugoslavije. Pri tem nam bodo v spodbudo ne- 
kateri pozitivni letošnji rezultati, zlasti v drugem polletju pridobljene izkušnje, 
predvsem pa vse širše uveljavljanje sistema samoupravljanja. Zastavljene na- 
loge zahtevajo bolj produktivno delo in učinkovitejše gospodarjenje s sredstvi, 
večjo odgovornost in boljši odnos do dela ter krepitev drugih kvalitetnih de- 
javnikov. Le na tej osnovi bomo lahko dosegli z resolucijo predvidene naloge, 
zlasti na področju stabilizacije in povečanja izvoza. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da sprejmete 
predlog resolucije skupaj z amandmaji Izvršnega sveta. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, poročevalec skupine de- 
legatov za obravnavo planskih aktov. Prosim. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Bom nekoliko krajši, ker ne bi želel nekaterih stvari ponavljati. 

Dovolite mi, da v imenu skupine delegatov, ki ste ji naložili, da spremlja 
pripravo planskih aktov republike za prihodnje leto, opozorim na nekaj osnov- 
nih ugotovitev v zvezi s pripravo predloga resolucije. 

Najpomembnejše je dejstvo, da je resolucija nastajala na podlagi stališč 
in sklepov, ki jih je ta Skupščina sprejela 28. julija 1981, ter njenih sklepov in 
usmeritev, sprejetih ob obravnavi posameznih poročil, pripravljenih na podlagi 
navedenih stališč in sklepov in to ob sodelovanju zborov in delovnih teles, samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij s predlaga- 
teljem. Zato predlog resolucije dejansko pomeni skupen akcijski dogovor o poli- 
tiki in okvirih gospodarjenja v prihodnjem letu. 

Pri tem pa posebej poudarjam, da je prvič v sedanji praksi delegatom pred- 
ložen tudi celoten instrumentarij spremljajočih oziroma izvedbenih aktov k re- 
soluciji, ki so že sprejeti ali pa so v zaključni fazi usklajevanja in sklepanja. 
Skupina delegatov je menila, da gre glede na dosedanjo prakso za pomemben 
napredek, saj večina teh aktov — seveda vsak s svojega vidika — opredeljuje 
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pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu in je torej s tem zadoščeno zahtevam 
delegatov, da je večina pogojev gospodarjenja znana pred začetkom poslovnega 
leta. 

Skupina se ni posebej opredeljevala do tistih pogojev gospodarjenja, ki so 
odvisni od usklajevanja v zveznem merilu, saj so bila stališča in pripombe k 
zvezni resoluciji in spremljajočih aktov opredeljena na novembrskih sejah zbo- 
rov te Skupščine. 

Prav tako smo upoštevali dejstvo, da bodo člani delegacije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ na današnjih sejah podrobno poročali o poteku 
usklajevanja in o uveljavljanju naših stališč k zvezni resoluciji in spremlja- 
jočim aktom. Kljub temu pa smo v skupini ugotovili, da bo opredelitev neka- 
terih nalog v republiški resoluciji, predvsem na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, odvisna prav od rezultatov tega usklajevanja. S temi rezultati nas je 
seznanil tudi tovariš Jan. 

Želim vas tudi obvestiti, da smo v skupini delegatov posebno pozornost na- 
menili nalogam, ki zadevajo realnost družbenega planiranja in s tem povezanim 
načelom kontinuiranega planiranja. Iz vseh predloženih aktov, tako zveznih kot 
tudi naših je razvidno, da so s plani opredeljene naloge glede na stvarne ma- 
terialne možnosti in nujnost doslednega uresničevanja politike ekonomske sta- 
bilizacije preveč ambiciozne, zato jih je potrebno revidirati. To velja zlasti za 
konkretne obveznosti, sprejete z dogovori o temeljih družbenih planov in tudi 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, ki so instrument za združevanje 
dohodka oziroma sredstev. 

Zato poudarjam, da smo se zavzeli za takšne spremembe vseh planskih 
aktov na vseh ravneh, da bodo temeljili na realno razpoložljivem dohodku. To 
pa narekuje, da se na primer na področju naložb in virov zanje preverijo do- 
seženi rezultati združevanja sredstev, dinamika investiranja in struktura virov 
ter da se na teh preverjenih novih osnovah z veljavnimi planskimi akti opre- 
deljene prioritete tudi zožijo. Zato mora biti med drugimi nalogami v resoluciji 
predvidena tudi ta naloga, ki jo predlagatelj ustrezno opredeljuje v svojem 
amandmaju št. 18. To je zahtevala tudi skupina delegatov v svojem poročilu, 
ki ste ga prejeli. 

Pri tem pa posebej poudarjam, da je glede na osnovno usmeritev resolucije, 
ko gre za vključevanje v mednarodno menjavo dela, potrebno upoštevati tudi 
nujne naloge spreminjanja našega gospodarstva, ki je usmerjeno na zunanje 
tržišče. S tem pa so povezana številna vprašanja izvoznih spodbud, ki sicer ne bi 
bile potrebne, če bi dosegli svetovno raven produktivnosti, uskladili raven do- 
mačih cen s svetovnimi cenami in odločneje sledili politiki realnega tečaja di- 
narja, za kar smo se in se še v tej Skupščini zavzemamo. V skupini smo med 
drugim namreč menili, da po svojem bistvu dinarske izvozne stimulacije na 
konvertibilna področja nadomeščajo v veliki meri razlike v produktivnosti, kar 
je nesprejemljivo in takšnih spodbud ne potrebujemo. 

V dosedanjih razpravah smo pogosto opozarjali na vprašanje izgub, 
tako v gospodarstvu kot v družbenih dejavnostih, zlasti v zdravstvu. Po oceni 
skupine je vprašanje, ali v samoupravnih interesnih skupnostih sploh lahko 
pride do izgub. Ali je to z resolucijo ustrezno rešeno? Ponovno pa je potrebno 
zahtevati, da se revidirajo standardi in normativi na vseh področjih svobodne 
menjave dela in to ne z akti te Skupščine, temveč s samoupravnimi sporazumi 
uporabnikov in izvajalcev v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. 
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Takšna opredelitev velja tudi za samoupravne interesne skupnosti materialne 
proizvodnje posebnega družbenega pomena. 

V zvezi z nekaterimi konkretnimi predlogi in pobudami pa želim posebej 
poudariti, da smo se v skupini delegatov in v pristojnih telesih zavzeli, da se 
tem splošnim načelom usklajevanja razvojnih ambicij z realnimi dohodkovnimi 
možnostmi podredijo vsi programi, med drugim tudi dinamika razvoja celo- 
dnevne osnovne šole. 

Posebej želim tudi opozoriti, da se je skupina opredelila tudi do tistih vpra- 
šanj, na katere je bilo opozorjeno v delovnih telesih ob obravnavi spremlja- 
jočih aktov republiške resolucije. Te opredelitve v zvezi z združevanjem sred- 
stev rezerv in v zvezi s pospeševanjem proizvodnje hrane so razvidne iz po- 
ročila naše skupine. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu skupine delegatov predlagam, da 
predlog resolucije sprejmete z amandmaji predlagatelja, ki so predloženi glede 
na doslej sprejete opredelitve in stališča v tej Skupščini in v njenih delovnih 
telesih. 

Upoštevaje tudi vse spremljajoče akte, si dovolim trditi, da smo kljub 
zapletenim pogojem gospodarjenja uspeli vse te napore za naslednje leto do- 
ločiti pravočasno in to ob dejstvu, da bodo nujna usklajevanja o konkretnih 
obveznostih potekale tudi v januarju prihodnje leto. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo od poročevalcev besedo? (Ne 
želi.) Prehajamo na razpravo. Razpravljal bo tovariš Slavko Rajh, delegat Zbo- 
ra združenega dela, področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim. 

Slavko Rajh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, gospodarsko področje, 30. okoliš, 
Kamnik je na svoji seji dne 21. decembra 1981 obravnavala predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v 
letu 1982. 

Skupina delegatov ugotavlja, da resolucija predvideva izredno povečan 
izvoz slovenskega gospodarstva. Tako naravnanost podpiramo, saj je predvi- 
dena tudi v planu občine Kamnik. Hkrati pa ugotavljamo, da so v resoluciji 
navedene stimulacije Za pospeševanje izvoza še vedno premajhne, da bi po- 
krile izpad dohodka tistim organizacijam združenega dela, ki bodo izvažale. 

Vprašujemo, ali republika predvideva dodatne vrste stimulacij za doseganje 
tega cilja. Hkrati pa postavljamo tudi vprašanje, kdo bo prevzel obveznosti 
združevanja sredstev za tiste delovne organizacije, ki bodo zaradi izvoza opro- 
ščene določenih dajatev, kot združevanja sredstev za nerazvite, davka iz do- 
hodka in podobno. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Marjan Marki, go- 
spodarsko področje, 23. okoliš, Krško. 

Marjan Marki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menimo, da sodi v predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 med najpomembnejša področja 
tisti del resolucije, ki določa povečanje izvoza in s tem v zvezi del, ki opre- 
deljuje aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino. Zato je potrebno, 
da daje resolucija oziroma iz nje izvedeni ukrepi tekoče ekonomske politike 
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izvozu na konvertibilno področje kar najstabilnejše pogoje gospodarjenja v 
mejah sedanjega objektivnega gospodarskega stanja. 

V tej zvezi je izredno pomembno, da bodo izvozniki na konvertibilno pod- 
ročje, predvsem tiste organizacije združenega dela, ki pretežni del svoje proiz- 
vodnje izvažajo, resnično razpolagale z delom deviz, s katerimi bodo lahko uva- 
žale potrebni repromaterial, opremo in rezervne dele, kar je neobhodno ve- 
zano oziroma potrebno za izvoz. Ne moremo namreč mimo dejstva, da je prav 
zaradi ne dovolj natančno dogovorjenih in nedosledno izvajanih ukrepov eko- 
nomske politike na področju izvoza in zaradi neizpolnjevanja izvoznih planov 
določenih organizacij združenega dela prišlo do znanih devizno-bilančnih te- 
žav, ko so jih občutile tudi tiste delovne organizacije, ki so vlagale ogromno 
napora in vestno izpolnjevale svoje izvozno planske obveznosti. Zato se v na- 
slednjem letu taka situacija ne sme ponoviti, temveč morajo posledice čutiti 
organizacije združenega dela, ki ne dosegajo oziroma ne uresničujejo svojih 
izvoznih obveznosti. 

Drug problem, o katerem je treba spregovoriti, je vprašanje materialne 
stimulacije izvoznikov. Ob tem, ko podpiramo predlagano besedilo v 1/4 po- 
glavja resolucije glede stimulacije izvoza, pa je vendarle potrebno ugotoviti, 
da je seštevek vseh ukrepov glede stimulacije izvoza razmeroma nizek in ni 
dovolj stimulativen. To postavlja organizacije združenega dela, ki izvažajo na 
konvertibilno področje, iz znanih razlogov v neenak položaj. 

Projekcija izvoza blaga na konvertibilno področje s povečanjem za 13,1 % 
in projekcija povečanja izvoza storitev za 12 % je zelo optimistična in težko 
dosegljiva. Ostvaritev tako visokega plana bo terjala od organizacij združe- 
nega dela povečan napor, ki pa bo verjetno nagrajen v obliki znižanega do- 
hodka, čeravno je v resoluciji predvidena vrsta načinov in precej določenih 
oblik stimulacije. 

Prav gotovo z zadovoljstvom podpiramo vsa taka predvidevanja glede 
oblik stimulacij. Menimo pa, da vse te oblike stimulacije niso dovolj konkretne 
in jih je težko vnaprej preračunati na vsako enoto izvoza. Obenem pa so daleč 
izpod tistega nivoja, ki bi izvoznikom nadoknadil izpadli dohodek pri izvozu. 
Pri tem mislimo na izpad dohodka le pri tistem delu izvoza, katerega devize 
morajo izvozniki združevati za skupne gospodarske potrebe — trenutno v vi- 
šini 35 %. Vsem koristnikom tako združenih sredstev ostaja prihodek in tudi 
dohodek neokrnjen, saj dobivajo potrebna devizna sredstva za uvoz brez do- 
datnih stroškov in brez izgube dohodka. 

Izgubo pri dohodku imajo tudi tisti, ki za koristnike združenih sredstev 
izvažajo svoje proizvode in storitve. Cene pri izvozu pa so, skupaj z davčnimi 
olajšavami in premijami, prav gotovo za najmanj 20 % nižje od cen na doma- 
čem trgu. Združene devize pa koristijo tudi organizacije združenega dela, ki 
so zaradi visokih cen na domačem trgu visoko akumulativne. 

V zvezi s to problematiko menimo, da je povsem realno, da izvozniki za 
delež svojega izvoza sami skrbijo in tudi občutijo izpadli dohodek pri izvozu. 
Nikakor pa ni realno in pravično, da izgubljajo dohodek pri izvozu zaradi po- 
treb po devizah, ki jih uporabljajo drugi. To breme ni pravično porazdeljeno. 
Menimo, da bi morali koristniki združenih sredstev, ki se uporabljajo za skup- 
ne gospodarske potrebe, poleg dinarske protivrednosti pridobljenih deviz po 
dnevnem deviznem tečaju, dati za te devize še toliko dohodka, kolikor znaša 
povprečni izpad dohodka na enoto izvoza v SR Sloveniji. Prav gotovo je to 
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najmanj 20 do 30%. Razumljivo je, da bi zaradi uvedbe takega sistema bil 
dohodek v nekaterih dejavnostih zmanjšan in bi se cene verjetno v takih pri- 
merih celo povečale. Toda v tem primeru bi izpad dohodka v končni fazi po- 
ravnavali potrošniki tistih dobrin, katerim bi se cene povečale, ne pa da to' 
breme občutijo v glavnem samo izvozniki, od katerih terjamo celo povečan 
izvoz. 

Sistem, po katerem bi koristniki združenih deviz nadoknadili izpadli do- 
hodek pri izvozu, ki je potreben za njihov uvoz, bi predstavljal enostavno, 
toda izredno učinkovito stimulacijo, s katero bi lahko odpadle vse ostale oblike 
minimalnih stimulacij, ki se že koristijo in ki so na novo predvidene. 

Da so združene devize vredne veliko več, kot je njihov tečaj, priča tudi 
dejstvo, da poslovne banke pomagajo organizacijam združenega dela na pri- 
mer pri odplačevanju inozemskih kreditov. Toda te devize so v prikritih ob- 
likah zelo drage in stanejo tudi po 50 in več odstotkov, kot je dnevni devizni 
tečaj. Taki primeri so prisotni celo pri aktivnih izvoznikih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa. Besedo ima Imre Var ju, go- 
spodarsko področje, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre V a r j u : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pini delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 17. okoliša za 
gospodarsko področje in 5. okoliša za kmetijsko dejavnost sta na seji 22. de- 
cembra razpravljali o predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije v letu 1982 ter na osnovi pripomb sklenile predlagati zboru 
v sprejem naslednji amandma. 

V 1. točki Proizvodnja hrane, tretje poglavje — Druge ključne naloge v 
1982. letu — naj se za predzadnjim odstavkom te točke doda nov odstavek z 
naslednjim besedilom: »Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije mora 
pospešeno nadaljevati akcijo združevanja sredstev za kmetijsko prostorsko- 
ureditvene operacije. 

Obrazložitev: Izvršni odbor Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slo- 
venije je v letu 1981 ugotovil, da so na računih občinskih zemljiških skupnosti 
večja neporabljena sredstva. Zato je skupščini zveze predlagal sporazum o 
združevanju sredstev dela ter sredstev z namenom, da se porabijo za kmetijske 
prostorsko-ureditvene operacije, katerih izvajanje je po planskih aktih zaradi 
pomanjkanja sredstev v velikem zaostanku. 

Sporazumevanje za leto 1981 ni uspešno, verjetno pa tudi ne bo v nas- 
lednjem letu. Ker je 85 % proizvodnja hrane v veliki meri odvisna od reali- 
zacije melioracij, na drugi strani pa leže neuporabljena sredstva, smo prepri- 
čani, da je takšna zadolžitev Zveze kmetijskih skupnosti Slovenije potrebna, 
dolžnost te zveze pa je, da se programi kmetijskih prostorskoureditvenih ope- 
racij realizirajo. 

Skupini delegatov podpirata tudi amandma k predlogu resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega plana, ki ga predlaga Skupščina občine Novo mesto. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prijav- 
ljenih razpravljalcev ni več. Besedo ima Slobodan Srdoč, gospodarsko področ- 
je, 35. okoliš, Ljubljana Bežigrad. 
16 
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Slobodan Srdoč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov je ob obravnavi gradiva za 71. sejo Zbora združenega 
dela sprejela k 2. točki dnevnega reda naslednje pripombe. 

Delegati mislimo, da je ob sedanji stanovanjski stiski, neuresničenim pla- 
nom izgradnje ter visoki ceni za m2 stanovanja nesmiselno zmanjševati stano- 
vanjsko izgradnjo, vključno z nanjo vezanim komunalnim urejanjem zemlji- 
šča za 5 %. Zmanjšanje bi le še povečalo že tako visoko ceno m2 stanovanja 
ter negativno vplivalo na 15 % predlagano stabilizacijsko porast cene. 

Delegati se strinjamo, da bi celotna sredstva za osebne dohodke SR Slo- 
venije v primerjavi z letom 1981 porastli za 20 %, vendar mislimo, da bi mo- 
rali ob poudarku nagrajevanja zahtevnega proizvodnega dela, dela v najtež- 
jih razmerah in visoko ustvarjalnega dela dovoliti, da delavcem, ki delajo na 
takih delih, masa sredstev za osebne dohodke poraste za 30 %. Tak način na- 
grajevanja je sprejela v resoluciji Avtonomna pokrajina Vojvodina. Predlog, 
za katere organizacije oziroma za katera dela naj bi se masa povečevala, naj 
bi izdelala skupno Republiški svet Zveze sindikatov in Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Ko govorimo, da je potrebno dosledno upoštevati veljavni sistem cen ter 
obvezno zagotoviti razpravo delavcev in delavskih svetov o predlogih in vzro- 
kih za spremembo cen ter o posledicah tako spremenjenih cen pri uporab- 
nikih, vemo, da tega v praksi nismo vedno realizirali. 

Neučinkovita je bila tudi neposredna kontrola cen, saj so tisti, ki so cene 
določenim artiklom povečevali, le-te redko spet spuščali na prvotno raven. 
V bodoče bi morali hitreje ukrepati, pa tudi strogo sankcionirati neupravi- 
čeno dvigovanje cen, cene pa vrniti na staro, to je na odobreno ceno. Potrebno 
bi bilo, da se končno vključijo v kontrolo cen tudi potrošniški sveti v krajev- 
nih skupnostih, ki marsikje živijo le na papirju. 

Pri proizvodnji hrane menimo, da je poleg deviznih sredstev za nabavo 
surovin za proizvodnjo gnojil in zaščitnih sredstev ter za manjkajoča gno- 
jila in zdravila potrebno zagotoviti tudi devize za nakup goriva ter rezervnih 
delov kmetijske mehanizacije. Vsem so še dobro ostali v spominu primeri iz 
pretekle jeseni, ko je na višku opravljanja kmetijskih del začelo primanjko- 
vati naftnih derivatov, sicer v Sloveniji le v manjšem obsegu kot v drugih 
socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah, toda negotovost obstaja. 
Rečeno je bilo tudi, da mnogo kmetijske mehanizacije in strojev stoji prav za- 
radi pomanjkanja rezervnih delov. 

Ob razpravi o poročilu o delovanju sklada skupnih rezerv gospodarstva 
SR Slovenije smo delegati prišli do naslednjih ugotovitev oziroma vprašanj: 
kako je mogoče, da se je celotna nekrita izguba pri sozd Gorenje samo v 
zadnjem četrtletju povečala za dvakrat? Po podatkih na 28. strani znaša izguba 
od 1. do 9. meseca 397 371, celotna nekrita izguba za leto 1981 pa 1 204 839. Ne- 
razumljivo je tudi povečanje izgube pri elektroniki od 33 757 v letu 1980 na 
206 297, in sicer v prvih devetih mesecih letošnjega leta (vse v tisočih). Mar ne 
bi Gorenje skušalo najti rešitve z drugimi izvajalci elektronike, ki nimajo izgub. 

Kako, da je od 1 847 533 (v tisoč din) sklada skupnih rezerv kar 1 204 839 
(v tisoč din) ali dve tretjini sredstev namenjeno samo Tovarni gospodinjske 
opreme Gorenje Velenje ter je tako v celoti pokrita njena izguba, ko je To- 
varna gospodinjske opreme Velenje poslala le izpolnjen obrazec za celotno 
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delovno organizacijo brez komentarja? Ali ne bomo iz leta v leto pokrivali 
le čedalje večje izgube, saj ni predložen niti načrt za sanacijo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Valentin 
Polanec, gospodarsko področje, 16. okoliš, Maribor. 

Valentin Polanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov podpira resolucijo in vse amandmaje, ki jih je pred- 
ložil Izvršni svet. Imeli pa bi k spremljajočim aktom, in sicer k predlogu na- 
log, ukrepov in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in goz- 
darstva v letu 1982 predlog, da bi se na koncu 4. točke dodalo naslednje be- 
sedilo: »Izvajanje davčne politike za vse oblike proizvodnega sodelovanja in- 
dividualnih proizvajalcev mora biti stimulirano tako, da bo v naslednjem letu 
in tudi dolgoročno zagotovljena povečana proizvodnja hrane.« Predlagamo 
tudi, da se v tretji alinei 6. točke črtajo besede v drugi vrsti »za reprodukcijo 
črede«. S tako opredelitvijo bi namreč zagotovili še nadaljnje kreditiranje 
tudi kooperacijske proizvodnje v prašičereji za reprodukcijo črede in vzrejo 
prašičev za trg. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Jože Gabrovšek, gospodarsko področje, 38. okoliš, Ljubljana- 
Šiška. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Pred- 
log resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 v letu 1982 smo obravnavali tudi v občini Ljubljana-Šiška. Dele- 
gati podpiramo sprejem predloga resolucije, pripravili pa smo nekaj predlogov 
in stališč, ki naj služijo kot usmeritve pri izvajanju resolucije in oblikovanju 
izvedbenih aktov. Predloge in stališča smo podali v pismeni obliki in jih za- 
radi obširnosti ne bi navajal. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Igor Ponikvar, predsednik Skupščine Zveze skupnosti za zaposlovanje 
SR Slovenije. 

Igor Ponikvar: Tovarišice in tovariši! Ob predpostavki, da ste ute- 
gnili vsaj diagonalno preleteti poročilo, ki vam ga je Zveza skupnosti za zaposlo- 
vanje dala na klop o oceni poteka aktivnosti pri sprejemanju planov zaposlo- 
vanja, in ob predpostavki, da ste prav tako na klop dobili danes povsem novo 
tabelo, ki vključuje stanje včerajšnjega dne, bi vas rad samo v nekaj točkah 
popeljal v globino teh podatkov. 
»■ 1. Videli boste, da je ta trenutek le 19 občin uskladilo svoje stopnje za- 
poslovanja z resolucijskimi stopnjami zaposlovanja. Se pravi, da je usklajena 
stopnja plana zaposlovanja, ki ga sprejema skupnost za zaposlovanje v posa- 
mični občini, s stopnjo, ki je predvidena v osnutku resolucije te občine. Vendar 
pa samo štiri občine uveljavljajo usmeritev iz republiške resolucije glede pri- 
merljivosti oziroma glede skladnosti stopnje rasti zaposlovanja v odnosu do 
stopnje rasti dohodka. To je prvi del problema, ki se kaže kot neusklajenost na 
dveh sektorjih, na dohodkovnem in kot posledica tudi na zaposlitvenem. 
16* 
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S tem v zvezi predlagam, da bi delegati Zbora združenega dela morda v 
formulaciji svojih končnih stališč upoštevali tale predlog. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije naj takoj seznani izvršne svete skupščin občin v SR Slove- 
niji s poročilom o letnih načrtih zaposlovanja za leto 1982 in jih pozove, da 
s svojo aktivnostjo zagotovijo uskladitev ocenjene možnosti stopnje rasti druž- 
benega proizvoda s takšno stopnjo rasti zaposlovanja, ki bo pomenila uresni- 
čevanje resolucijske usmeritve glede deleža že zaposlenih delavcev pri po- 
večanju produktivnosti dela in deleža novih zaposlitev. Podobno je že storila 
Skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje, ki se je sestala na seji v sredo, 
v odnosu do svojih članic, občinskih skupnosti za zaposlovanje, o tem pa ob- 
vestila tudi Gospodarsko zbornico, Zvezo sindikatov in druge zainteresirane 
partnerje na ravni republike. 

2. Organizacije združenega dela očitno še niso zmožne izračunati svojega 
materialnega položaja oziroma učinkov svojega dela v prihodnjem letu. Zato 
je večinoma kolona 6 v tabelarnem prikazu prazna. 

Sporno pa je tudi zelo visoko povečanje dohodka v tistih občinah, ki izka- 
zujejo v tej 6. koloni svoj podatek. Gre namreč za to, da bi ob upoštevanju 
predvidene stopnje inflacije in ob zmanjšanju dohodka za okoli 3 % ter zaradi 
povečanja amortizacije bila utemeljena skrb, da bi v večini primerov ob taki 
napovedi dohodka realni dohodek praktično ostal na nulti stopnji. 

Ohrabrujoče v tem okviru pa je vendarle, da je že prvotna napoved zdru- 
ženega dela skoraj enkrat nižja, kot smo jo napovedali v lanskem letu. Znaša 
2,9 %, to pomeni prek 35 000 novih delavcev, skupaj s potrebami po nadomestnih 
zaposlitvah; da je dosedanji proces usklajevanja, ki smo ga izvedli v decembru 
privedel do tega, da so se te napovedi zmanjšale v globalu na 2,3 odstotka. Torej 
je prisotna tendenca, da se v postopku usklajevanja uskladimo z realnimi mož- 
nimi možnostmi. Vendar tudi ta odstotek predstavlja še vedno okoli 33 000 
zaposlitev, čeprav vemo, da je v načrtu resolucije, ob predpostavki, da bo stopnja 
rasti novih zaposlitev 0,5, dana možnost za zaposlitev okoli 20 000 delavcev v 
gospodarstvu oziroma v združenem delu Slovenije. 

Ohrabrujoče je tudi, da se je delež potrebnih delavcev s strokovno izobrazbo 
po napovedih organizacij združenega dela povzpel že na 71,6% (po prvotnih 
napovedih 70,3 %) in da se je delež potrebnih delavcev za neposredno proizvod- 
njo povečal na 63,2 % od prvotnih 59,4 %>. Izkazana je potreba po 4039 priprav- 
nikih, kar pomeni bistveni napredek od prvotne napovedi za 2833 pripravnikov. 
Pomeni torej, da proces usklajevanja, ko se združeno delo sooča z vsemi real- 
nostmi, vodi v smer, ki smo jo začrtali z akcijskim programom tudi v tej 
Skupščini ob sprejemanju poročila o politiki zaposlovanja v Sloveniji na eni 
od jesenskih sej. 

Povem naj še, da je skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje v celoti 
povzela tudi oceno, ki vam jo je predložil danes na klop Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Soglašamo s tako oceno in smo že uskladili svoje ukrepe, da v tem 
smislu zaključimo postopek usklajevanja in sprejemanja planov zaposlovanja za 
prihodnje leto, hkrati ko bodo v obravnavi v občinah tudi predlogi resolucij o 
družbenoekonomskem razvoju za prihodnje leto oziroma najkasneje v januarju, 
četudi bi v posamični občini resolucija bila sprejeta šele februarja. Tudi takih 
občin je nekaj v Sloveniji, tako kot je še tudi nekaj takih, ki jim osnutek reso- 
lucije še ni znan. Hvala! 
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Predsednik Emil Tomažič: Še tole, tovariš Ponikvar. Glasovali bomo 
o predlogu resolucije. Predlagal si zboru, naj bi sprejeli dodatni sklep. Predla- 
gam, da tvoj predlog prouči skupina delegatov in zavzame do njega stališče. 

Igor Ponikvar: Tovariš predsednik! Tudi to sem imel v mislih. Gre 
samo za to, da prispevamo k pospešitvi usklajevanja interesov in da bodo spre- 
jete optimalne rešitve. 

Predsednik Emil Tomažič: Naj torej skupina prouči tudi ta predlog. 
Besedo dajem tovarišu podpredsedniku Gospodarske zbornice Slovenije 

Milanu Krajniku. 

Milan Krajnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gospodarska zbornica Slovenije podpira izvozno naravnanost resolucije in 
program ukrepov za leto 1982, ki je objavljen v Poročevalcu za leto 1982. 
Vendar ostaja odprto eno vprašanje, na katerega prosim odgovor. 

Predstavnik Gospodarske zbornice je v fazi razprav o amandmajih pred- 
lagal, da se na področju intenzivno izvozno naravnane investicijske politike z 
amandmaji dopolni besedilo in sicer v naslednjih smereh: 

V alinei, ki govori o manjši posamezni zamenjavi opreme in odpravi izra- 
zito ozkih grl v izvozni proizvodnji,, naj se črtata besedi: »izvozni proizvodnji«. 
Menimo, da je potrebno manjše zamenjave opreme izvajati tudi pri izvajanju 
programov sanacij oziroma za saniranje izgub. Določene zamenjave opreme 
so potrebne tudi v primerih, kadar je to posebnega pomena za domače tržišče 
in podobno. 

Nadalje smo predlagali, da se da tolmačenje o načinu uporabe kriterija, 
ki zaostruje zahteve v okviru 20%, predvsem zaradi tega, ker ima lahko 
splošno zaostrovanje teh kriterijev tudi negativne učinke. Povečanje izvoza 
ima posledice na področju akumulativnosti, vemo pa, da je akumulativnost 
tudi eden izmed kriterijev. Zato je zaostrovanje tega kriterija sporno v pri- 
merjavi z upravičenim zaostrovanjem kriterijev izvoza glede na sedanjo si- 
tuacijo. 

Moram reči, da je v teh razpravah prevladovalo mišljenje, da je potreb- 
no z ustreznim tolmačenjem in z ustreznim amandmajem Izvršnega sveta do- 
datno dopolniti poglavje 4, ki govori o intenzivni izvozno naravnani investicij- 
ski politiki. Danes smo dobili na klop amandma Izvršnega sveta št. 7, ki si- 
cer dopolnjuje besedilo, vendar to za Gospodarsko zbornico in splošna zdru- 
ženja ni toliko problematično. Ni pa ustreznega predloga za zadeve, o kate- 
rih sem govoril. Zato seveda postavljam Izvršnemu svetu vprašanje, zakaj 
se ni odločil za amandma, ki je bil dogovorjen na seji Odbora za družbeno 
planiranje in razvoj. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo prosim še želi razprav- 
ljati? (Nihče.) Predlagam, da zaključimo razpravo in prekinemo to točko dnev- 
nega reda. Pri tem pa prosim prej imenovano skupino delegatov v sestavi 
Ivan Zelenšek, Jure Mlinar in Franc Vičar, da prouči vse predlagane amand- 
maje. Sestane naj se s skupinami ostalih dveh zborov in pripravi poročilo 
za zbor. Prosim pa tudi predstavnika Izvršnega sveta in morda tudi predstav- 
nika zbornice ter Zveze stanovanjskih skupnosti, pa seveda tudi predla- 
gatelje amandmajev, da se jim pridružijo. 
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Naj vas obvestim, da se nam je medtem pridružilo še osem delegatov, 
in sicer: gospodarsko področje 10. okoliš, en delegat; gospodarsko področje, 24. 
okoliš, en delegat, gospodarsko področje 29. okoliš, Koper dva delegata; gospo- 
darsko področje, 26. okoliš, Sežana, en delegat; kmetijsko področje, 7. okoliš, 
Murska Sobota en delegat; in gospodarsko področje, 6. okoliš, Velenje en de- 
legat. 

Na današnji seji Zbora združenega dela je navzočih 144 delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1982, ki ga 
je Skupščini predlagal Izvršni svet. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Izvršni svet je pred- 
lagal Skupščini SR Slovenije, da predlog zakona obravnava na podlagi 295. 
člena poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. Želi predstavnik Izvrš- 
nega sveta še dodatno obrazložiti predlog za obravnavo po hitrem postopku? 
(Ne želi.) 

Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Prehajamo to- 
rej na glasovanje. Dajem predlog Izvršnega sveta glede hitrega postopka na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obrav- 
nava po hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Želi morda predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem po- 
ročevalce delovnih teles? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Jože Gabrovšek, gospodar- 
sko področje, 18. okoliš, Ljubljana-Šiška. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov s področja gospodarstva ter kulturno-prosvetnega 
področja, kakor tudi delegati za Zbor občin smo razpravljali tudi o predlogu 
zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1982. 

S tem v zvezi želimo postaviti naslednje delegatsko vprašanje. Kdo je 
odgovoren oziroma zakaj smo delegati prejeli v sklepanje odlok po hitrem 
postopku šest dni pred iztekom roka, čeprav so od sprejema zadnjega zakona, 
na katerem temelji predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj 
in osnov davkov za leto 1982, pretekla že tri leta? 

Delegati se tudi sprašujemo, ali je sprejeto stališče, da naj bi se izvedbe- 
ni davčni zakoni sprejemali na posamezna leta, ustrezno? Pri takšni rešitvi 
je resnica, da lažje pridejo do izraza konkretne predračunske potrebe repu- 
blike v posameznem letu, pri čemer pa združeno delo po našem mnenju nima 
jasnih opredelitev za gospodarjenje v posameznem obračunskem obdobju. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Še kdo želi besedo? (Ne.) Prijavljenih 
razpravljalcev ni več. Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta odgovoriti na 
zastavljeno vprašanje? (Da.) 

Besedo ima tovariš Franc Škufca, namestnik direktorja Republiške upra- 
ve za družbene prihodke. 
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Franc Škufca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog, da se ta zakon obravnava po hitrem postopku, predlaga Izvršni svet 
zaradi tega, ker je predvideval, da bo zakon o davkih občanov sprejet že konec 
letošnjega leta. Glede na naravo amandmajev pa je Izvršni svet kasneje ocenil, 
da je potrebno zakon odložiti. Ker Izvršni svet predvideva, da bo ta zakon 
sprejet v sredini prvega četrtletja prihodnjega leta, bo s tem omogočeno ob- 
činskim "Skupščinam, da dopolnijo svoje odloke o davkih občanov. 

Kot drugo okoliščino naj poudarim, dase ta zakon ne sprejema zaradi re- 
publiških predpisov, ki urejajo davčne obveznosti posameznih davčnih zave- 
zancev, ker bodo vsi ti zakoni, predvidevam, sprejeti že na današnjem zaseda- 
nju Skupščine. Zaradi tega ni potrebno sprejeti zakona zaradi izvajanja repu- 
bliških zakonov, razen zaradi obdavčevanja skupnega dohodka občanov. Po 
moji oceni je samo teoretična možnost, da zakon o davkih občanov ne bi bil 
sprejet. Pri obdavčevanju skupnega dohodka občanov je potrebno inštrumen- 
.tarij določiti do konca leta, vendar sedaj ne predlagamo ureditve za prihodnje 
leto, ker so v predlogu zakona o davkih občanov, ki naj bi ga Skupščina spre- 
jela v začetku prihodnjega leta, nekatere nove rešitve. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Tovariš Gabrovšek, ste za- 
dovoljni z odgovorom? (Ne.) Lahko postavite tudi dodatno vprašanje! (Ne na- 
meravam!) Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 1982. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 1982 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Zakonodajno-prav- 
na komisija je danes predložila še dodatno poročilo k predlogu zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, da predlog za- 
kona obravnava na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to 
je po hitrem postopku. Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne.) 
Če ne, prosim, da o njem glasujete. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj 
prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal? (9 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obrav- 
nava po hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Skufca, namestnik direktorja Republiške uprave za družbene prihodke. Pro- 
sim! 

Franc Škufca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
določa stopnjo republiškega davka od osebnega dohodka delavcev za prihod- 
nje leto, merila za obdavčevanje skupnega dohodka občanov za leto 1981 ter 
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nove razpone osnov za republiški davek na dediščino in darila. Stopnja repu- 
bliškega davka od osebnega dohodka se predlaga v višini 1 %, sredstva pa naj 
bi bila namenjena za financiranje rednih obveznosti republiškega proračuna. 

Za obdavčevanje skupnega dohodka občanov smo pri določanju višine ne- 
obdavčenega skupnega dohodka upoštevali predlagani predlog za spremembo 
medrepubliškega dogovora o usklajevanju temeljev sistema obdavčevanja 
skupnega dohodka občanov, po katerih naj bi se trikratni povprečni osebni 
dohodek delavcev v gospodarstvu, ki služi za osnovo za določitev višine ne- 
obdavčenega skupnega dohodka občanov, nadomestil s kriterijem 2,5 krat- 
nega zneska osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu. To po- 
budo je Skupščina sprejela že 25. novembra 1981. 

Po predlaganem zakonu naj bi bil znesek neobdavčenega skupnega do- 
hodka občanov za leto 1981 330 000 dinarjev in olajšava za vzdrževane dru- 
žinske člane 61 000 dinarjev. Za občane, ki vzdržujejo prizadete otroke, pa se 
ta olajšava poveča za 50 odstotkov. Stopnje davka se ne spreminjajo, ker so 
bile korigirane že v preteklem letu. 

Pri davku na dediščine in darila predlagamo, da se uskladijo razponi 
osnov s porastom cen, ker te osnove niso bile povečane oziroma spremenjene 
že od leta 1976. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša z amandmajem Zakonodajno 
pravne komisije, ki ga je dala glede veljavnosti zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje amandma Zako- 
nodajno-pravne komisije k 5. členu predloga zakona. Izvršni svet in Odbor za 
finance z amandmajem soglašata. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim 
glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 5. členu 
predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks v celoti na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks sprejet z večino glasov. 

Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. 

Predlagam, da preidemo na 10. točko dnevnega reda, to je na 
obravnavo delovnega besedila predloga zakona o davkih občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil za to točko dnevnega 
reda naslednja gradiva: delovno zasnovo amandmajev k predlogu zakona, 
delovno besedilo predloga zakona, analizo o delovanju in izvajanju davčnega 
sistema in davčne politike in analizo o delovanju dosedanjih sistemov obdav- 
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čevanja dohodkov iz kmetijstva in predlog možnega prehoda na obdavčitev 
po dohodku. - _ 

Na današnji seji bomo opravili predhodno razpravo o teh predloženih 
gradivih, in sicer tako kot je to predlagal Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Franc Skufca, namestnik direktorja Republiške up- 
rave za družbene prihodke. 

Franc Skufca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dodal bom uvodno obrazložitev k analizi in k delovnemu besedilu predloga 
zakona o davkih občanov. 

Cilji družbenoekonomskega razvoja v prihodnjem obdobju ter dosledno 
uveljavljanje ustavnega načela, da za zadovoljevanje splošnih družbenih po- 
treb prispevajo občani tako, da sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji 
dohodek, zahteva tudi od davčnega sistema in davčne politike, da se aktivneje 
vključi v doseganje teh ciljev. S tem pa bo davčna politika delovala tudi v 
smeri zmanjševanja socialnih razlik, ki nastanejo kot posledica različnih mo- 
žnosti pridobivanja dohodkov posameznih občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je v preteklem obdobju zavzemal, 
da je nujno temeljito proučiti davčni sistem in davčno politiko ter njuno iz- 
vajanje, da bi na podlagi ugotovitev predlagal razrešitev odprtih vprašanj in 
sprememb veljavne davčne zakonodaje oziroma dopolnitev predloga zakona 
o davkih občanov. 

Skupščina SR Slovenije je že 19. decembra 1979 obravnavala in sprejela 
osnutek zakona o davkih občanov in zadolžila predlagatelja, da prouči in pri- 
pravi predlog stališč do pripomb, predlogov in mnenj iz razprave. Stališča do 
navedenih pripomb in predlogov sta v maju leta 1980 obravnavala Odbor za 
finance Zbora združenega dela in Zbora občin. 

Na podlagi teh stališč je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v začetku 
druge polovice leta 1980 pripravil predlog zakona o davkih občanov. Ker pa 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona prejel pripombe, 
je sklenil, da se te pripombe temeljiteje in podrobneje proučijo ter morebitne 
spremembe tudi dodatno družbeno verificirajo. 

Te pripombe so se nanašale na ustreznost in opredelitev občine kot te- 
meljne nosilke davčne politike, na predlagani način obdavčevanja dohodkov 
iz kmetijstva, na nujnost ureditve vprašanj spremljanja pridobivanja prihod- 
kov občanov in ugotavljanje izvora njihovega premoženja ter na obdavčevanje 
dohodkov občanov, ki jih dosegajo brez dovoljenja oziroma priglasitve tako 
imenovani šušmarji, ter vprašanje evidenc vseh dohodkov občanov. 

Republiška uprava za družbene prihodke je pripravila informacijo o na- 
vedenih odprtih vprašanjih, ki jo je obravnaval Republiški svet za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko. Nato pa je posebna komisija Izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije pripravila še analizo obdavčevanja dohodkov iz kme- 
tijstva in predloge možnih rešitev za prehod na odmerjanje davkov od do- 
hodkov iz kmetijstva, od katastrskega dohodka na dejanski dohodek, ki sta ju 
obravnavala Republiški svet za vprašanja družbene ureditve in Republiški 
svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

O tej analizi pa so razpravljale tudi organizacije oziroma organi, katerih 
predstavniki so sodelovali pri pripravi navedene analize. 
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Na podlagi zadolžitve iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1981 je bila pripravljena tudi analiza o delovanju in iz- 
vajanju davčnega sistema in davčne politike, poleg tega pa tudi analiza o de- 
lovanju dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva in predlog 
možnega prehoda na obdavčitev po dohodku. 

Delovanje veljavnega davčnega sistema je pri teh analizah ocenjevano 
predvsem z vidika ciljev, ki naj bi jih dosegli, to je uresničevanje ciljev eko- 
nomske in socialne politike. Analizo o načinu obdavčevanja dohodkov iz kme- 
tijstva je obravnavalo tudi Predsedstvo SR Slovenije, ki je predlagani način 
obdavčevanja na podlagi dohodka tudi sprejelo. Predloge za dopolnitev pred- 
loga zakona o davkih občanov, ki izhajajo iz te analize o delovanju in izvaja- 
nju davčnega sistema in davčne politike, je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije pripravil v obliki delovne zasnove amandmajev k predlogu zakona in 
delovno besedilo predloga zakona o davkih občanov, v katerega se je vklju- 
čilo tudi predlagane amandmaje in je to besedilo pravzaprav prečiščeno de- 
lovno besedilo predloga zakona. 

To gradivo so obravnavali odbori zborov Skupščine SR Slovenije in Za- 
konodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Le-ti niso imeli bistve- 
nih pripomb oziroma pripombe niso take narave, da ne bi bilo mogoče le-teh 
vključiti v predlog zakona o davkih občanov. 

Katere so pomembnejše ugotovitve iz analize in predlagane pomembnejše 
nove rešitve v zakonu o davkih občanov? Najprej davek od osebnega dohod- 
ka delavcev. 

Davek iz osebnega dohodka delavcev še nadalje zadržuje obdavčevanje 
prejemkov, ki se po zakonu o delovnih razmerjih štejejo za osebni dohodek, 
kot tudi osebni dohodek, ki se ugotavlja za samostojne nosilce osebnega dela. 
Med te prejemke se vključujejo tudi izplačila delavcem iz sredstev skupne 
porabe. Prav tako se od prejemkov iz posebnih oblik delovnega razmerja, kot 
so nadurno delo, ki ni opravljeno v skladu z določbami zakona o delovnih raz- 
merjih, delo prek polnega delovnega časa v drugi organizaciji, kakor tudi 
delo, ki traja manj kot polovico polnega delovnega časa, zadržujejo posebne 
kompenzacijske stopnje republiškega davka od osebnega dohodka delavcev. 
Te stopnje morajo biti določene višje kot znašajo skupne stopnje davkov in 
prispevkov od osebnega dohodka za polni delovni čas in so glede na vrsto pre- 
jemkov in namen uvedbe dela lahko različne. S tako določbo se bo glede na 
višino obremenitve prejemka omejevalo tako delo, s tem pa tudi prispevalo k 
reguliranju tovrstnih zaposlitev. 

Davek od osebnega dohodka iz kmetijskih dejavnosti. V zvezi z obdavče- 
vanjem dohodka iz kmetijstva in možnim prehodom od katastrskega dohodka 
na dohodek, je bila izvedena široka javna razprava v institucijah, ki zadevajo 
to področje. Ugotovljeno je bilo, da veljavni sistem obdavčevanja dohodka iz 
kmetijstva, ki temelji na katastrskem dohodku, ni v zadostni meri upošteval 
različne možnosti doseganja dohodkov iz kmetijstva, zaradi česar je nujno pre- 
iti na pravičnejše ugotavljanje dohodka. Dohodek iz kmetijstva, ki se dosega 
s tako vrsto kmetijske proizvodnje, ki je vezana na obdelavo zemljišča, se 
bo ugotavljal na podlagi vnaprej določenih meril oziroma normativov. Na- 
čela za določanje tega dohodka bo določal posebni zakon. Do sprejetja 
predpisov o novem načinu ugotavljanja tega dohodka se zadržuje katastrski 
dohodek. 
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Ce pa se zavezanec ukvarja z določeno kmetijsko proizvodnjo, ki je opre- 
deljena v 45. členu delovnega besedila zakona, ki ni, ali je le v manjšem ob- 
segu vezana na obdelavo zemljišč in dosega z njo višje dohodke, je predla- 
gano obdavčenje po dejanskem dohodku. V teh primerih bodo zavezanci dol- 
žni voditi evidence, ki pa bodo v največji možni meri poenostavljene tako, 
da jih bodo zavezanci lahko sami vodili. 

Za obdavčevanje dohodkov iz gozda zadržujemo veljavno ureditev. Si- 
stem ugotavljanja celotnega prihodka in dohodka ter njegova delitev je pri- 
lagojena določbam zakona, ki veljajo za samostojne gospodarske dejavnosti. 

S priznavanjem osebnega dohodka zavezancem in članom gospodinjstva, 
če jim je delo na kmetiji edina zaposlitev in so na tej podlagi zdravstveno in 
pokojninsko zavarovani, se takemu kmetu omogoča, da si zagotavlja v dolo- 
čenem obsegu enak družbenoekonomski položaj ter pravice in obveznosti, kot 
jih ima delavec v združenem delu. 

Seveda pa bo ta položaj odvisen od ekonomske moči kmeta in od ustvar- 
jenega čistega dohodka, zato bo zainteresiran, da ga tudi doseže. To pa bo 
vodilo k intenzivnejši kmetijski proizvodnji in pripomoglo k realizaciji začr- 
tanih ciljev na področju kmetijstva. 

Tak sistem delitve dohodka, ko se kmetu prizna ugotovljeni osebni do- 
hodek, iz katerega plača prispevke za skupno porabo in se bo obdavčil iz do- 
hodkov iz kmetijstva šele do ostanka čistega dohodka, bo povzročil, da bo s 
fiskalnega vidika davek iz kmetijstva še manj pomemben kot doslej. Priliv 
tega davka znaša sedaj okoli 100 milijonov novih dinarjev. 

Izjemoma je mogoče pri ugotavljanju dejanskega dohodka uporabljati za 
določeno obdobje in za določene vrste kmetijske proizvodnje tudi normative. 
Obdobje, v katerem bo mogoče ugotavljati dejanski dohodek po normativih, 
vrstah kmetijske proizvodnje in normative same, bo določil Republiški komite 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z Republiško upravo za 
družbene prihodke. 

V 52. členu so določene davčne oprostitve oziroma olajšave, ki jih občin- 
ske skupščine priznavajo zavezancem zaradi elementarnih nezgod in v dru- 
gih izrednih primerih, kot tudi za zemljišča, katerih izkoriščanje je bilo ome- 
jeno z ukrepom pristojnega organa. Zaradi teh primerov olajšav je bil doho- 
dek iz kmetijstva tudi manjši. 

Poleg tega so določene oprostitve in olajšave za zavezance v hribovitih 
krajih z izredno slabimi pogoji doseganja dohodka vendar pod pogojem, da so 
zemljišča obdelana v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 

Posebej so določene socialne olajšave, ki se priznavajo le zavezancem, ki 
so zdravstveno zavarovani kot kmetje, ter združenim kmetom, ki so pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva in preživljajo 
mladoletne otroke, ki so na rednem šolanju, ter za delo nezmožne družinske 
člane, vendar le pod pogojem, da obdelujejo zemljišča v skladu z zakonom o 
kmetijskih zemljiščih. 

Opuščene so torej nekatere določbe o olajšavah davka iz kmetijstva, ker 
naj bi se tudi z davčnim inštrumentarijem zagotavljala smotrna obdelava 
zemlje in ne bi bil status zavezanca razlog za davčno oprostitev. 

Davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti. Pri davku iz dohodka od 
gospodarskih dejavnosti že sedaj prevladuje obdavčitev po dejanskem dohod- 
ku, ki se ugotavlja na podlagi poslovnih knjig in davčne napovedi zavezanca. 
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To ureditev še naprej zadržujemo. V osnovi pa menjamo način ugotavljanja 
doseženega dohodka in njegovo razporeditev ter prilagajamo ureditev, ki ve- 
lja za združeno delo. Za davčno osnovo naj bi služil ostanek čistega dohodka. 
Pred tem pa se zavezancu že priznajo vsi izdatki iz dohodka, zakonske in po- 
godbene obveznosti, članarine, zavarovalne premije in drugo ter iz čistega 
dohodka, osebni dohodek delavca, osebni dohodek zavezancev in sredstva 
skupne porabe delavcev. 

l'ako bo mogoče ustrezneje določiti progresivnost stopenj davka in izraču- 
nati primeren ostanek dohodka zavezanca, kar v veljavnem sistemu ni bilo 
mogoče, saj se je z uvajanjem vrste prispevkov povečala obremenitev pre- 
sežka oziroma davčna osnova. 

Na novo so v zakonu določeni pogoji za priznavanje olajšav v obliki zni- 
žanja odmerjenega davka za vlaganja sredstev v izboljšanje in razširjanje 
materialne osnove dela zavezanca. Občinske skupščine so pooblaščene, da 
določijo dejavnosti, za katere se bo olajšava priznavala, kot tudi merila za 
olajšave. 

Za učinkovitejše evidentiranje in zajemanje dohodkov, ki jih dosežejo za- 
vezanci z občani, zakon predvideva tudi uvedbo registrskih blagajn. Glede 
na to, da veljavni sistem pavšalnega obdavčevanja dohodka iz gospodarskih 
dejavnosti ni več primeren, ker je kriterij po določeni višini čistega dohodka 
po naši oceni neustrezen, je v predlogu zakona določeno, da naj bi bili pav- 
šalno obdavčeni zavezanci, ki opravljajo določeno vrsto obrtnih dejavnosti in 
to predvsem tisti, ki z osebnim delom ne morejo dosegati občutno višjih do- 
hodkov, in tisti, ki jih prek davčne politike posebej stimuliramo, to je pred- 
vsem storitvena dejavnost, kmečki turizem in podobno. Ocenjujemo, da se bo 
prav zaradi tega več občanov odločalo za opravljanje tovrstnih samostojnih 
dejavnosti. 

Na novo pa vključujemo v določbe zakona o obdavčevanju dohodkov, 
dosežene dohodke od opravljanja gospodarskih dejavnosti brez ustreznega do- 
voljenja oziroma potrdila o priglasitvi dejavnosti. To so dohodki tako ime- 
novanih »šušmarjev«. Čeprav obrtni zakon sankcionira tako nedovoljeno de- 
javnost, pa se v praksi te sankcije niso dovolj izvajale, ali pa so bili organi 
pregona neučinkoviti zaradi določb obrtnega zakona. Zato pa dohodki šušma- 
rjev niso bili obdavčeni. Ker gre v nekaterih primerih tudi za večje dohodke, 
predlagamo, da se tovrstni dohodki obdavčujejo. Glede na to, da je ugotav- 
ljanje in dokazovanje teh dohodkov zavezancev težavno in izpodbojno, pred- 
lagamo, da se v zakonu določi varovalna klavzula, da bo mogoče za zavezan- 
ce, ki trajneje opravljajo tako dejavnost, določiti davčno osnovo najmanj v 
višini 50 % ugotovljenega osebnega dohodka po 10. členu davčnega zakona, če 
zavezanec s poslovnimi knjigami ne bo dokazoval drugače. Hkrati s to re- 
šitvijo pa bomo predlagali Skupščini SR Slovenije, da ob spremembi obrtne- 
ga zakona ta problem ustrezneje uredi. 

Davek od premoženja. Pri proučevanju obdavčevanja posesti premoženja 
smo ugotovili, da razpolagajo občani s premoženjskimi predmeti večjih vred- 
nosti, ki so pogosto tudi odraz boljšega dohodkovnega oziroma socialnega sta- 
nja občana, in ocenili, da bi bilo primerno, da se na posest takih predmetov 
uvede davek. Poleg davka na posest stavb in prostorov, ki se v sezoni ali od 
časa do časa uporabljajo za počitek in oddih, ter na cestna tovorna-motorna 
vozila, priklopna in kombi vozila, od katerih se davek že plačuje, predlagamo 
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obdavčitev tudi za osebne avtomobile, gliserje, jadrnice, jahte in druga plo- 
vila, katerih dolžina presega 6 m, ladijske motorje in motorje za čolne z močjo 
nad 13,23 KW oziroma 18 KM, igralne avtomate in aparate za igro in razvedri- 
lo, ki se uporabljajo v javnih prostorih, nadalje za stroje in naprave s področ- 
ja gradbeništva, buldožerje, rovokopače, ravnalne stroje, vibratorje, drobilce 
in tako dalje ter druge naprave večjih vrednosti. Davek bodo dolžni plačeva- 
ti lastniki teh predmetov v odstotku od njihove vrednosti in na podlagi na- 
bavne cene ali na podlagi cenitve. 

Postopek za odmero davkov od nenapovedanega dohodka. V dosedanjih 
fazah sprejemanja zakona o davkih občanov se je predvidevalo, da ostane 
v veljavi določba o posebnem postopku za odmero davkov od nenapovedane- 
ga dohodka iz veljavnega zakona. Ker SR Slovenija še ni sprejela posebnega 
zakona o izvoru premoženja, taka rešitev ne ustreza več sprejetemu zakonu 
o upravah za družbene prihodke, ki se s spremljanjem prihodkov občanov in 
ugotavljanjem izvora njihovega prembženja daje v pristojnost uprav za druž- 
bene prihodke. Da bi se omogočilo tem upravam opravljati naloge v času do 
sprejetja posebnega zakona, predlagamo, da se v zakon vključijo nekatere 
določbe veljavnega zakona, ki urejajo postopek odmere davkov od nenapove- 
danega dohodka, ki pa so samo spremenjene glede na novo pristojnost. Razen 
tega so dosedanje komisije za ugotavljanje izvora premoženja nadomeščene z 
davčnim organom in izpuščene določbe, ki se nanašajo na organizacijo ko- 
misij. Spremenjene ali dopolnjene pa so še nekatere druge določbe, povzete iz 
veljavnega zakona. Opuščamo opredelitev postopka kot posebnega postopka 
glede na to, da ga vodi davčni organ kot enega od postopkov za odmero davč- 
nih obveznosti. 

To so torej nekatere najpomembnejše dopolnitve v delovnem besedilu 
predloga zakona o davkih občanov, ki jih predlagamo v delovni zasnovi amand- 
majev k predlogu zakona o davkih občanov. Pri pripravi predloga amandma- 
jev k predlogu zakona in predloga zakona o davkih občanov, ki naj bi ga 
Skupščina SR Slovenije obravnavala predvidoma sredi prvega četrtletja pri- 
hodnjega leta, pa bo Izvršni svet upošteval tudi predloge in pripombe iz da- 
našnje razprave delegatov k delovnemu besedilu predlogov amandmajev in 
predlogu zakona o davkih občanov. 

Na koncu naj še omenim, da je med dokumente k resoluciji o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 uvrščen tudi dogovor o 
usklajevanju davčne politike občin v SR Sloveniji za leto 1982. S tem dogovo- 
rom naj bi zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega razvoja SR 
Slovenije in zagotovitve enakopravnega položaja občanov, še posebej pa za- 
radi enotnejšega izvajanja davčne politike občinske skupščine medsebojno 
uskladile davčno politiko v letu 1982. Osnutek dogovora izhaja iz družbeno- 
političnih usmeritev za prihodnje leto, dogovora o usklajevanju davčne poli- 
tike v Sloveniji za leto 1981 in pripomb občinskih skupščin v dosedanjem 
postopku usklajevanja tega dogovora. V dogovoru je določena višina davčnih 
stopenj, ki naj bi jih občinske skupščine določile v odlokih o davkih obča- 
nov. Posebej pa se občinske skupščine zavezujejo za dosledno odmero in 
izterjavo davčnih in drugih obveznosti ter za ustvaritev pogojev za organiza- 
cijsko in kadrovsko krepitev uprav za družbene prihodke. Posebej je treba 
podčrtati, da v dogovoru predvidevamo 95% izterjavo družbenih obveznosti, 
čeprav nekatere občine glede na veljavno organiziranost in kadrovsko zased- 
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bo dvomijo v realnost zastavljene naloge. Menimo pa, da je glede na sprejeto 
družbenopolitično usmeritev nujno potrebno vztrajati, da se izterjajo vse 
družbene obveznosti. To pa vsekakor pomeni, da občinske skupščine spreme- 
ne odnos do uprav za družbene prihodke in jih tudi ustrezno kadrovsko in 
organizacijsko usposobijo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Franc Cafnik, gospodarsko 
področje, 16. okoliš, Maribor. 

Franc Cafnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati? 
Naša skupina delegatov je obravnavala delovno besedilo predloga zakona o 
davkih občanov in podprla rešitve v poglavju IV. »Davek od dohodka iz kme- 
tijske dejavnosti« glede na to, da zakon zagotavlja kmetu enak položaj, kot 
ga ima delavec v združenem delu. 

Menimo pa, da v času od objave predloga zakona pa do današnje seje ta 
določila niso bila dovolj pojasnjena oziroma da sami kmetje niso prepričani 
v to. Zato je potrebno do sprejema predloga tega zakona v široki razpravi kar 
najbolj pojasniti nove rešitve, da te ne bi destimulativno vplivale na kmetij- 
sko proizvodnjo. Govori se namreč, da bo farmska reja piščancev in prašičev 
dodatno obdavčena, zaradi česar se že dogaja, da se ta reja opušča in se ljudje 
preusmerjajo drugam. Ne smemo pa dopustiti, da bi zaradi premalo pojasnje- 
nih ukrepov, pa tudi z izračuni posameznih primerov v javni razpravi ne do- 
kazali pozitivnih učinkov predlagane obdavčitve. 

V 53. členu je sicer stimulirano združevanje kmetov, vendar bo to še pre- 
malo vplivalo na pospeševanje kooperacijskih razmerij. Prav tako podpiramo 
predlagana določila glede obdavčitve premoženja. 

Glede obdavčitve skupnega dohodka občanov pa delegati predlagamo, 
da naj se v bodoče osnova znižuje in uvaja olajšave za vložena sredstva v 
usmerjeno porabo, na primer za stanovanjsko gradnjo, najemanje kreditov 
za razširitev proizvodnje, opremo, zavarovalništvo in podobno. 

Glede kmetijske dejavnosti, ki naj bi bila obdavčena po dejanskem do- 
hodku, pa menimo, da bi bilo potrebno proučiti ter bolj sistemsko zajeti še 
nekatere druge specializirane proizvodnje. Pri tem pa je potrebno upoštevati 
srednjeročne in dolgoročne usmeritve glede proizvodnje hrane, da ne bi s 
preuranjenimi ukrepi napravili več škode kot koristi. 

Predsedujoči Viljem Pahor: Besedo ima tovariš Jože Kovač, delegat 
Zbora združenega dela za področje obrti, 5. okoliš, Maribor. 

Jože Kovač: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Pozdravljamo, da je končno tudi ta zakon v zaključni fazi, to je v fazi pred- 
loga in da bo kmalu sprejet. Čeprav se morda sliši nekoliko čudno, pozdrav- 
ljamo tudi ostrino, ki izhaja iz tega zakona pri izvajanju davčne politike, ker 
menimo, da bo s tem prenehalo posploševanje glede bogatih obrtnikov, kmetov 
in tako dalje in da se bo tako ločil tudi plevel od žita in da bomo končno pri- 
šli do spoznanja, da so tudi v teh dejavnostih pošteni delavci. 

Kar zadeva stališča so ta v vseh petih okoliših za področje obrti in podob- 
ne dejavnosti usklajena. Načelne pripombe in stališča pa so naslednja. 
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Zakon še vedno ne deli obratovalnice od fizične osebe. Sredstva obratoval- 
nice so deloma že podružbljena sredstva. Menimo, da bi moral zakon o dav- 
kih občanov del, ki se nanaša na opravljanje gospodarske dejavnosti, jasno 
razmejiti na pojme obveznosti in pravice obratovalnice ter na obveznosti in 
pravice fizične osebe oziroma nosilca dejavnosti. 

Zakon še vedno zadržuje institut po presoji davčnega organa. Za ta insti- 
tut bi se moralo določiti na nivoju občine in republike kriterije in merila. Naj- 
primernejše bi bilo, da to z medsebojnim sodelovanjem opravijo pristojni or- 
gani za gospodarstvo, obrtna združenja in uprave družbenih prihodkov. Za- 
vedamo se, da ni mogoče presojanje brez tega instituta, menimo pa, da se mo- 
rajo za to pripraviti kriteriji in da davčni organ sam ne bi smel zadržati te 
pravice. 

Uprave družbenih prihodkov so še vedno preveč zaprte. Družbeni sveti, 
ki smo jih oblikovali, še niso zaživeli, pa tudi sicer bi se morale uprave druž- 
benih prihodkov bolj odpreti za gospodarske dejavnosti predvsem nasproti 
obrtnim združenjem, kmetijstvu, asociacijam v kmetijstvu itd. Tesnejše sode- 
lovanje bi zagotovo prispevalo k boljšemu izvajanju in razumevanju davčne 
zakonodaje. 

Zaprtost uprav za družbene prihodke otežuje konstruktivno sodelovanje 
občanov, ki tudi prispevajo v proračune in so del družbe, v imenu katere te 
uprave delujejo. 

Zakon bi moral v večji meri upoštevati ustavno in zakonsko načelo ena- 
kosti med združenim delom in osebnim delom. Upoštevati moramo, da si mo- 
ra delavec z osebnim delom sredstva za delo nabaviti sam, v združenem delu 
pa mu jih preskrbi družba. V združenem delu je možna funkcionalna amorti- 
zacija, v osebnem delu pa so določene stopnje zelo nizke in nerealne in nato 
še izničene z vplivom inflacije. 

Priznavanje raznih izdatkov kot stroškov poslovanja bi moralo biti bolj 
poenoteno s priznavanjem vključevanja le-teh med materialne stroške tako 
kot v združenem delu. Enako bi morale biti tudi pri osebnem delu upoštevane 
vse omejitve, ki jih ima po družbenem dogovoru in različnih aktih združeno 
delo. 

Združeno delo ne pozna izrazov »nujno potrebno«, »neizogibno potrebno« 
itd. Menimo, da bi takšne izraze morali pri naši zakonodaji poenotiti z zdru- 
ženim delom. 

Socialna varnost zavezanca bi morala biti povečana predvsem s stabil- 
nejšo zakonodajo, z možnostjo pritožbe glede pravičnosti in upravičenosti od- 
mere, ne pa samo na zakonitost. Najvišji organ, po sedanji zakonodaji je to 
Vrhovno sodišče SR Slovenije, presoja samo zakonitost ne pa pravičnost ozi- 
roma upravičenost odmere. In če upoštevamo, da velja institut po presoji 
davčnega organa, je torej vedno zakonito vse, kar presodi davčni organ. 

Pri tej socialni varnosti bi morali upoštevati, da bi bilo onemogočeno re- 
troaktivno delovanje odmer za obdobja, ko zavezanec ne more več vplivati 
na nastajanje stroškov. Uprave za družbene prihodke spreminjajo tretma za 
priznavanje stroškov, ker so odmere pogosto v zamudi, zavezanec pa na to 
nima več vpliva. 

Z našim prispevkom želimo poudariti, da naša asociacija ne želi nekih 
privilegijev ali beneficij, temveč želimo z našimi predlogi vplivati v smeri 
ukinitve zaviralnih momentov in ne na uvajanje privilegijev. 
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Pripombe k členom pa so oblikovane v smeri načelnih pripomb in jih ne 
bom bral. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Razpravljal bo Herman Remic, delegat 
za področje obrti, 4. okoliš, Celje. 

Herman Remic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi jaz se pridružujem tovarišu Kovaču, zato ne bom prebral vsega, kar je že 
bilo povedano. Rad pa bi dopolnil nekatere stvari. 

Skupina delegatov za področje obrti iz 4. okoliša, Celje je dala k delov- 
nemu besedilu predloga zakona o davkih občanov naslednje pripombe. 

O delovni zasnovi in delovnem besedilu predloga zakona o davkih obča- 
nov smo razpravljali zelo obširno in temeljito v skupinah delegatov, na sejah 
raznih komisij in odborov in na naši okoliški skupini. Ugotavljamo, da ta os- 
nutek zakona v veliki meri sledi smernicam resolucije za razvoj malega go- 
spodarstva v današnjih razmerah. Pozdraviti je predvsem načelo enakosti 
obravnave delavcev v združenem delu in delavcev, ki samostojno z osebnim 
delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov. Pre- 
pričani smo, da bo ta zakon omogočil razvoj malega gospodarstva v SR Slove- 
niji v taki meri, kot je v današnjih zaostrenih gospodarskih razmerah sploh 
mogoče. Zato morda ne bi bilo odveč, če vam posredujemo naša mnenja in 
stališča, ki bi morda pozitivno vplivala na končno oblikovanje zakona. 

Pripominjamo, da naše pripombe niso oblikovane po členih, ker smo jih 
v prejšnjih razpravah že posredovali. Pripombe se nanašajo na celotno delov- 
no zasnovo predloga zakona o davkih občanov. Tako imamo že večkrat ome- 
njeno pripombo v zvezi z amortizacijo osnovnih sredstev, ki je prenizko dolo- 
čena, da bi iz nje lahko vzdrževali ta sredstva, nikakor pa ne nabavljali 
nova, ki so vsako leto najmanj za 25, pa celo za 50 % dražja. Valorizacija pa 
tudi ne zadošča, ker ne sledi podražitvam. 

Postavlja se vprašanje, kje dobiti sredstva za razširjeno reprodukcijo, ko 
pa se v bistvu družbi vrača ves denar. Pri nabavi osnovnih sredstev je treba 
dodati še 30 % prometnega davka na osnovna sredstva, pri čemer se prav 
tako postavlja vprašanje, zakaj in koliko časa še, če želimo status obrtnika 
izenačiti s statusom delavca v združenem delu. Tudi to velikokrat poudar- 
jamo. 

Prav tako tolikokrat poudarjene olajšave za razširjeno reprodukcijo ne 
pomenijo toliko, da bi z njimi lahko izravnavali nenehne podražitve osnovnih 
sredstev. Bruto osebni dohodek zavezanca se bo že skoraj izenačil z bruto 
osebnim dohodkom pri njem zaposlenega delavca, če že v marsikaterem pri- 
meru ni enak. Teh primerov imamo že kar precej. Ali naj potem, ko se od 
tega odbije še skoraj ena tretjina, primerjamo bruto osebni dohodek z zapo- 
slenim v združenem delu? Na osnovi teh ugotpvitev ne moremo pričakovati 
nakupovanja novih sodobnih osnovnih sredstev, povečevanja dohodka obrato- 
valnic in ne nazadnje novega zaposlovanja delavcev v obrti. Kot je razvidno iz 
novih predlaganih davčnih lestvic, tudi to ne bo pozitivno vplivalo na pro- 
duktivnost in na novo zaposlovanje. 

K obračunavanju in pobiranju davkov in prispevkov imamo pripombo, da 
je nujno doseči plačila proizvodov in storitev v zakonskem roku 15 dni kot to 
velja za združeno delo, sicer je nesmiselno zahtevati poravnavo obveznosti 
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v predpisanem roku. Večje število organizacij ima roke plačil določene na 90 
dni ali več. 

Iz analize o delovanju in izvajanju davčega sistema in davčne politike, 
na straneh 46, 47, 48. in 49 priloge Poročevalca, lahko sklepamo, da je potreb- 
no zaostriti davčni sistem, kar je docela pravilno in to pozdravljamo. Vendar 
pa naj bi na drugi strani ne vplivali destimulativno na razvoj malega gospo- 
darstva. To pa pomeni, da ustrezni razvoj terja usklajeno ukrepanje vseh de- 
javnikov gospodarske politike. Hitrejši razvoj te dejavnosti bi lahko uspešno 
nadomestil uvoz, pospešil zaposlovanje in še kaj drugega. S tem pa bi lahko 
dosegli enega od temeljev stabilizacijske politike. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Imre Varju, delegat za go- 
spodarsko področje, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
kratko bom povzel naše pripombe k posameznim členom, da ne bi zavlačeval 
razprave. 

44. člen naj se spremeni tako, da bo osnovna odmera davka iz kmetijstva 
katastrski dohodek. 

Obrazložitev. Občina Ptuj je nosilec razvoja kmetijstva v podravski re- 
giji in si mora prizadevati, da bodo v politiko razvoja vključeni vsi možni 
ukrepi, ki bodo pospešili ta razvoj. Način obdavčitve, ki naj bi bil uveden z 
novim zakonom o davkih občanov, je naletel na zelo negativen odmev pri 
proizvajalcih v kmetijstvu. Iz tega je mogoče sklepati, da bi nov način obdav- 
čitve negativno vplival na povečanje kmetijske proizvodnje, ne pa na pospe- 
ševanje njenega razvoja. 

V 52. členu naj se vključi določilo za olajšave kmetom borcem NOV in 
olajšava za pogrebne stroške. 

Obrazložitev: Opustitev olajšav za kmete borce NOV in za pogrebne stro- 
ške, ki smo jih doslej priznavali, ne bi bila z razumevanjem sprejeta pri pri- 
zadetih zavezancih. 

V 57. členu naj se črta besedilo drugega odstavka. 
70. člen naj se črta v celoti. Gre za neprijavljeno obrt oziroma tako ime- 

novano šušmarjenje. Če jo s tem določilom legaliziramo, pomeni, da ti šušma- 
rji lahko brez vsake obveznosti nadaljujejo delo. 

V 72. členu, drugi odstavek naj se za besedo: »obratovalnici« črta nadalj- 
nje besedilo. 

Obrazložitev. Ta določila niso v skladu z veljavnim obrtnim zakonom, ki 
tako dejavnost opredeljuje kot prekršek po 146. členu, za katerega je zagrože- 
na denarna kazen od 500 do 10 000 dinarjev s tem, da se poleg kazni izreče 
tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi. S tem, da osnutek za 
prekrške odvzame šušmarju dohodek, ni več osnove, od katere bi lahko odme- 
rili davek. 

Menimo, da je dosedanja zakonska ureditev pravilna ne glede na neučin- 
kovitost tržne inšpekcije pri odkrivanju takšnih pojavov. Z uvedbo davka 
in poslovnih knjig bi šušmarsko dejavnost legalizirali. 

V 117. členu, v prvem odstavku naj se 80 m2 nadomesti s 50 m2. 
125. člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Osnova za davek od premo- 

ženja po prvi in drugi točki prvega odstavka 123. člena je vrednost stavbe ozi- 
17 
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roma prostora, ki se v sezoni ali od časa do časa uporablja za počitek in oddih, 
ugotovljena po merilih in načinih, ki ga določi občinska skupščina. 

Obrazložitev. Prvotno ugotavljanje vrednosti (točkovanje) stanovanjskih 
hiš je trajalo več kot tri leta, vendar še vedno najdemo lastnike, katerih zgrad- 
be še niso bile popisane. V tem letu je bil izveden tudi statistični popis sta- 
novanj, tako da bi bilo neprimerno občane vsak čas razburjati s popisovanjem. 
Pravilnik o ugotavljanju vrednosti stanovanja nalaga točkovanje le za hiše v 
družbeni lastnini — zasebnih lastnikov sploh ne navaja. Ponovno točkovanje 
bi bilo prezamudno in predrago. 

V 170. členu naj bi se dodal nov drugi odstavek, ki bi se glasil: »Pojave 
nesorazmernega pridobivanja premoženja in trošenja sredstev morajo sporočati 
davčnemu organu tudi drugi organi in organizacije«. 

Obrazložitev. S predlagano dopolnitvijo 170. člena naj bi odkrivanje teh 
pojavov dobilo širši družbeni pomen. Ni dovolj, da se prenesejo te naloge na 
upravo za družbene prihodke, hkrati pa ne zadolži ostalih subjektov, da so 
dolžni tej službi sporočati svoje ugotovitve. 

V 207. členu naj se zadnji stavek četrtega odstavka črta. 
Obrazložitev. Zagotavljanje pomoči državnim organom je opredeljeno v 

38. členu zakona o notranjih zadevah, Uradni list SRS št. 28—1391/80, zato 
naj se besedilo zadnjega stavka: »Pomoč milice zahteva od občinskega uprav- 
nega organa, pristojnega za notranje zadeve« črta. 

K 253. členu. Prvi odstavek tega člena naj se glasi: »Postopek o prekrških 
iz 244. člena tega zakona vodi davčni organ.« 

Obrazložitev. Če naj to delo opravljajo sodniki za prekrške kot diplomi- 
rani pravniki, ki so po zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnje- 
vanju strokovne izobrazbe, delavci v državni upravi in pravosodju voljeni in 
morajo imeti opravljen pravosodni izpit pa davčna služba nima kadrov, ki bi 
izpolnjevali te pogoje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Jože Gabrovšek, de- 
legat za gospodarsko področje, 38. okoliš, Ljubljana Šiška. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov s področja gospodarstva ter kulturno-prosvetnega pod- 
ročja, kakor tudi delegati za Zbor občin smo obravnavali delovno besedilo 
predloga zakona o davkih občanov. 

Pri tem smo se posebej zadržali na določilih, s katerimi se obdavčujejo do- 
hodki občanov, ki jih dosegajo z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, brez 
dovoljenja oziroma brez potrdila o priglasitvi dejavnosti. 

Naše stališče je nekoliko drugačno, kot ga je navedel kolega Varju. Smo 
za rešitev, da se taka dejavnost obdavči. Ugotavljamo pa, da predlagane re- 
šitve v zakonu v praksi niso izvedljive. Glede na to predlagamo, da predlaga- 
telj ponovno prouči ustreznost ponujenih rešitev. Pri tem gre med drugim 
za rešitve, ki bi jih zakon moral ponuditi, to je, kako in kdo naj bi ugotavljal 
takšne zavezance za davek. 

Menimo, da je neizvajanje dosedanjih predpisov imelo svoj temelj prav v 
konkretnejših in praktičnih rešitvah tega vprašanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Obveščam 
vas, da smo prejeli k temu zakonu tudi nekaj pismenih prispevkov. Le-te bo- 
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mo posredovali Izvršnemu svetu skupaj s prispevkom skupine delegatov za 
področje kmetijstva, 3. okoliš iz Ajdovščine. Ta skupina delegatov je poleg 
pripomb k predlogu zakona o davkih občanov izrekla tudi kritiko na račun 
tistih, ki delamo v Skupščini, ki skrbimo za to, da bi bili pogoji za delo 
delegatov kar najprimernejši in ugodni. Menim, da je ^prav, če to kritiko 
preberem. 

»Dovolite, da hkrati opozorimo tudi na nekatere nepravilnosti pri oprav- 
ljanju delegatskih dolžnosti. Že v začetku mandata smo delegati, kmetijski 
proizvajalci, izrazili željo, da bi nam omogočili uporabo ustreznega prostora, 
kjer bi se pred vsako sejo oziroma po potrebi sestajali. To nam je bilo ob- 
ljubljeno. Koordinacijo za zagotovitev prostora je prevzela Republiška kon- 
ferenca Socialistične zveze, toda do realizacije ni prišlo. 

Prejšnji teden smo bili vodje skupin vabljeni na sejo Odbora za agrarno 
politiko našega zbora z namenom, da prisostvujemo razpravi o davčnih gra- 
divih. V sejnih prostorih nam niso zagotovili prostora za vse vabljene, niti nas 
niso po dogovoru poklicali v sejni prostor, ko so bila na vrsti davčna gradiva 
in so nam na kasnejše vprašanje odgovorili, da je razprava že zaključena, tako 
da smo po nepotrebnem prišli v Ljubljano.« 

Dolžan sem dati kratko pojasnilo in seveda vodjem skupin tudi opravičilo. 
Prišlo je do neljube situacije zato, ker se je razprava o predlogu resolucije 
podaljšala preko časa, ko naj bi pričela razprava o zakonih s področja dav- 
kov. V sejni sobi so bili takrat razen delegatov, ki jih je bilo 26, in treh sekre- 
tarjev odborov, še predstavniki predlagateljev, nekateri vodje skupin dele- 
gatov s področja kmetijstva, predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij in novinarji, tako da je skupno bilo v sobi, ki 
ima prostora za približno 50 ljudi, 60 udeležencev. Ko so ti štirje vodje skupin 
prišli, so ugotovili, da zanje preprosto ni več prostora. Bilo pa je dovolj pro- 
stora pozneje, ko je bila končana razprava o resoluciji. Tem vodjem skupin so 
predstavniki Republiške konference predlagali, naj počakajo toliko časa, da bo 
na vrsti razprava o davčnih zakonih. Odšli so v restavracijo, nihče pa jih ni 
poklical, ko se je začela razprava o zakonih s področja davkov, ker so nanje 
preprosto pozabili. 

Na sejo odbora so bili predstavniki teh skupin delegatov s kmetijskega pod- 
ročja povabljeni predvsem zato, da bi bili vključeni v delo Odbora za agrarno 
politiko, da bi se na ta način že prej seznanili z obravnavanim gradivom. Za- 
misel, kot že rečeno, je bila dobra, se je pa žal zaradi nekaterih nesrečnih 
naključij izjalovila. Opravičujem se in prosim delegate s teh kmetijskih pod- 
ročij, da sprejmejo moje opravičilo. 

Razprava k tej točki je torej zaključena. Zboru predlagam, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je bil seznanjen s povzet- 
kom analize o delovanju in izvajanju davčnega sistema in davčne politike z 
analizo o delovanju dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodka iz kmetijstva 
in predlogom možnega prehoda na obdavčitev po dohodku, z delovno zasnovo 
amandmajev k predlogu zakona o davkih občanov in z delovnim besedilom 
predloga zakona o davkih občanov s predlogi amandmajev. 

Zbor usmeritve, ki naj bodo na tej podlagi vključene v nov zakon o davkih 
občanov, v načelu podpira, vključno z novimi rešitvami na področju obdavče- 
vanja dohodka od kmetijstva, določenih dohodkov od premoženja in nenapo- 
17* 
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vedanega dohodka, o čemer v dosedanjih fazah obravnave ni bilo doseženo so- 
glasje oziroma gre za povsem nove rešitve. 

Zbor obenem ugotavlja, da je v obeh analizah vsebovane usmeritve pred- 
lagatelj ustrezno upošteval tudi pri pripravi delovne zasnove amandmajev in 
delovnega besedila predloga zakona in da so predložene nove rešitve obdav- 
čevanja dohodka od kmetijstva usmerjene v spodbujanje produktivne izrabe 
zemlje. 

2. Glede na to, da današnja razprava pomeni le predhodno obravnavo 
predlaganih rešitev, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi na pod- 
lagi delovnega besedila predloga zakona o davkih občanov predlog zakona. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj izhaja iz stališč, mnenj, pripomb in 
predlogov delovnih teles Skupščine in zborov, skupin delegatov in iz razprave 
na seji zbora. * 

4. Ob predložitvi predloga zakona naj predlagatelj poda tudi operativni 
program nalog z nosilci in roki za pripravo izvedbenih aktov k zakonu. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Če ne, 
potem prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. t o č k o dnevnega reda, to je na poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981—1985 v letu 1982 in 
spremljajočih aktov k resoluciji. 

Besedo ima predstavnik delegacije tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Tudi 
letos usklajevanje resolucije o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za 
leto 1982 z vsemi spremljajočimi dokumenti v trenutku, ko vi odločate o slo- 
venski resoluciji in slovenskem proračunu, še ni končano in še traja. 

K osnutkom dokumentov so dale skupščine socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin številne pripombe — prek 200 — predvsem zaradi večje kon- 
kretizacije, jasnejše opredelitve, pa tudi zaradi ponovne presoje posameznih 
stališč. V zaostrenih gospodarskih razmerah pa so podani tudi številni predlogi, 
kot izraz posebnih interesov posameznih republik in pokrajin. Vse to je vpli- 
valo na težavnost usklajevanja. Vendar lahko rečemo, da naša delegacija ni 
imela večjih težav pri uresničevanju tistih predlogov, ki so bili usmerjeni v 
boljše izoblikovanje politike izvoza, še posebej na konvertibilno področje in 
racionalno nadomeščanje uvoza, kot enega od temeljev ekonomske politike za 
1982. leto. 

Prav tako ni bilo težav, da se že v 1982. letu in za vse petletno obdobje 
do 1985. leta sprejete razvojne prioritete zožijo glede na realno manjše mož- 
nosti, tako glede inozemskih sredstev kot lastne akumulacije. Izvoz je dobil 
v proizvodni orientaciji in v investicijah vsesplošno družbeno prednost. Poleg 
tega pa so v težišču ekonomske politike za 1982 še energija, osnovni kmetijski 
proizvodi, osnovne surovine in repromateriali, zlasti tisti, ki bodo prispevali 
k pozitivnim učinkom na plačilno bilanco že v 1982. letu. 



71. seja 261 

Kljub zahtevam nekaterih republik in pokrajin po višjih stopnjah rasti so 
usklajene predložene nižje stopnje rasti; družbeni proizvod 2,5 %, industrijska 
rast 3,5 %, izvoz 8,5 % in izvoz na konvertibilno področje 12 %. Razen dele- 
gacije Vojvodine, ki meni, da je 4% rast kmetijske proizvodnje previsoka, 
je tudi to usklajeno. Predvidevamo, da bo delegacija Vojvodine to rezervo 
umaknila. Usklajena je delitvena politika, ki naj zagotovi večjo udeležbo go- 
spodarstva v družbenem produktu, rast osebnih dohodkov delavcev, skladno 
s produktivnostjo in skupna rast splošne in skupne porabe, ki ne bo večja od 
18 %, znotraj te rasti pa, da rast splošne porabe ne bo večja od 17 %. 

Pri tem so opredeljene tudi izjeme. Moram povedati, da nismo uspeli uve- 
ljaviti vašega stališča, da naj se v federaciji limitira le globalna skupna rast 
vseh treh oblik porabe, in sicer osebne, splošne in skupne, znotraj le-te pa 
prepusti odgovornosti republik in pokrajin, da odločajo o posameznih limitih. 

Prvotno podporo našim stališčem sta srbska in hrvatska delegacija umak- 
nili zaradi nasprotovanja vseh ostalih delegacij. Ostali smo s tem stališčem 
sami kljub temu, da smo menili, da ga je slej ko prej treba uveljaviti glede 
na dejstvo, da smo tudi v slovenski resoluciji za leto 1982 prešli na posamezne 
limite in smo potem od te zahteve odstopili. 

Rast splošne porabe je v slovenski resoluciji za leto 1982 planirana po 
stopnji 15,6%, v federaciji pa 17%. Rast skupne porabe je v slovenski reso- 
luciji predvidena s 16,5%, v zvezni pa 18%. Slovenska resolucija je torej 
glede delitvene politike bolj omejujoča kot zvezna resolucija. Zvezna resolu- 
cija pa uresničitve politike delitve v slovenski resoluciji ne preprečuje. Zato 
smo k temu delu resolucije dali soglasje. 

Pripombe v zvezi s politiko cen so uveljavljene. Sprejeto je stališče, da 
bodo z ukrepi ekonomske politike zagotovljeni skladnejši blagovno-denarni od- 
nosi kot osnova stabilizacije. Dogovor o izvajanju politike cen, ki naj upošteva 
politiko odpravljanja disparitet, je vročen do 31. januarja 1982. leta. Do tedaj 
ni mogoče povečati nikakršnih cen. 

Ukrepi neposredne kontrole cen so predvideni tudi za 1982. leto, razen 
proizvodov in uslug, ker bodo cene samoupravno dogovorjene skladno z za- 
konom in tiste, za katere se bo ocenilo, da so odnosi ponudbe in povpraševanja 
usklajeni. Pri tem se računa, da rast maloprodajnih cen ne bo višja od 15 %. 
K tej številki je bilo veliko pripomb, češ naj se iz resolucije izpusti, ker je 
glede na njeno realnost vprašljiva. Ugotovljeno je bilo, da se nanaša predvsem 
na dogovor, ne pa kot pravica slehernemu proizvajalcu, da za toliko poveča 
cene. Ob soglasju vseh delegacij je bila ta številka sprejeta. 

Kreditno-monetarna politika je usklajena in je v njo vključen največji 
del pripomb, ki jih je dala naša Skupščina. Bistvene izboljšave so naslednje: 
kljub naglašeni restriktivni usmeritvi bo izvozno gospodarstvo uživalo popol- 
no prednost pri pridobivanju kreditov, tako iz bančnih virov kot iz primarne 
emisije. Aktivnejša politika obrestnih mer bo to področje le deloma prizadela. 
Narodna banka Jugoslavije je zadolžena, da sprejme ukrepe, po katerih bodo 
povečali udeležbo gospodarstva v plasmajih bank ter v strukturi denarne mase 
v cilju izboljšanja likvidnosti gospodarstva. Tako Zvezni izvršni svet kot Na- 
rodna banka Jugoslavije sta dolžna podvzeti ostre ukrepe za zmanjšanje špe- 
kulacij z zalogami blaga, ki povzročajo nered na tržišču. Eden od ukrepov bi 
bil, da bo organizacija, ki to počne, izgubila pravico do primarne emisije. 
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Kreditna politika bo močneje podprla ustvarjanje zalog pri oskrbovalnih 
organizacijah in s krediti kupcem stimulirala združevanje dela in sredstev na 
dohodkovnih osnovah. Izvršnim organom je naročeno, da pohitijo s predlogi za 
dopolnitev monetarnega sistema in še posebej za aktivnejši odnos do zmanjše- 
vanja kreditno-depozitnih odnosov. 

Povedati pa je seveda tudi treba, da ene, in to zelo bitsvene pripombe ni 
bilo mogoče uveljaviti. Kot že nekaj let zapored tudi letos nismo uspeli s pred- 
logom, da o skupni višini nove primarne emisije ter njenim eventualnim po- 
večevanjem med letom, odločamo v Skupščini SFR Jugoslavije. Lahko bi rekli, 
da je etatizem tako v nekaterih republikah kot v federaciji še premočan, da 
bi se to spremenilo. Dosegli smo le to, da bodo delegati o tem redneje in- 
formirani. 

Omeniti pa je treba tudi to, da je letos doseženo soglasje, da primarna 
emisija prvič po dolgih letih ne bo več uporabljena za pokrivanje deficita pro- 
računa federacije. 

Kljub tem soglasjem resolucija še ni usklajena. Odprta so v glavnem tri 
vprašanja, ki se vsa nanašajo na ekonomske odnose s tujino — preskrba z 
nafto, urejanje deviznega trga in vprašanje klirinškega izvoza. 

Na predlog, da se s silo zakona zagotavljajo devize po prilivu deviz za 
nabavo nafte, niso dale soglasja srbska, hrvatska in naša delegacija, čeprav 
iz različnih motivov. Menimo, da je zagotavljanje deviz potrebno urediti s 
samoupravnim sporazumom, podobno kot letos, tako kot predvideva resolucija 
za nabavo nafte v tujini in za razdelitev derivatov in nafte, ne pa z zakonom. 
72. člen ustave namreč omogoča zakonsko prisilo, vendar samo v primeru, če se 
to ni dalo doseči po samoupravni poti. To pa ni niti poizkušano! Menimo, da 
nekatere slabe izkušnje letos ne smejo kompromitirati samoupravne poti, pač 
pa je slabosti potrebno odpraviti, še posebej, ker le taka pot stimulira bitko 
za izvoz, za devize za uvoz nafte in za varčno uporabo naftnih derivatov. 

Prav tako menimo, da ni mogoče sprejeti stališča, da bi slovensko gospo- 
darstvo po avtomatizmu zakona plačalo 119 milijonov dolarjev več, kot rabi 
za svoje potrebe nafte in koksa. Hkrati pa menimo, da se republikam in pokra- 
jinam, ki z lastnimi deviznimi sredstvi ne morejo zagotoviti dovolj sredstev 
za odplačilo uvoza nafte, omogoči nakup na deviznem trgu oziroma iz deviznih 
rezerv Narodne banke Jugoslavije. Skratka, smo za stališča, kot jih predlaga 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k osnutku zakona o nafti in ne za stališča, 
predlagana v resoluciji. 

Delegaciji torej ni uspelo uveljaviti vaših stališč, zato vrača pooblastilo, 
razen če kot delegati ne sklenete drugače oziroma če se ta stališča ne spre- 
menijo. 

Nismo uspeli uveljaviti tudi pripombe, da naj se v resoluciji opusti sta- 
lišče, da se bo v 1982. letu nadaljevalo z obveznim pobiranjem deviz iz avan- 
sov za investicijska dela v tujini in podobno. Prav tako, da naj se v resoluciji 
opusti določilo, da se bo pooblastilo Narodno banko Jugoslavije za zadolže- 
vanje v tujini. To je po naši oceni bianco menica za etatizacijo dolgov, če se 
ne določi, da bodo dolgove vračali koristniki tako dobljenih deviznih kredi- 
tov. Menimo, da gre za izredno pomembno določilo, h kateremu ne moremo 
dati soglasja, razen če ne spremenite prvotnega sklepa. Delegacija torej meni, 
da je potrebno vztrajati pri prvotnih stališčih. 
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Tretje vprašanje je odnos do izvoza na področje s klirinškim obračunom. 
Menimo, da ni mogoče dati soglasja k zahtevam nekaterih delegacij, da bo ta 
izvoz glede stimulacij in pravic popolnoma izenačen z izvozom na konverti- 
bilno področje. Ni tudi mogoča avtomatična konverzija ali zamenjava teh de- 
viz, ki naj bi jo opravljala Narodna banka, kar nekatere delegacije predla- 
gajo. Če hočemo uresničiti strategijo večjega izvoza na konvertibilno pod- 
ročje, moramo vztrajati na različnosti dohodkovnih stimulacij, ki jih različna 
devizna tržišča zahtevajo. 

Ta tri vprašanja so odprta tudi pri skupni devizni politiki in pri plačilni 
bilanci ter velja naš predlog, da vztrajamo pri prvotnih stališčih za vse te 
tri dokumente. 

Plačilna bilanca ni v skladu glede materialnih odnosov. Vse delegacije so 
dale soglasje k deficitu plačilne bilance v višini 500 milijonov dolarjev, vendar 
nobena v zvezi s predloženo svojo plačilno bilančno pozicijo. Zvezni izvršni 
svet ni sprejel nobene od naših pripomb k plačilni bilanci. Sprejel je stališče, 
da je osnova za plačilno bilanco 1982 skupna ocena uresničitve izvoza ter uvoza 
in ostalih postavk v letu 1981, po kateri bo Slovenija ustvarila suficit 33 mili- 
jonov dolarjev, vendar je v predlog plačilne bilance za 1982 vključil drugo 
oceno, po kateri bo suficit Slovenije 177 milijonov dolarjev. 

Velike razlike so v oceni storitev in v kriterijih uvoznih pravic, po katerih 
je Zvezni izvršni svet samo za eno tretjino upošteval kriterij uvoza za izvoz, 
2/3 pa po drugih notranjih kriterijih, ki imajo po našem mnenju ob potrebi 
precej večjega izvoza manjši pomen. Tako je nastala v plačilno bilančni pro- 
jekciji razlika, ki znaša 151 milijonov dolarjev suficita nad slovensko oceno 
maksimalnih možnosti in predstavlja tako veliko izvozno obveznost ob ne- 
ustreznih uvoznih pravicah. Delegacija meni, da zato ne more dati soglasja 
k plačilni bilanci. 

Naj pri tem povem, da je po naši oceni nesprejemljivo tudi to, da ima na 
tak način slovensko združeno delo obveznost, da ustvari 25,9 % vsega konver- 
tibilnega izvoza v Jugoslaviji za razliko od Hrvaške, kjer je ta dosti nižji — 
21,2% ali pa Srbije 25,4%, in ima ob tem pravic do uvoza le 18% v celotnem 
deležu, Hrvaška pa 25,6 % in Srbija 24,0 %. Skratka, če Zvezni izvršni svet v 
nadaljevanju usklajevanja ne bo občutno zmanjšal zahteve po 393 milijonih 
suficita v plačilno bilančni poziciji Slovenije, menimo, da pod temi pogoji 
ni mogoče uresničiti obveznosti izvoza in uvoza iz slovenske resolucije, obvez- 
nosti do nafte in obveznosti za pokrivanje deviznih potreb federacije in za to 
ni mogoče dati soglasja k plačilni bilanci Jugoslavije. 

Ker sem že omenil devize za potrebe federacije, naj povem, da Zvezni 
izvršni svet ni sprejel našega predloga, da bi se v odloku o zagotavljanju deviz 
za potrebe federacije uveljavil kriterij odvajanja deviz po družbenem proiz- 
vodu, ki je osnova za odvajanje dinarjev v proračun federacije, pač pa vztraja 
na kriteriju deviznega priliva. Po kriteriju družbenega proizvoda bi Slovenija 
v 1982. letu odvajala za potrebe federacije 88,6 milijonov dolarjev, po kriteriju 
deviznega priliva pa 128,6 milijonov dolarjev. V tem predlogu smo osamljeni 
in se vse ostale delegacije strinjajo s kriterijem deviznega priliva, čeprav gre za 
razliko 40 milijonov dolarjev. Federacija pa vendarle mora dobiti potrebne 
konvertibilne devize, ker gre tudi za devize, potrebne armadi. Menimo, da v 
zvezi s tem vprašanjem ne bi dali veta, temveč bi dali soglasje. 
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In končno o proračunu federacije. Usklajeno je stališče, da proračun fe- 
deracije raste pod rastjo družbenega proizvoda, kar je prvič po nekaj letih in 
predstavlja pozitivni premik. 

V usklajevanju je bil sporen 34% porast prispevka republik in pokrajin. 
Po utrudljivem dokazovanju, da teh sredstev, če nočemo dodatno obremeniti go- 
spodarstva v republikah in pokrajinah, ni, je po dvakratnem zmanjševanju 
Zvezni izvršni svet prišel s predlogom, da bo rast prispevka republik in pokrajin 
26%. To pomeni, da bodo sredstva, ki jih prispeva SR Slovenija, rastla z in- 
deksom 123,7 %, ali prispevek SR Slovenije 13 milijard 139 milijonov dinarjev 
ali približno na nivoju rasti družbenega proizvoda v Jugoslaviji. Res je, da je ta 
še iznad rasti družbenega proizvoda v SR Sloveniji. Zato delegacija pri uskla- 
jevanju, ki ta hip še poteka, predlaga, da se proračun federacije linearno 
zmanjša vsem koristnikom za 1 % oziroma za toliko, da bi prispevek republik 
in pokrajin rastel po stopnji 23 %. 

Zvezni izvršni svet je danes dopoldne prišel s stališčem, da nima več mož- 
nosti za zmanjševanje proračuna federacije in da ponovno predlaga, da se tako 
korigiran predlog sprejme, Tak sprejem proračuna in prispevkov republik in 
pokrajin bi omogočil, tudi po njihovem mnenju, sprejem odloka o izločanju 
sredstev za samoupravne interesne skupnosti Jugoslavije za izvoz v višini 55 
novih milijard, brez katerih ni mogoče uresničiti izvozne strategije. 

Nekatere delegacije pa soglasja k temu odloku niso dale, dokler se ne do- 
seže soglasje o proračunu federacije in o republiških prispevkih. Zato delegacija 
meni, da kolikor bi se s tem strinjale vse druge delegacije, bi bilo mogoče dati 
soglasje tudi k rasti prispevka republik in pokrajin v višini 26 % oziroma rasti 
slovenskega prispevka z indeksom 123,7. 

Prosim, da odobrite dosedanje delo delegacije in sprejmete to poročilo. 
Pismeno poročilo z vsemi konkretnimi pojasnili, k čemu smo dali soglasje, kako 
smo zadeve uveljavili in kje nismo uspeli z usklajevanjem, pa bomo po konča- 
nem usklajevanju objavili v Poročevalcu, tako da se boste lahko podrobno se- 
znanili z našim delom. 

Prosim pa tudi za potrditev, da delegacija ne da soglasja k posameznim 
dokumentom, če se stališča, ki sem jih navedel, v njih ne spremene. Kljub temu, 
da se zavedamo občutljivosti teh vprašanj, ker gre za tako pomembna vpraša- 
nja ekonomske politike 1982. leta, menimo, da je pri tem treba vztrajati. Vse- 
kakor pa je nujno, da se pred vašo odločitvijo o tem opredeli tudi naš Izvršni 
svet. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Jože Florjančič, podpredsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet načelno sprejema predloge, ki jih je dal vodja delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ tovariš Marko Bule, 
s tem da meni, da je potrebno vztrajati pri obeh predlogih in stališčih Skup- 
ščine SR Slovenije, ko smo razpravljali o osnutku resolucije. V primeru, da se 
sprejme predlog delegacije o obsegu zveznega proračuna in prispevku SR Slo- 
venije k zveznemu proračunu, s čimer se Izvršni svet strinja, pomeni, da bo 
Izvršni svet predlagal ustrezen amandma tudi k proračunu SR Slovenije in k 
zakonu o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za davek iz dohodka 
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temeljnih organizacij združenega dela, ker je potrebno to stopnjo povečati za 
0,25, to je od 3 na 3,25. 

Podrobneje pa se bomo opredeljevali do posameznih predlogov potem, ko 
bodo na dnevnem redu. Predlagam tudi zaradi položaja delegacije v usklaje- 

• valnem postopku v Zboru republik in pokrajin, da bi bilo potrebno odločitev 
o obsegu proračuna, vključno z obsegom sredstev za zvezni proračun, glede 
informiranja zadržati do dokončnega usklajevanja v Zboru republik in pokrajin. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima Franc Križnar, dele- 
gat za gospodarsko področje, 11. okoliš, Kranj. 

Franc Križnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija k temu poročilu nima pripomb, želim pa povedati nekaj dru- 
gega. 

Poslušali smo poročilo vodje slovenske delegacije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ tovariša Bulca in moram reči, da smo pred kratkim po- 
slušali njegovo razpravo v Zvezni skupščini. Mislim, da je bilo to 23. ali 24. no- 
vembra 1981, ko je naša slovenska delegacija dala pobudo glede vprašanja 
odgovornosti Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov. 

Naša skupina delegatov tovarišu Marku Bulcu in tudi vsem ostalim slo- 
venskim delegatom, ki dobro opravljajo to poslanstvo v federaciji, izreka vso 
pohvalo z željo, da bi se tudi vnaprej tako junaško obnašali. Hvala lepa! 
(Ploskanje). 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam sklep, ki je sicer precej splošen, pa 

vendarle vsebuje vse to, kar je tovariš Marko Bule predlagal! 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo delega- 

cije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981—1985 v letu 1982 in 
spremljajočih aktov k resoluciji kot podlago za nadaljnje usklajevanje. 

To pomeni, da je vse to, kar je bilo predlagano, v tem sklepu tudi zajeto. 
Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in pokrajin. 

Besedo ima tovariš Ivo Klemenčič, član delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 
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Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 30. 9. 1981 dala soglasje k 
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin ter pooblastila delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skup- • 
ščine SFR Jugoslavije, da v postopku usklajevanja uveljavlja pripombe Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Delegacija je v usklajevalnem postopku uspešno uveljavila pripombe 
Skupščine SR Slovenije, in sicer: 

1. Glede upravljanja sklada je usklajeno stališče, da je najvišji organ sklada 
skupščina in ne upravni odbor, kot je to predvideval osnutek zakona. V tej 
zvezi so preoblikovane in konkretizirane tudi naloge in dela sklada v smeri 
zagotavljanja vpliva združenega dela na usmerjanje aktivnosti v zvezi s po- 
speševanjem gospodarskega razvoja manj razvitih republik in pokrajin. Prav 
tako predlog zakona predvideva obvezno poročanje o namenih porabe in go- 
spodarjenju s sredstvi sklada tudi republiški skupščini. 

2. V osnutku predlagano besedilo 5. člena je spremenjeno tako, da federa- 
cija jamči le za vračanje obveznosti, ki izhajajo iz obveznega dela posojila. 
Besedilo osnutka je bilo oblikovano tako, da bi federacija jamčila tudi za tisti 
del, ki se združuje, kar pa ni mogoče. 

3. Predlog zakona vsebuje veljavni način financiranja delovne skupnosti, 
organov in poslovanje sklada, torej ne iz proračuna, kot je predvideval osnutek. 

4. V 11. členu osnutka predvideno odobravanje sredstev sklada za druge 
namene se v predlogu opredeljuje le v okviru sredstev, ki se odobrijo kot kredit 
manj razvitim republikam in pokrajinam oziroma združenemu delu. 

5. V celoti sta bili sprejeti tudi pripombi k 15. členu veljavnega zakona, s 
katerima se jasneje opredeljuje vsebina tega zakona tako, da se krediti iz sklada 
lahko odobrijo tudi organizacijam združenega dela iz drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin skupaj z udeležbo lastnih in drugih virov sredstev. 

6. Pripomba k 12. členu veljavnega zakona glede upoštevanja sprememb 
dinamike stalnih sredstev sklada v letnih planih na osnovi dogovorov med za- 
interesiranimi republikami oziroma avtonomnimi pokrajinami pa ni upoštevana 
v predlogu zakona, ker je to omogočeno že na podlagi 5. člena zakona o stalnih 
sredstvih sklada in besedila 12. člena veljavnega zakona o skladu. Pripomba 
tudi po svoji vsebini ne spada v sistemski zakon, kot je ta zakon o skladu fe- 
deracije. 

Delegacija je večino pripomb uskladila v postopku usklajevanja in zato 
predlaga zboru, da jo pooblasti, da glasuje za predlog zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Ne želi.) Zeli besedo poročevalec Odbora za finance? (Ne želi.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in pokrajin in pooblašča delegacijo, da po opravljenem uskla- 
jevanju da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o spre- 
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membah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne, 
prosim, da o njem glasujete. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Predlagam, da preidemo na 11. točko dnevnega reda, to je na 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Izvršni svet pred- 
laga Skupščini, da predlog zakona obravnava na podlagi 295. člena poslovnika 
Skupščine po hitrem postopku. Zeli kdo o tem predlogu Izvršnega sveta raz- 
pravljati? (Ne.) Če ne, prosim, da o tem predlogu izrazite svoje mnenje z gla- 
sovanjem. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (112 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obrav- 
nava po hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Miklavčič, namestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko, in- 
dustrijo in gradbeništvo. 

Andrej Miklavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbor občin in Zbor združenega dela sta na zasedanjih 29. aprila letos 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov. Od tedanjega predloga za izdajo zakona do pred- 
loga zakona, ki je danes predložen zborom v sprejem po hitrem postopku, je 
od prejšnje vsebine ostalo v zakonu le poglavje o zagotavljanju sredstev za 
financiranje investicijskih objektov, torej poglavje, ki ureja občutljiva in skraj- 
no pomembna vprašanja investicijske izgradnje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je moral pripravo ostalih poglavij 
zakona o graditvi objektov odložiti za nedoločen čas, saj sta mu zbora na 
zasedanjih 29. aprila letos med drugim naložila, da jih uskladi z zveznim za- 
konom o razširjeni reprodukciji in minulem delu ter z zakonom o urejanju 
prostora. Priprava teh zakonov pa spričo znanih razlogov močno kasni. Iz- 
vršni svet zato izjavlja, da bo potem, ko bodo ustvarjeni omenjeni predpogoji, 
predložil tej Skupščini po rednem postopku novelirani zakon o graditvi 
objektov. 

Tovarišice in tovariši! Ker z 31. decembrom letos preneha veljati zakon o 
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in na- 
kup določenih objektov in opreme v letu 1981, je treba po splošni oceni za- 
gotoviti zakonsko kontinuiteto in že uveljavljeno družbeno prakso na področju 
kompleksne presoje investicij v skladu s temeljnimi usmeritvami družbenega 
plana SR Slovenije in kriteriji za prestrukturiranje iz dogovora o temeljih 
tega plana. Izvršni svet se je zato odločil, da v predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o graditvi objektov vključi še poglavje o družbenoeko- 
nomskem in strokovnem ocenjevanju upravičenosti investicij v SR Sloveniji. 
S tem bo zagotovljena zakonska podlaga za kontinuirano in učinkovito delo 
komisij za ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti posameznih investi- 
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cijskih vlaganj. Zakon nadalje določa, da te komisije na osnovi dogovorov 
ustanavljajo izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, gospodarske 
zbornice, temeljne banke in Služba družbenega knjigovodstva. 

Komisije dajejo nosilcem investicij po opravljeni presoji mnenje o in- 
vesticiji. Pristojni organ upravljanja nosilca investicije pa je dolžan mnenje 
pristojne komisije obravnavati. Vsa ostala vprašanja v zvezi s presojo inve- 
sticij se podrobneje uredijo z omenjenimi dogovori. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izrab- 
lja ob tem, ko se sprejema ta zakon, priložnost, da v skladu s sprejetimi ob- 
veznostmi ob razpravi o investicijski politiki v mesecu septembru obvesti 
Skupščino o nekaterih rezultatih izvajanja zakona o začasni prepovedi raz- 
polaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov 
in opreme v letu 1981. 

Izvršni svet je tekoče spremljal izvajanje določb tega zakona in pri tem 
ugotovil, da je bilo v preteklih mesecih njegove veljavnosti opravljeno pred- 
vsem globalno znižanje obsega investicijskih vlaganj in da so bile določbe o 
ugotavljanju vrednosti prekoračenj do 15. septembra letos sicer izvedene, 
vendar do bistvenih kakovostnih premikov na področju investicij, ki so v iz- 
gradnji, še ni prišlo. 

Zaznaven pa je napredek pri novih investicijah in še bolj pri predloženih 
investicijskih zasnovah. Pri tem, kljub intenzivnim družbenopolitičnim usme- 
ritvam in doslej že sprejetim ukrepom tekoče ekonomske politike za spodbu- 
janje naložb v prednostne planske usmeritve, še vedno ugotavljamo, da niso 
pripravljeni pomembnejši in večji izvozni projekti ter projekti za proizvodnjo 
hrane. Zato je po oceni Izvršnega sveta potrebno z vso zavzetostjo odpravljati 
omenjene slabosti in zaostriti odgovornost za uresničevanje sprejetih planskih 
usmeritev na tem področju. Pri tem je potrebno poudariti, da ta vidik odgovor- 
nosti za prestrukturiranje gospodarstva zadeva predvsem nosilce investicijskih 
odločitev v organizacijah združenega dela in njihovih asociacijah. 

Zakonska obveznost, da se do 15. septembra ugotovi vrednost prekora- 
čitev in da se hkrati za nadaljevanje določenih večjih investicijskih objektov 
pridobi mnenje o družbenoekonomski upravičenosti, je bila sicer izvršena. 
Vendar pa skupna vrednost prijavljenih in naknadno ugotovljenih prekora- 
čitev navaja k ugotovitvi, da je potrebno obveznost preverjanja utemeljenosti 
nadaljevanja takih investicij vključiti v našo zakonodajo kot trajnejši ukrep. 

Tako smo ugotovili, da je v zakonskem roku, to je do 25. septembra, 410 
investitorjev prijavilo Službi družbenega knjigovodstva prekoračitve pri 590 
investicijskih objektih v skupni predračunski vrednosti 46,5 milijarde dinarjev. 
Prijavljene prekoračitve znašajo 12,8 milijarde dinarjev. Za 503 investicijske 
objekte znašajo posamezne prekoračitve manj kot 10 milijonov dinarjev, za 
45 investicijskih objektov so ugotovljene prekoračitve med 10 in 20 milijoni 
dinarjev, prekoračitve nad 30 milijonov dinarjev pa so ugotovljene pri 35 
investicijskih objektih. 

Iz podatkov o načinih zagotavljanja sredstev za ugotovljene prekoračitve 
po navedenem datumu je razvidno, da so investitorji pridobivali pretežni del 
sredstev iz bančnih virov, to je na osnovi kreditnega odnosa, kar zmanjšuje 
možnosti za uporabo teh virov za prednostne investicijske objekte, predvsem, 
za gradnjo projektov za izvoz in za proizvodnjo hrane v naši republiki. 
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Na osnovi teh ugotovitev je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
tudi dopolnitve zakona o graditvi objektov, ki se nanašajo na obveznosti in- 
vestitorjev, da dvakrat letno ugotavljajo vrednost prekoračitev in da se do- 
ločene prekoračitve obravnavajo na enak način kakor nova investicijska vla- 
ganja. Na ta način naj bi predvsem zagotovili kontinuiteto nekaterih pozitiv- 
nih tendenc, ki so se že začele na tem področju z izvajanjem zakona o za- 
časni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup 
določenih objektov in opreme v letu 1981. 

Izvršni svet se zaveda, da so s tem postavljeni le normativni okviri za 
usmerjanje investicijske izgradnje in za krepitev odgovornosti pri nosilcih 
sprejemanja investicijskih odločitev ter drugih udeležencih na področju in- 
vestiranja, zlasti kar zadeva realnost predračunske vrednosti in izvajanje spre- 
jetih investicijskih programov. 

V tem pogledu je primarnega pomena dalje krepiti pravice osnovnih no- 
silcev investicijskega odločanja pri razpolaganju s sredstvi, ki so rezultat 
njihovega dela in hkrati zagotavljati odgovornost za materialne posledice teh 
odločitev. 

Pri delu komisij za oceno investicij, ki pomenijo važen družbeni element 
pri pripravljanju predlogov investicijskih odločitev, pa je treba povečati stro- 
kovnost dela in odgovornost organizacij, ki so sprejele dogovore o družbeni 
in strokovni aktivnosti na področju investicij. To naj med drugim tudi omogoči 
boljše informiranje nosilcev odločanja o usklajenosti investicijskih programov 
z usmeritvami republiških planskih aktov ter hitrejše odpravljanje nekaterih 
slabosti, ki so zlasti v pogostem prilagajanju predračunske vrednosti razpolož- 
ljivim sredstvom in odstopanju od načela, da mora biti investicija tehnično 
in ekonomsko zaokrožena. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet na osnovi vseh navedenih ugo- 
tovitev meni, da je potrebno spremembe in dopolnitve zakona o graditvi ob- 
jektov uveljaviti s 1. januarjem 1982. Glede pripombe Odbora za finance Zbora 
združenega dela, da bi zakon lahko že prej predložili zboroma v redni postopek, 
je potrebno pojasniti, da se je postopek priprave zavlekel zaradi usklajevanja 
različnih pogledov na zakonsko ureditev te materije. 

Predložene spremembe in dopolnitve zakona so dobile podporo v vseh 
delovnih telesih obeh zborov in v Zakonodajno-pravni komisiji. Predlagatelj 
sprejema amandma Zakonodajno-pravne komisije, ki zadeva dan uveljavitve 
zakona. Pripombo Odbora za finance Zbora združenega dela, da je potrebno 
poenostaviti postopek o zagotavljanju sredstev na področju stanovanjske iz- 
gradnje — člen 69. d, predlagatelj sprejema in predlaga amandma, s katerim 
se iz predloga zakona črta obveznost predložitve potrdila Službe družbenega 
knjigovodstva o zagotovitvi sredstev. S tem amandmajem je smiselno rešena 
tudi pobuda glede spremembe drugega odstavka 69. d člena, ki jo je tej Skup- 
ščini predložila včeraj Samoupravna stanovanjska skupnost občine Ljubljana 
Moste-Polje. Izvršni svet je na pobudo iste skupnosti na svoji današnji seji 
sprejel predlog amandmaja, s katerim se pobuda te skupnosti sprejema in s 
spremembo 69. i člena določa, da so investitorji stanovanj in stanovanjskih hiš 
oproščeni obveznosti, da komisijam za ocenjevanje družbenoekonomske upravi- 
čenosti investicijskih vlaganj posredujejo v ocenjevanje in presojo svoje inve- 
sticijske pobude. 
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Izvršni svet predlaga zboru, da predloženi predlog zakona sprejme, skupaj 
z amandmaji. 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca delovnih teles besedo? 
(Ne želita.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma Izvršnega sveta k 

69. d členu predloga zakona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim gla- 
suje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma Izvršnega sveta sprejet z večino 
glasov. 

Prejeli smo tudi amandma Izvršnega sveta k 69. i členu. S tem amandmajem 
soglašata Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Dajem torej na 
glasovanje amandma Izvršnega sveta k 69. i členu. Kdor je za predlagani 
amandma, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma k 69. i členu predloga zakona sprejet z večino 
glasov. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma k 4. členu predloga za- 
kona. Ta amandma je razviden iz njenega poročila. Izvršni svet in Odbor za fi- 
nance se z amandmajem strinjata. Dajem torej na glasovanje amandma Za- 
konodajno-pravne komisije k 4. členu predloga zakona. Kdor je za predlagani 
amandma, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu pred- 
loga zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Želez- 
niškem gospodarstvu Ljubljana, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Danes ste prejeli dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije in amand- 
maje Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da predlog zakona obravnava na podlagi 
295. člena poslovnika Skupščine po hitrem postopku. Zeli kdo" o tem predlogu 
Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prosim, da o njem glasujete. Kdor 
je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava 
po hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Grahor, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za promet 
in zveze. 
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Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V Samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet so člani spre- 
jeli samoupravni sporazum o temeljih plana te samoupravne interesne skup- 
nosti za področje železniškega prometa za srednjeročno obdobje 1981—1985 in 
aneks k temu sporazumu. V teh svojih planskih dokumentih so predvideli, da 
bodo v navedenem srednjeročnem obdobju pokrivali del stroškov enostavne re- 
produkcije Železniškega gospodarstva Ljubljana s tem, da bodo plačevali po- 
sebni prispevek iz dohodka. Ta prispevek bodo plačevali po stopnji 31 % od 
dohodka vsake temeljne organizacije. Po določilih 11. alinee 110. člena zakona 
o združenem delu je sklenitev samoupravnega sporazuma o prispevku iz do- 
hodka možna le, če to omogoča zakon. Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predložil zakon, ki je pred vami. Določila tega zakona torej omogočajo 
članom Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet, da iz- 
polnijo obveznost, ki so jo sprejeli s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana te skupnosti za področje železniškega prometa. 

Znano je, da je navedeni sporazum sprejelo okoli 90 % članov te skup- 
nosti. Predlagamo, da zakon sprejmete po hitrem postopku. 

Razlogi, zaradi katerih je Samoupravna interesna skupnost za železniški 
in luški promet predložila amandmaje k 5. in 6. členu, so razumljivi, saj ne 
bi bilo prav, da bi imel del uporabnikov železniških storitev, članov samo- 
upravne interesne skupnosti, le pravice, ne pa tudi obveznosti. 

Glede na stališča odborov in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije tej dopolnitvi zakona ne nasprotuje. 

Izvršni svet ne podpira amandmaja Odbora za finance Zbora združenega 
dela, da se črta 5. člen. Ocenjuje namreč, da bodo člani navedene skupnosti 
vsako leto prispevali pomembna sredstva. Po oceni Zavoda za družbeno plani- 
ranje SR Slovenije bodo v letu 1982 prispevali okoli 4000 milijonov novih di- 
narjev. Prav je, da samoupravna interesna skupnost enkrat letno poroča Skup- 
ščini SR Slovenije o gospodarjenju s tako pomembnimi sredstvi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Danes ste prejeli amandma Samoupravne interesne skupnosti za železniški 

in luški promet. Ta amandma je proučila Zakonodajno-pravna komisija in, kot 
je razvidno iz njenega dodatnega poročila, je v načelu z njim soglašala. Po- 
trebno je bilo ta amandma uskladiti s stališčem Zakonodajno-pravne komisije, 
zato je samoupravna interesna skupnost predložila 23. 12. 1981 nekoliko spre- 
menjen amandma k 4. členu. Obrazložitev glede utemeljenosti amandmaja je 
podana v dopisu z dne 15. 12. 1981. Obravnavali bomo modificirani amandma, 
ki je razviden iz dopisa z dne 23. 12. 1981. S tem amandmajem ,se strinja Iz- 
vršni svet in naš Odbor za finance. 

Dajem na glasovanje amandma samoupravne interesne skupnosti k 4. členu 
predloga zakona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (117 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma samoupravne interesne skupnosti k 4. členu 
predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Zeli poročevalka Odbora za finance besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Francka Herga. 
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Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance je predložil k 5. členu tega zakona amandma. Predlagal je, 
da se ta člen črta, ker po vsebini zakona, tako kot je bil predložen, ta člen 
ni smiseln glede na to, da zakon v prvotni zasnovi ni predpisoval obveznosti. 
Ker pa smo s sprejetjem amandmajev k zakonu sprejeli tudi obveznosti za 
tiste, ki niso sporazuma sprejeli, dobi potem ta člen svoj smisel in vsebino, 
zato Odbor za finance ta amandma umika. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: To pomeni, da lahko preidemo na glaso- 
vanje o predlogu zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana v celoti. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana spre- 
jet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR 
Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in 
proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Z 
amandmaji k ustavi SR Slovenije so bile spremenjene le tiste ustavne do- 
ločbe glede Predsedstva SR Slovenije, ki se nanašajo na trajanje njegove man- 
datne dobe, torej tako imenovani IV. amandma. Ustavni amandmaji pa niso 
posegli v tiste določbe, ki opredeljujejo funkcijo, pristojnosti in sestavo pred- 
sedstva republike. 

Skrajšanje mandatne dobe predsedniku Predsedstva republike od 4 na 
2 leti z omejitvijo, da je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funk- 
cijo, je terjala spremembo tistih določb zakona o volitvah in odpoklicu Pred- 
sedstva republike iz leta 1974, ki se nanašajo na kandidacijski postopek in 
način izvolitve predsednika Predsedstva republike. 

Zbori Skupščine in tudi ta zbor, je na seji 12. novembra 1981 sprejel pred- 
log za izdajo zakona z osnutkom in naložil Izvršnemu svetu, da na podlagi 
pripomb in predlogov teles zborov in Skupščine pripravi predlog zakona. Ta 
je sedaj pred nami. 

Ker je ostala za člane Predsedstva republike mandatna doba nespreme- 
njena, je bilo potrebno zaradi različne dolžine mandatne dobe predsednika in 
članov Predsedstva republike v zakonu ločeno urediti kandidacijski postopek 
in način izvolitve. To je terjalo spremembe in dopolnitve večine členov za- 
kona. Zato je na pobudo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
o predlogu za spremembe in dopolnitve zakona pripravljeno tudi prečiščeno 
besedilo zakona. 

Zbori Skupščine so predlog za izdajo zakona z osnutkom sprejeli brez raz- 
prave, razen v Družbenopolitičnem zboru. V tem zboru je bilo zastavljeno 
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vprašanje instituta odpoklica, češ zakaj ta ni posebej urejen v zakonu. O tem 
je posebej tekla razprava v Zakonodajno-pravni komisiji, ki je opozorila, da je 
v ustavi, konkretno v 392. členu ta odpoklic tako podrobno urejen, da ni no- 
bene potrebe, da se institut opredeljuje in ponavlja v zakonu. 

V imenu Izvršnega sveta sprejemam in soglašam z amandmajem Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine k 31. členu, kar pa je v bistvu nov 32. člen. 
Omenjena komisija predlaga zborom, da zaradi znatnih sprememb in dopol- 
nitev zakona sprejmejo integralno besedilo predloga zakona. To se pravi, ne 
samo te spremembe in dopolnitve, temveč zakon v celoti. Zato v imenu Iz- 
vršnega sveta predlagam, da zbor sprejme zakon v integralnem besedilu, kot 
je predlagan, skupaj z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije, kar pomeni, da se zakon v Uradnem listu objavi v prečiščenem 
besedilu. Prosim, da ta zakon sprejmete. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, prehajamo na glasovanje. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma k 31. členu predloga 
zakona. Z amandmajem se strinjata Izvršni svet in Odbor za družbenopolitični 
sistem našega zbora. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 31. členu 
predloga zakona. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (123 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 31. členu pred- 
loga zakona sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije soglasno sprejet. 

Na predlog Zakonodajno-pravne komisije in tovariša Packa predlagam, da 
zbor sprejme še naslednji sklep: 

V Uradnem listu SR Slovenije se objavi integralno besedilo predloga za- 
kona o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije. Integralno besedilo 
predloga zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije obsega danes 
sprejete spremembe in dopolnitve in dosedanji zakon, ki ga je Izvršni svet pred- 
ložil kot prečiščeno besedilo. 

Zeli kdo o tako predlaganem sklepu razpravljati? (Ne.) Prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazume- 
vanja na področju računalništva, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 
18 
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Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. K predlogu zakona je 
predložil predlog stališč in predlogov Družbenopolitični zbor, ki zakon obrav- 
nava na podagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Danes ste prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 3. 
in 6. členu predloga zakona in amandma za dopolnitev 6. člena, ki so ga pred- 
lagali delegati iz Kranja. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Iztok 
Winkler, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kulturo 
in znanost. 

Dr. Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlagani zakon o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku 
obveznega sporazumevanja na področju računalništva se ne razlikuje bistveno 
od osnutka, ki ste ga obravnavali v novembru. 

V predlogu zakona smo upoštevali vse pripombe delovnih teles in zborov 
Skupščine, ki so prispevale k izboljšavi in večji jasnosti zakonskega besedila. 
V predlogu zakona smo na več mestih bolj poudarjali odprtost sporazumevanja 
o enotnem računalniškem sistemu in o skupnem opravljanju del skupnega po- 
mena na področju razvoja, proizvodnje in trženja računalniških sistemov, kar 
naj omogoči pod enakimi pogoji vključitev vseh organizacij združenega dela, 
ki opravljajo to dejavnost kjerkoli v Jugoslaviji. 

S tem se povezuje tudi zahteva iz zakona, da morajo udeleženci zagotoviti 
javnost celotnega postopka sporazumevanja. Predlagatelj je proučil tudi ča- 
sovni vidik postopka sporazumevanja in je v predlogu zakona postavljena ob- 
veznost, da mora biti ta postopek končan v dveh mesecih. 

V predlogu zakona smo tudi jasneje in bolj podrobno opredelili, kdaj se bo 
štelo, da so oškodovani družbeni interesi na področju računalništva in bodo 
lahko Skupščina SR Slovenije ali skupščine drugih družbenopolitičnih skup- 
nosti uvedle zoper kršitelje začasne ukrepe družbenega varstva. 

Osnutek zakona je vzbudil tako v slovenski kot ostali jugoslovanski jav- 
nosti veliko zanimanje. To potrjuje našo izhodiščno predpostavko pri pripravi 
zakona, da je računalništvo dejavnost, ki je vedno bolj nenadomestljiva pod- 
laga za razvoj sodobnih informacijskih sistemov, za tehnološki napredek in 
tudi dejavnik povečanja družbene produktivnosti. 

Nekatera pričakovanja so pri tem morda celo prevelika. Zato kaže tudi ob 
tej priložnosti poudariti, da enotni računalniški sistem ne pomeni, da bomo že 
jutri imeli za vse potrebe domače računalnike in računalniške sisteme, ki bodo 
plod lastnega razvoja in lastnih tehnologij. To je gotovo naš cilj, za dosego 
katerega pa bo potrebno še mnogo lastnega raziskovalnega in razvojnega dela 
ter ustvarjalnega razvijanja najsodobnejših tujih tehnoloških dosežkov. Hkrati 
s tem pa bomo nadaljevali z našo proizvodnjo sedanjih računalniških proizvod- 
nih programov, jih postopoma nadomeščali z novimi, med seboj zložljivimi in 
zlasti razvijali lastno računalniško programsko opremo, ki bo bolj kot doslej 
prilagojena potrebam naših delovnih ljudi in občanov. 

Dosedanji dosežki naših proizvajalcev nam zagotavljajo, da bomo z orga- 
niziranim in usklajenim delovanjem ter ob najširši podpori lahko zastavljene 
cilje razmeroma hitro dosegli. 

Osnutek zakona je spodbudil Inštitut Jožef Štefan, Birostroj iz Maribora, 
Tovarno meril iz Slovenj Gradca, DO Sistemi za energetiko iz Ljubljane ter 
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Intertrade iz Ljubljane, da so izrazili pripravljenost za vključitev v postopek 
za sklenitev samoupravnega sporazuma. 

Ta izraženi interes naših organizacij združenega dela kaže, da se zavedajo 
velikega pomena enotne ureditve razvoja proizvodnje in trženja računalniš- 
kih sistemov, kažejo pa tudi pripravljenost, da čimprej presežemo dosedanje 
neusklajeno in razdrobljeno delovanje ter neracionalno gospodarjenje na tem 
področju. 

V času od sprejema osnutka zakona se je nadaljevalo tudi dogovarjanje 
med obveznimi udeleženci sporazumevanja, to je Iskro, Gorenjem in Elektro- 
tehno. Žal sicer manj kot skupno dogovarjanje vseh treh, bolj pa kot med- 
sebojno dogovarjanje posameznih udeleženk. Vendarle pa so po mnenju pred- 
lagatelja že postavljene nekatere skupne osnove, na katerih bo mogoče v času 
ki je določen s predlogom zakona, pravočasno izpeljati predvideni postopek 
sporazumevanj a. 

V pripravah samoupravnega sporazuma, kot ga predvideva zakon, bodo 
morali obvezni udeleženci sporazumevanja upoštevati vse svoje kadrovske in 
materialne zmogljivosti, pa tudi zmogljivosti drugih zainteresiranih organi- 
zacij, ki želijo sodelovati pri snovanju enotnega računalniškega sistema in pri 
organiziranju učinkovitega razvoja proizvodnje in trženja računalniških si- 
stemov. 

Naloge na tem področju so veliko preobsežne celo za današnje zmoglji- 
vosti v vsej Jugoslaviji. Zato bi nas vsako konkurenčnejše izčrpavanje samo 
slabilo pri uresničevanju temeljnih interesov v razvoju proizvodnih, poslov- 
nih in splošnih informacijskih sistemov. Prav zato je treba že v tej začetni 
fazi razširiti krog udeležencev sporazumevanja in uveljaviti skupno obliko- 
vanje rešitev zastavljenih nalog iz zakona. 

S takim pristopom bomo tudi dosegli diferenciacijo subjektov združenega 
dela na tiste, ki so spoznali nujnost planiranja in dogovarjanja na področju 
računalništva, in na tiste, ki bi hoteli še naprej ohranjati skupinsko-lastninske 
odnose in izrabljati tržno stihijo za pridobivanje dohodka. Prvim bomo tudi 
z ukrepi tekoče ekonomske politike pomagali zagotavljati trajnejše in trdnejše 
pogoje za dolgoročni razvoj, slednji pa bodo prevzemali rizike svojih odloči- 
tev sami. Družba pa bo znala uveljaviti tudi ukrepe za varstvo družbene last- 
nine in samoupravljanja. 

V dosedanjih razpravah k predlogu zakona ni bilo pripomb. V želji, da bi 
bil zakon v celoti precizen, pa Izvršni svet sam predlaga izboljšavo besedila v 
prvem odstavku 3. člena ter v prvi in tretji alinei 6. člena. Ustrezna amand- 
maja ste danes prejeli. 

Izvršni svet meni, da predlagani zakon daje ustrezno podlago za obliko- 
vanje enotnega računalniškega sistema za zagotavljanje posebnega družbene- 
ga interesa pri upravljanju nekaterih zadev s področja računalništva ter do- 
volj jasno opredeljuje potrebne ukrepe za uresničevanje zastavljenih ciljev. 

Izvršni svet si bo v okviru svojih pristojnosti prizadeval/ da bodo zakon- 
ska določila uresničena v predvidenih rokih in bo o tem sproti obveščal tudi 
Skupščino SR Slovenije. 

Izvršni svet pa se ne strinja s predlaganim amandmajem skupine delega- 
tov iz Kranja, ker meni, da to vprašanje ni mogoče urediti z zakonom. S 
tem, da smo s tem zakonom proglasili nekatere zadeve s področja računalni- 
štva za zadeve posebnega družbenega poinena, to avtomatično pomeni tudi 
18* 
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praktične posledice za urejanje odnosov,v Samoupravni interesni skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in v postopku urejanja odnosov znotraj samoup- 
ravne interesne skupnosti, ko bo treba urediti tudi odnose pri pridobivanju 
deviz za potrebe razvoja računalniške proizvodnje. 

Izvršni svet se bo pri tem zavzemal, da se ta vprašanja učinkovito raz- 
rešujejo, vendar pa meni, da ni mogoče z zakonom naložiti samoupravni in- 
teresni skupnosti obveznost takega sporazumevanja. 

Predlagam, da predlog zakona o zadevah posebnega družbenega pomena 
in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva sprej- 
mete, skupaj s predlaganima amandmajema Izvršnega sveta. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma Izvršnega sveta 

k 3. in 6. členu predloga zakona. Odbor za Družbenoekonomske odnose in Za- 
konodajno-pravna komisija se z amandmajema strinjata. Predlagam, da o 
obeh amandmajih glasujemo skupaj. Morda kdo temu predlogu nasprotuje? 
(Ne.) 

Dajem na glasovanje amandmaja k 3. in 6. členu predloga zakona. Kdor 
je za predlagana amandmaja, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 3. in 6. členu predloga 
zakona sprejeta z večino glasov. 

Prehajamo na obravnavo amandmaja skupine delegatov iz Kranja k 6. 
členu, ki se glasi: »Organizacije združenega dela iz prvega odstavka tega čle- 
na in Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino skle- 
nejo samoupravni sporazum, s katerim določijo delež uvoznic pravic iz last- 
nega izvoza tako, da bo ta delež pospeševal razvoj enotnega računalniškega 
sistema.« 

Obrazložitev. Dopolnitev k 6. členu utemeljujemo glede na določbe 28. 
člena dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije, ki terja, da se iz- 
oblikuje skupen program razvoja in proizvodnja enotnega računalniškega si- 
stema, ki bo čim bolj temeljil na domačem znanju in domači industrijski last- 
nini. To bo uresničeno s proglasitvijo te dejavnosti za dejavnost posebnega 
družbenega pomena, kot je opredeljeno v 1. členu tega zakona. 

Zagotoviti pa je potrebno tudi uresničevanje nalog iz drugega odstavka 
28. člena dogovora, ki zadolžuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darsko zbornico Slovenije, SISEOT, temeljne in združene banke, da v okviru 
svojih pristojnosti, nalog in odgovornosti podpirajo oblikovanje in uresniče- 
vanje omenjenega enotnega računalniškega sistema. 

Zaradi izrednega pomena, ki ga ima računalništvo za tehnološki napredek 
v vsem narodnem gospodarstvu, je pomembna čim širša družbena podpora, da 
bi tako zagotovili hitrejšo osvojitev domače tehnološke osnove za proizvodnjo 
računalniških sistemov in tako zmanjšali uvoz. 

Menimo, da predlagani amandma, ki zavezuje omenjene organizacije zdru- 
ženega dela in SISEOT k samoupravnemu sporazumevanju, prispeva k ures- 
ničevanju ciljev, navedenih v 28. členu dogovora o temeljih plana. 

To je bila obrazložitev skupine delegatov k amandmaju, slišali smo tudi 
stališče Izvršnega sveta, ki ga je podal tovariš Winkler, ki je navedel razloge, 
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zakaj Izvršni svet ne sprejema amandmaja. Vprašujem Zakonodajno-pravno 
komisijo za stališče? Zakonodajno-pravna komisija ne sprejema amandmaja. 
Glede na navedene zavrnilne predloge sprašujem delegate iz Kranja, ali vztra- 
jajo pri predlaganem amandmaju? 

Besedo ima Franc Križnar, delegat skupine delegatov za gospodarsko 
področje, 11. okoliš iz Kranja. 

Franc Križnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kljub razlogom, ki jih je v imenu Izvršnega sveta posredoval dr. Winkler, mi 
dovolite, da v pojasnilo navedem le nekaj dejstev. S tem amandmajem ne zah- 
tevamo nič posebnega. Predlagamo samo, da naj se računalništvo obravnava 
kot posebna panoga. Japonci, Nemci in Američani, ki se ukvarjajo z računal- 
ništvom, prejemajo velike dotacije od države in od velikih družb, da lahko 
to panogo razvijajo. V Skupščini smo že nekajkrat obravnavali računalništvo. 
Pred dvema letoma smo se prav na tem mestu pričkali s tovariši iz Velenja. Po 
intervencijah republiškega Izvršnega sveta in drugih pristojnih organov je 
končno le prišlo do tega, da se Iskra, Gorenje in Eelektrotehna na nek način 
sporazumevajo. Ta amandma pa je enoten za vse. 

Konkretno v Kranju, v Iskri, kjer sem tudi sam delavec, se s tem ukvar- 
jamo že tri leta. Moram reči, da sami s svojimi sredstvi in z lastno akumula- 
cijo prav gotovo ne bomo uspeli. Zato smo s predlaganim amandmajem že- 
leli dati poudarek temu, da bi SISEOT obravnaval računalništvo bolj priori- 
tetno. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Glede podpore računalništ- 
vu menim, da je bil tovariš Winkler dovolj jasen. Imel pa je pomislek k temu, 
da bi zavezovali SISEOT k sporazumevanju z zakonom, kot je predvideno v 
amandmaju. 

Tovariš Križnar, ali vztrajate pri amandmaju? 

Franc Križnar (iz klopi): Amandma umikamo! 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo, da skupina delegatov umika 
amandma k 6. členu. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o zadevah posebnega druž- 
benega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na podoročju raču- 
nalništva v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (123. dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva dele- 
gata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zadevah posebnega družbenega po- 
mena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetij- 
stvu in porabi hrane z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

K predlogu za izdajo zakona ste prejeli predlog programa pospeševanja 
proizvodnje hrane v obdobju 1982—1984. Izvršni svet predlaga skupščini, da 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine, 
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in sicer, da se združita prva in druga faza tako, da se hkrati obravnava in 
sprejema predlog za izdajo in osnutek zakona. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Kdor je za predlog Izvršnega 
sveta o združitvi faz, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (16 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta o združitvi faz sprejet z ve- 
čino glasov. Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo 
zakona z osnutkom zakona. 

Medtem ste prejeli še dodatno gradivo. Izvršni svet je pripravil variantni 
osnutek, ki je pripravljen na osnovi dosedanjih razprav v Zakonodajno-prav- 
ni komisiji in v odborih. Dogovoriti se je potrebno, ali obravnavamo to gra- 
divo kot informativno gradivo, ali pa, da razpravljamo o njem in da je tudi 
to gradivo osnova za oblikovanje predloga zakona. Se strinjate s tem? (Da.) 
To pomeni, da je tudi variantni osnutek predmet današnje razprave. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivo 
Marenk, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kmetijstvo je prevzelo v srednjeročnih planskih aktih izredno zahtevne naloge 
glede povečanja ponudbe hrane iz domačih virov na okoli 85 odstotkov potreb 
v Sloveniji ob sočasnem povečanju rezerv in izvoza. Ta cilj objektivno lahko 
dosežemo le z bistveno večjim angažiranjem vseh delovnih ljudi na tem pod- 
ročju, pri obdelavi zemlje, s povečanimi vlaganji v proizvodne objekte, zlasti 
pa s planiranimi spremembami obsega proizvajalnih kapacitet ter s pridobiva- 
njem in izboljšanjem kmetijskih zemljišč. Posebej je pomembno ponovno 
opozoriti na nujnost materialne podpore pri pospešitvi procesa združevanja 
dela sredstev in zemlje kmetov med seboj in z delavci temeljnih organizacij 
v kmetijstvu, da se tako poveča produktivnost dela in dohodek ter zmanjša 
razdrobljenost, ki je eden izmed temeljnih razlogov nizke produktivnosti, ne- 
učinkovitosti in nihanj v obsegu kmetijske proizvodnje. Z namenom, da se or- 
ganizirano vpliva na usmerjanje, povečanje stabilizacijo in družbeno organi- 
ziranost tržne kmetijske proizvodnje, dogovor o temeljih družbenega plana 
in družbeni plan SR Slovenije predvidevata za izvedbo navedenih nalog uve- 
ljavitev intervencij v proizvodnji hrane. 

Kljub dveletni veljavnosti zakona, ki je opredelil oblike družbene inter- 
vencije v proizvodnji hrane, skladi za intervencije v proizvodnji hrane v re- 
publiki v večini občin niso bili ustanovljeni. Pomemben razlog za takšno 
stanje je v neprimernosti z zakonom predvidenih virov sredstev. Zaradi tega 
so bili v tem obdobju edini vir za napajanje skladov proračuni družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Posebej kaže opozoriti tudi na znano dejstvo, da kmetijska 
proizvodnja nima enakega ekonomskega pomena za vse družbenopolitične 
skupnosti v Sloveniji. To je posledica dejstva, da so območja največje proiz- 
vodnje hrane locirana drugače kot območja največje potrošnje. 

Delegati v Skupščini SR Slovenije ste v letu 1981 večkrat s sklepi zborov 
zahtevali, da se z ustrezno dopolnitvijo zakona o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane zagotovi stabilna materialna podlaga za uresničevanje na- 
log, ki so jih družbenopolitične skupnosti opredelile s svojimi plani na pod- 
ročju kmetijstva. 
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Izvršni svet ocenjuje, da je pred vstopom v drugo leto srednjeročnega 
obdobja 1981—1985 bistveno ogroženo izvajanje nalog, ki so na področju pro- 
izvodnje hrane začrtane z družbenimi plani in z dogovorom o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije. Zato predlagamo Skupščini, da sprejme predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane, z osnutkom zakona. Pri tem izhajamo iz naslednjih 
osnov. 

1. Hrana je eden od temeljnih pogojev za življenje in delo vseh delovnih 
ljudi in občanov v Socialistični republiki Sloveniji, ki morajo zato prispevati 
tudi za ustvarjanje pogojev za njeno proizvodnjo. 

2. O programih za povečevanje proizvodnje hrane morajo skupno odlo- 
čati samoupravno organizirani proizvajalci in porabniki hrane. 

3. Za nekatere zadeve, ki so ključnega pomena za skladno uresničevanje 
planov na področju kmetijstva, med temi so ustvarjanje pogojev za pridobi- 
vanje in usposabljanje zemljišč, zmanjševanje razdrobljenosti zemljišč, pospe- 
ševanje združevanja dela sredstev in zemlje v proizvodnih skupnostih kme- 
tov, revitalizacija hribovskega sveta in usmerjanje družbeno organizirane 
kmetijske proizvodnje z intervencijami v tekoči proizvodnji, predlagamo, da 
se z zakonom opredelijo kot zadeve posebnega družbenega pomena. Za organi- 
zirano izvajanje teh nalog se oblikujejo po prvotnem predlogu osnutka samo- 
upravni skladi, ki imajo značaj in položaj samoupravne interesne skupnosti. 

Glede na predlog nekaterih skupščinskih delovnih teles, zlasti Zakonodaj- 
no-pravne komisije, je bilo zavzeto stališče, da se z zakonom predvidi obliko- 
vanje samoupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje kmetijstva. 

Izvršni svet je na osnovi razprave v skupščinskih delovnih telesih in Za- 
konodajno-pravni komisiji izdelal variantni predlog, ki je že upošteval raz- 
pravo v skupščinskih delovnih telesih, pri čemer je oblikoval predlog, da se 
samoupravna organiziranost oblikuje v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti. V tem smislu ste danes dobili ta dokument na klop in predlagam, da se 
v razpravi tudi o tem dokumentu izrečete. 

Glede na ustavno opredelitev, naj bi samoupravne interesne skupnosti za 
uresničevanje svojih programov, ki so posebnega družbenega pomena za SR 
Slovenijo in občine, zbirale prispevke iz osebnega dohodka po določbah skle- 
njenih samoupravnih sporazumov. 

Poleg tega pa naj bi se v okviru teh skupnosti zbirala in združevala še 
druga sredstva in opravljale druge naloge, ki so jih doslej v občinah oprav- 
ljale različne skupnosti za pospeševanje kmetijstva, za oskrbo in tako dalje. 
S tem bi poenotili tudi sistem organizirane skrbi za proizvodnjo in oskrbo s 
hrano. Zaradi nujnosti, da se bistveno pospeši uresničevanje planov na pod- 
ročju primarne kmetijske proizvodnje in njihovo izvajanje koncentrira na naj- 
nujnejše in najpomembnejše naloge, je v osnutku predlagano skupščinska 
delovna telesa pa so to podprla — da se v obdobju 1982—1984 v zakonu pre- 
hodno dopusti glede na njegov interventni značaj za izvedbo ključnih nalog 
prestrukturiranja kmetijstva zbiranje pretežnega dela zbranih sredstev v re- 
publiškem skladu. To bi bistveno izboljšalo ponudbo hrane iz družbeno orga- 
nizirane in tržno usmerjene kmetijske proizvodnje v SR Sloveniji že v tem 
srednjeročnem obdobju. Del sredstev naj bi se razdelil za skupno dogovorje- 
ne naloge tudi občinam. Do navedenega roka, se pravi do konca leta 1984, naj 
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bi se rešitve oblikovale v celoti v skladu s sistemom po postopku samouprav- 
nega sporazumevanja. 

Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! O programih za izvajanje za- 
kona se bodo v skladu s predloženim zakonom dogovorili delegati izvajalcev 
in porabnikov. Pri tem bodo morali izhajati iz nalog, ki so opredeljene v 
družbenih planskih aktih SR Slovenije in občin, še zlasti pa v dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije, kjer so jasno opredeljene ključ- 
ne naloge. Posebej želimo opozoriti, da z zakonom zbrana sredstva niso iz- 
ključna ali pretežna sredstva za izvedbo sprejetih programov. So le spodbuda 
in hkrati ukrep za usmerjanje drugih sredstev združenega dela v kmetijskih 
in drugih organizacijah združenega dela ter poslovnih bankah za izvajanje 
ključnih, s planom določenih nalog. Z zakonom zbrana sredstva se ne bodo 
uporabljala za investicije, ker je mogoče na podlagi združevanja dela in sred- 
stev zainteresiranih organizacij združenega dela zagotoviti njihovo izvedbo. 
Služila naj bi torej le za ustvarjanje pogojev, da bo mogoče na novo pridob- 
ljenih ali izboljšanih zemljiščih investirati v nove farme, v proizvodnjo krme, 
v poljedeljsko proizvodnjo in drugih in posebej zbranih sredstev. Na tej os- 
novi se bodo ustvarjali pogoji za zmanjšanje odvisnosti od velikih nakupov 
drugod in od uvoza osnovnih kmetijskih proizvodov. Ocenjujemo, da bo mo- 
goče na podlagi tako zbranih sredstev meliorirati velik del danes slabo izko- 
riščenih in zamočvirjenih kmetijskih zemljišč v Pomurju, na Dravskem po- 
lju, v Vipavski dolini in delno tudi drugod, zlasti pa še na Obali. To bo omo- 
gočilo bistveno večjo tržno proizvodnjo pšenice in sladkorne pese. Hkrati bodo 
s tem ustvarjeni pogoji, da brez bojazni pričnemo z investicijami v nove 
farme v Radgoni, Ptuju, Mariboru in drugod, saj so zadostne količine doma 
pridelane krme temeljni pogoj za relativno pocenitev hrane in za stabilno 
oskrbo z mesom. Prav tako bodo že zgrajene farme za proizvodnjo prašičev 
z na novo pridobljeno ali usposobljeno zemljo dobile svojo surovinsko bazo v 
domačem prostoru. 

Nujna je podpora izvedbi programov intenzivne proizvodnje vrtnin na ob- 
močju primorske klime v Sloveniji. Nadaljnja podpora povečanju ulova mor- 
skih rib pa bi omogočila bistveno povečanje domače potrošnje in še zlasti po- 
membno povečanje izvoza. 

Zaradi specifične konfiguracije kmetijskih površin v SR Sloveniji je 
oblikovanje večjih kompleksov združene, zasebne in družbene zemlje pogoj 
za večjo stabilnost proizvodnje in za zmanjšanje razdrobljenosti kmetijstva 
kot celote. Zato bi morala po oceni Izvršnega sveta vsaka občina v naslednjem 
obdobju zgraditi vsaj en do dva skupna proizvodna objekta, ki bosta dajala 
kmetijske proizvode, hkrati pa predstavljala osnovo za pospešeno prestruktu- 
riranje zasebnega kmetijstva v kasnejšem obdobju. Izjema naj bi bile le ob- 
čine, kjer kmetijske zemlje ni. 

In končno, predvidena sredstva naj bi zagotovila tudi kontinuiteto eko- 
nomske politike, ki so jo doslej izvajale SR Slovenija in občine prek svojih 
proračunov. To predlagamo zato, da se zagotovi družbena stimulacija in us- 
merjanje celotne kmetijske — tržne proizvodnje v skladu z obveznostmi, iz- 
hajajočimi iz družbenega plana SR Slovenije. 

Pri tem bo potrebno na novo opredeliti obveznosti, ki jih bodo prevzele 
občine, in tiste, ki jih bo ohranil republiški sklad oziroma republiška samo- 
upravna interesna skupnost. Zato ni bojazni, da bi že uveljavljene oblike in- 
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tervencij, ki so že doslej dale svoje proizvodne rezultate, v bodoče izostale, 
če se bodo v skladu z družbenimi planskimi akti v samoupravnih interesnih 
skupnostih dogovorili o tem združeni proizvajalci in porabniki hrane. 

O predloženem zakonu, so bile v zadnjem letu številčne razprave. Te so 
posledica različnosti gledanj na področje proizvodnje hrane na različnih ob- 
močjih republike in so tudi posledica slabosti v kmetijstvu, ki kljub nekate- 
rim pozitivnim rezultatom v zadnjih, še posebej pa v letošnjem letu, še niso 
odpravljene. Prav zato in ob upoštevanju vloge te panoge v stabilizacijski 
politiki, Izvršni svet predlaga, da se predlog za izdajo zakona z osnutkom 
sprejme in da se pospešeno ustavi tudi materialna podlaga za izvajanje dela 
nalog na tem področju in da se zakon sprejme še v januarju 1982. Hvala lepa! 

Predsedujoči Viljem Pahor: Želijo poročevalci delovnih teles be- 
sedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Imre Varju, delegat Zbora združenega 
dela za področje gospodarstva, 17'. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, gospo- 
darsko področje, 17. okoliš je na seji 22. decembra 1981 razpravljala o pred- 
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona ter na osnovi razprave sklenila 
k predloženemu gradivu posredovati naslednje. 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela podpira spremembe in dopol- 
nitve zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, posebej glede zbi- 
ranja sredstev na republiškem in občinskem nivoju, kajti le na tak način bo- 
mo v naši republiki lahko zagotovili večjo skrb za hrano in izkoristili naravno 
dane možnosti, ki jih republika ima. V naših kmetijskih organizacijah ocenju- 
jemo, da bomo na tak način lahko izvažali več kot doslej. 

Skupina delegatov podpira stališče Zakonodajno-pravne komisije glede 
ustanovitve samoupravne interesne skupnosti z zakonom in občinskih skup- 
nosti z odloki. Prav tako skupina delegatov podpira stališče Odbora za finance 
in Odbora za agrarno politiko, da se med subjekte v drugem odstavku 11. 
člena vneseta tudi Zveza kmetijskih skupnosti Slovenije in Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije. 

Ugotavljamo tudi, da je program pospeševanja proizvodnje v obdobju 
1982/83, ki je v prilogi zakona, mogoče realizirati, kolikor bodo na voljo do- 
volj velika sredstva. Eden izmed pogojev je nedvomno oblikovanje sklada na 
republiški ravni. Ob tem pa opozarjamo, da ni mogoče pričakovati lastne 
udeležbe kmetijskih organizacij v vrednosti 20 odstotkov sredstev za meliora- 
cije in nakup zemlje, kajti kmetijske organizacije v Podravju, Pomurju in Vi- 
pavi imajo obsežne programe kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij, hkra- 
ti pa bodo v veliki meri obremenjene v lastno udeležbo pri izvajanju ostalih 
programov. Zato predlagamo, da se namesto lastne udeležbe za melioracije 
in nakup zemlje povečajo krediti ali pa udeležba samoupravnega sklada, ki 
se s tem zakonom ustanavlja. Hvala! 

Predsedujoči Viljem Pahor: Hvala! Besedo ima tovariš Ivan Kast- 
revc, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Ma- 
ribor. 
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Ivan Kastrevc: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zal naša skupina delegatov ni uspela proučiti novega predloga, ki smo 
ga dobili na klop, zaradi tega bom razpravljal o predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane. 

Menimo, da bi si morali pristojni organi v občinah in republiki bolj pri- 
zadevati, da bi dosegli združevanje sredstev v občinske sklade in republiški 
sklad po samoupravni poti. Ker pa je minilo že eno leto srednjeročnega ob- 
dobja, v katerem smo opredelili proizvodnjo hrane kot prioriteto, ne kaže več 
čakati na združevanje sredstev, zato podpiramo predloženi zakon, ob tem pa 
dajemo naslednje pripombe. 

1. Menimo, da ni pravilno, da obstajajo različna merila za ustanovitev 
občinskih in republiškega sklada, saj se prvi ustanavljajo s sporazumom, drugi 
pa z zakonom. 

2. Glede odnosa med sedanjimi skladi v občinah in republiškim skla- 
dom predlagamo, da bi bil skupen program enoten za obveznike plačila pri- 
spevka, ostali del pa naj bi ostal občinam v odnosu do zbranih sredstev in 
predloženih programov, ker bi se le tako sredstva lahko oplemenitila še za 
nekatere konkretne naložbe. Zato ne podpiramo predlaganega razmerja 85 : 15 
odstotkov in smo mnenja, da bi bilo ustreznejše razmerje 75 : 25 odstotkov. 

3. Menimo, da bi moral enoten program vključevati predvsem izgradnjo 
kmetijske infrastrukture, pridobivanje zemljišč (melioracije, komasacije), med 
tem ko naj bi občinski programi vsebovali predvsem konkretne naložbe (hle- 
vi, temeljna pospeševalna služba, odkupna mreža in podobno). 

4. Ugotavljamo tudi, da predloženi osnutek ne razrešuje odnosov do se- 
danjih skladov po tem zakonu, zato bi morala biti ta razmerja v končnih do- 
ločbah posebej opredeljena. 

5. Predlagamo tudi, da se v 2. členu, točka 2 konkretizira, katere proiz- 
vodne skupnosti so prioritetne. Hvala lepa! 

Predsedujoči Viljem Pahor: Besedo ima tovariš Silvester Polak, 
delegat za gospodarsko področje, 21. okoliš, Novo mesto. 

Silvester Polak: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za gospodarsko, socialno-zdravstveno in prosvetno- 
kulturno področje za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na 50. 
seji dne 23. decembra 1981 obravnavala osnutek zakona o pospeševanju proiz- 
vodnje hrane. 

Delegati so k omenjenemu osnutku zakona imeli naslednje pripombe, in 
sicer: 

15. člen osnutka zakona o pospeševanju proizvodnje hrane naj se glasi: 
»Prispevek se plačuje republiškemu skladu, ki odvede del prejetih sredstev 
občinskim skladom na podlagi obsega obdelovalnih površin v občini«. 

Obrazložitev. Osnova za delitev sredstev občinskim skladom naj bi bil 
obseg obdelovalnih površin, ne pa skupna vrednost dohodka iz kmetijske de- 
javnosti. Vrednost skupnega dohodka iz kmetijstva je namreč precej neob- 
jektivna osnova, kajti na izračun dohodka je mogoče vplivati (različni krite- 
riji zajemanja podatkov ter cen kmetijskih pridelkov, elementarne nezgode v 
kmetijstvu in podobno). Za zagotovitev 85 odstotne samooskrbe s hrano v 
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Sloveniji je potrebno intenzivno obdelati ne le tiste kmetijske površine v 
Sloveniji, ki so opredeljene kot prioritetna območja, ampak tudi druge za 
kmetijsko proizvodnjo primerne površine. Prioritetna območja bodo namreč 
participirala v največji meri že pri sredstvih republiškega sklada, kakor tudi 
pri drugih, virih, opredeljenih z družbenim planom. Zato smo mnenja, da 
predvidena sredstva ostanejo v celoti za občinske sklade. 

K 24. členu osnutka zakona dajejo delegati naslednjo pripombo. Drugi 
odstavek tega člena naj se glasi: »Republiški sklad odvede v obdobju 1982 do 
1984 20 odstotkov zbranih sredstev v sklad po kriterijih iz 15. člena tega za- 
kona.« 

Obrazložitev. Odstotek sredstev (15 %), ki ga republiški sklad odvede v 
občinski sklad, je prenizek. Predlagamo, naj bi znašal omenjeni delež 20 od- 
stotkov. Občine imajo namreč vrsto nalog pri pospeševanju vseh panog kme- 
tijstva, katerih pa ne morejo analizirati, kajti sredstva sisov kot edini vir 
sredstev za pospeševanje zasebnega kmetijstva v občini so tako minimalna, 
da ne zadostujejo niti za najnujnejše pospeševalne akcije. 

Predlog delegatov je tudi, da se sredstva občinskih skladov lahko upo- 
rabljajo tudi za financiranje pospeševalne službe, kot to določa 19. člen druž- 
benega dogovora o organiziranju in delovanju kmetijske pospeševalne službe. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljala bo Minka Bar- 
le, delegatka za gospodarsko področje, 11. okoliš, Kranj. 

Minka Barle: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina, ki se je sestala 24. 12. 1981, je imela te-le pripombe k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane. 

Glede na to, da so v nekaterih občinah že ustanovljeni skladi za izvajanje 
intervencij v kmetijstvu in porabi hrane, naj bodo v spremenjenem oziroma 
dopolnjenem zakonu določbe o ustanovitvi, delegiranju delegatov in o delova- 
nju občinskih skladov takšne, da v občinah, kjer ti skladi že delujejo, ne 
bi ponovno sprejemali ustanovitvenih in drugih aktov za delovanje teh skla- 
dov. 

Lahko pa bi v prehodne določbe zapisali, da sedanji občinski skladi za iz- 
vajanje intervencij delujejo na podlagi samoupravnih in drugih dokumen- 
tov, ki so bili sprejeti v skladu z doslej veljavnimi predpisi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima tovariš Ivan Spilak, delegat Zbora združenega dela za področje kmetij- 
stva, 7. okoliš, Murska Sobota. 

Ivan Spilak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov je na svoji seji dne 23. 12. 1981 predlog za izdajo zakona skupaj 
z osnutkom v načelu sprejela in ga ocenila ne samo kot zelo primerno, temveč 
tudi pričakovano obliko družbene intervencije, s katero bomo lahko zagoto- 
vili planirano rast primarne kmetijske proizvodnje. Očitno je, da je sistem 
kompenzacije imel določene pozitivne učinke za ohranitev življenjske ravni, 
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predvsem delavcev z nižjimi dohodki, vendar z linearno naravnanostjo vse- 
eno ni dosegel svojega namena. 

Predvsem ni tako rekoč v ničemer vplival na rast kmetijske proizvodnje. 
Nasprotno je v nekaterih primerih pospeševal porabo tudi takrat, ko je blaga 
na tržišču primanjkovalo, kar je samo še povzročalo dodatne težave pri ohra- 
njanju tržnega ravnotežja. Vemo, da ustanovitev sklada samo po sebi ne bo 
rešila vseh vprašanj naše kmetijske proizvodnje in njenega položaja, lah- 
ko pa bo zagotovila hitrejše in učinkovitejše izpolnjevanje načrtovanih nalog 
v zvezi s ključnimi vprašanji srednjeročnega razvoja. Delegacija meni, da je 
pravilna tudi tista rešitev, ki jo zakon ponuja za ustanovitev občinskih skla- 
dov. Res je, da so kmetijske občine že do sedaj imele organizirane skupnosti 
za pospeševanje kmetijske proizvodnje, ki pa so razpolagale več ali manj le s 
skromnimi sredstvi. Napajale so se pretežno iz proračunov in iz čistega dohod- 
ka oziroma skladov skupne porabe organizacij združenega dela. Zato je bilo 
pripravljenosti za sodelovanje v organizacijah združenega dela malo. Večino- 
ma so sodelovale le organizacije s področja primarne proizvodnje, predela- 
ve in nekaj tudi s področja prometa z živili. 

Občine bodo z dosedanjimi sredstvi in s tem, kar jim bo prinesel predla- 
gani zakon, lahko več storile pri uresničevanju manjših projektov v rastlin- 
ski, predvsem pa v živinorejski proizvodnji. Ne nazadnje bodo sredstva ob- 
činskih skladov lahko odločneje posegala tudi na področje sofinanciranja po- 
speševalne službe v kmetijskih zadrugah. Za njo vemo, da je glede na potre- 
be skromna in ob tem še preobremenjena z raznimi samoupravno tehničnimi 
nalogami. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Drago 
Sila, delegat kmetijskega področja, 9. okoliš, Trebnje. 

Drago Sila: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija za delegiranje delegatov v zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije za področje kmetijstva, 9. okoliš, s sedežem v občini Trebnje je na seji 
dne 24. 12. 1981 obravnavala gradivo za 71. sejo Zbora združenega dela. 

K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane je delegacija oblikovala naslednje pripombe in 
predloge. 

Delegacija meni, da je predlagano razmerje iz drugega odstavka 24. čle- 
na, po katerem se republiškemu skladu v obdobju 1982—1984 odvede 15 % 
zbranih sredstev v skladu s kriteriji 15. člena obravnavanega zakona, nespre- 
jemljivo. Po tem sistemu bi se v občinah zbralo odločno premalo sredstev za 
pospeševanje proizvodnje hrane. Zato delegacija predlaga, da bi bilo delitve- 
no razmerje med republiškim skladom in občinskim 60 :40. 

Ne strinjamo se tudi s kriteriji, po katerih bi se iz izločene mase sred- 
stev republiškega sklada, namenjenih za dejavnost občanov, ugotavljal delež 
posamezne občine v skupni vrednosti dohodka iz kmetijstva v SR Sloveniji 
in glede na prioriteto z družbenim planom sprejetih in ovrednotenih pro- 
gramov (15. člen osnutka zakona). 

Delegacija meni, da ta sistem favorizira občino z intenzivno kmetijsko 
proizvodnjo oziroma postavlja v neenakopraven položaj občine z ekstenzivno 
kmetijsko proizvodnjo, kjer pa je potreba po sredstvih za pospeševanje še 
večja. 
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Delegacija predlaga, da se ti kriteriji spremenijo tako, da se delitev izvaja 
z ugotavljanjem katastrskega dohodka s tem, da se jo v tretjem in četrtem 
davčnem okolišu revalorizira za 50 odstotkov. 

Delegacija meni, da je napačen pristop v zakonu, po katerem bi se ve- 
čina zbranih sredstev porabila za investicije. Zbrana sredstva bi se v prvi 
vrsti morala nameniti za neposredne pospeševalne ukrepe. 

Pomembno je tudi, da uveljavljanje teh intervencij ne zakompliciramo z 
dragim in dolgotrajnim birokratskim postopkom, kot je to primer sedaj. Hva- 
la lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Bizjak, dele- 
gat gospodarskega področja, 7. okoliš, Nova Gorica. 

Franc Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na svoji zadnji seji obravnavala osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hra- 
ne. Načeloma osnutek zakona ustreza. Predlagamo pa, da se nekatere določ- 
be konkretizirajo in dopolnijo. 

Poenoti naj se v zakonu pojem proizvodnje hrane in pojem pospeševanja 
kmetijstva. Zavzemamo se za pojem pospeševanja kmetijstva, ker je to širši 
pojem, ki zajema pridelovanje hrane, obrambni vidik in varovanje narave. 

15. člen zakona naj se bolj precizira, da bi občinski skladi vedeli, s ko- 
likšnimi sredstvi bodo razpolagali zaradi dolgoročnega planiranja kmetijske 
dejavnosti. 

V III. in IV. poglavju zakona ni omenjeno financiranje pospeševalnih 
služb in je potrebno rešitev tega vprašanja vključiti v zakon. 

Predlagamo, da se tretji odstavek 7. točke predloga programa za pospeše- 
vanje proizvodnje hrane v obdobju 1982—1984 vključi kot zakonsko določilo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? K be- 
sedi se javlja tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Razprava delegatov o predloženem osnutku je pokazala, da je oce- 
na Izvršnega sveta pravilna, da je zadrževanje ureditve tega vprašanja v pre- 
teklih dveh letih pravzaprav le posledica različnosti gledanja na ta vprašanja 
v Sloveniji. Menim, da je na teh osnovah težko pripraviti predlog zakona, 
ki bo omogočil učinkovito reševanje vprašanj, za katere se sicer delegati zav- 
zemajo. Mislim pa, da se je potrebno danes dogovoriti za neko rešitev. 

Obrazložiti želim nekatere rešitve, predlagane s strani delegatov. Spor- 
no je pravzaprav vprašanje, ali se odločimo za samoupravno interesno skup- 
nost ali za sklad. S ponujenim variantnim predlogom, ki ga je danes predlo- 
žil Izvršni svet, je to razrešeno. 

Drugo je vprašanje deleža občin od celotnih zbranih sredstev. Iz razprav 
delegatov izhaja bojazen, da se bo v občinskih skladih zbralo premalo sred- 
stev. Tretja alinea 2. člena osnutka pomeni, da se bo nadaljevala, kot smo v 
uvodu rekli, ekonomska politika, ki jo je doslej vodila republika za pospeše- 
vanje tekoče tržne kmetijske proizvodnje. S tega vidika moram poudariti tole. 
Nekatere oblike tekočih intervencij v proizvodnji hrane, na primer pospeševa- 
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nje privezovanja telet, sofinanciranje dela pospeševalne službe, podpiranje 
zbiranja sredstev v hranilno-kreditnih službah, kmetijskih in drugih organiza- 
cijah združenega dela, so se pokazale za učinkovite in možne samo v primeru, 
če se to izvaja na enotni ravni in z enakimi rešitvami v vseh občinah oziroma 
prek republike. Kolikor bi se večji del sredstev prenesel v občine, bi pome- 
nilo to tudi prenos obveznosti, ki jih je doslej opravljala republika. V osnutku 
je predvideno, da bi se to uredilo z družbenim dogovorom. Če se bo Skup- 
ščina opredelila za tako rešitev, bo to pomenilo, da je treba v prihodnjem ob- 
dobju prevzeti nase tudi več obveznosti. 

Pri tem pa moram opozoriti, da se je republiška Skupščina pred približ- 
no devetimi meseci ob obravnavi situacije, ki je nastala po spremembi cen ži- 
vine, opredelila proti temu, da bi bile rešitve, ki so različne v posameznih 
občinah, škodljive za nadaljnji stabilen in skladen razvoj na primer živino- 
reje v Sloveniji. Zaradi različnosti lokacije proizvodnje in potrošnje hrane v 
Sloveniji po oceni Izvršnega sveta ni mogoča druga rešitev, kot da se ključne 
pospeševalne naloge, ki zagotavljajo stabilnost in kontinuiteto pogojev za pro- 
izvodnjo, zagotovijo enotno in skupno, se pravi z družbenim dogovorom, pa 
tudi na osnovi združevanih sredstev. V tem smislu Izvršni svet meni, da bi 
kazalo sprejeti rešitev, ki zagotavlja večjo učinkovitost in seveda enotnost 
ukrepov po vsej Sloveniji. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Menim, da bi se težko danes 
dokončno izrekli glede vseh predlogov, zlasti ker smo dobili variantne rešitve 
šele danes in ni bilo mogoče poglobljeno proučiti to gradivo. 

Besedo ima ponovno tovariš Ivo Marenk. 

Ivo Marenk: Glede variantnih predlogov ali samoupravna interesna 
skupnost ali samoupravni sklad je Izvršni svet zvesto sledil večinski razpravi 
v Skupščini, zlasti Zakonodajno-pravni komisiji. V tem smislu seveda pred- 
lagam, da sprejmete rešitev, ki bo šla v to smer, saj ni bilo nasprotnih pred- 
logov. 

Glede vprašanj, ki so bila odprta v sami razpravi, pa predlagam, da se 
v skladu upoštevajo stališča, izražena v razpravi, in da se pri tem upošteva 
tudi stališče, ki je bilo izraženo s strani Izvršnega sveta. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Francka Herga, 
poročevalka Odbora za finance. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!' 
Odbor za finance in Odbor za agrarno politiko, ki sta skupaj obravnavala 
predlog za izdajo zakona, nista bila seznanjena, da bo predložen variantni 
osnutek zakona. Današnja razprava je podprla zasnovo zakona. V posameznih 
občinah, kjer so že ustanovljeni skladi ali so se drugače združevala sredstva, 
bi variantni predlog pomenil neke nove postopke. Zato predlagam, da da- 
nes ne sprejmemo dokončno tega predloga, pač pa da je ta osnutek osnova za 
pripravo predloga zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati?' 
(Ne.) Zaključujem razpravo in predlagam tale sklep: 
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1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

prouči in ustrezno upošteva pripombe, mnenja in stališča delovnih teles zbo- 
ra in Skupščine, predloge in pripombe, dane na seji zbora, ter variantne pred- 
loge k osnutku zakona, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
ložil na seji. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ob sodelovanju z Zadružno 
zvezo Slovenije in Kmetijsko zemljiško skupnostjo Slovenije ob predložitvi za- 
konskega predloga pripravi informacijo o ustanavljanju in delu samouprav- 
nih skladov za pospeševanje kmetijstva v SR Sloveniji po posameznih ob- 
činah. 

Ali je predlog sklepa sprejemljiv? (Da.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasu- 

je! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da preidemo na 16. točko dnevnega reda, to je na 
predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava zakon v smislu drugega 
odstavka 250. člena poslovnika Skupščine, in sicer, da se združita prva in druga 
faza tako, da se hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo in osnutek 
zakona. 

Zeli kdo o tem predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne želi.) Preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! 
(109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter 
Toš, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo. 

Peter Toš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ze dolgo 
časa — skoraj 8 let — teče delo na usklajevanju sistema pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja z novim položajem delavca v združenem delu oziroma 
sistemom samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ki so podlaga za ure- 
janje odnosov tudi na tem področju. 

Poleg dela na celoviti dograditvi sistema pokoj ninsko-invalidskega zava- 
rovanja pa je potrebno posamezne odnose, ki so se v praksi pokazali kot ne- 
ustrezni, hkrati dograjevati s spremembami in dopolnitvami zakona. Tudi v 
tem primeru gre za spremembo le ene določbe in to prvega odstavka 35. 
člena zakona. 

Različnost sistemov zbiranja sredstev, potrebnih za zadovoljevanje potreb 
na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja in načina izplačevanja 
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teh sredstev, je že dalj časa povzročalo motnje, kar se je v zadnjem času še 
nekoliko stopnjevalo. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji se iz meseca v mesec sooča z vse večjimi težavami, da bi zago- 
tovila pravočasno izplačila pokojninskih prejemkov. Zaradi nelikvidnosti me- 
sečno najema kredite pri banki. V letu 1981 pa je bilo za obresti izplačanih kar 
5 starih milijard dinarjev, kar vse dodatno povzroča in povečuje nelikvidnost 
te skupnosti. 

Zato naj bi po predlogu zakona sistem izplačevanja osebnih dohodkov in 
izplačevanja pokojninskih prejemkov pričeli medsebojno usklajevati. To je 
potrebno urediti tudi za uresničevanje načela, da je pokojninski sistem inte- 
gralni del združenega dela, položaj upokojenca pa nadaljevanje položaja, ki ga 
je imel kot delavec v združenem delu. 

Izpeljava te spremembe zahteva postopnost. Zato s to spremembo Izvršni 
svet predlaga pooblastitev Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja v SR Sloveniji, da s svojim samoupravnim aktom določi način izplače- 
vanja pokojninskih prejemkov in to tako, da bi novi način izplačevanja po- 
kojnin veljal le za bodoče upokojence oziroma tiste, ki bodo uveljavili pra- 
vico do pokojnine po uveljavitvi tega zakona, ne pa tudi za tiste, ki že pre- 
jemajo pokojnino. 

Tovarišice in tovariši delegati! Največja garancija za ureditev tega vpra- 
šanja je po mnenju Izvršnega sveta predlagana rešitev, saj si po njej zavaro- 
vanci sami s samoupravnim splošnim aktom v svoji samoupravni interesni 
skupnosti uredijo način izplačevanja pokojninskih prejemkov. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Prehajamo 
na sprejemanje sklepa. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in in- 

validskem zavarovanju z osnutkom zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvrni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

uči in ustrezno upošteva pripombe, mnenja in stališča delovnih teles zbora 
in Skupščine. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. čle- 
nom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

Informacijo ste prejeli. Danes ste na klop prejeli še dopolnitev k tej in- 
formaciji, ki je bila sprejeta na seji delovnega telesa. 

Izvršni svet je predložil v zvezi z informacijo svoje stališče, ki ste ga prav 
tako prejeli danes na klop. 

Prehajamo na razpravo. K razpravi se je prijavil Zdravko Gruden, delegat 
gospodarskega področja 11. okoliš, Kranj. 
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Zdravko Gruden: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede na utemeljitve, navedene v poročilu, ni mogoče nasprotovati nuj- 
nosti investicij, ki jih je delovno telo odobrilo. Prav gotovo pa ni dodelan 
način sprejemanja odločitev oziroma odobravanja takšnih odločitev za inve- 
sticije. Osnova za odločanje o investicijah morajo biti družbeno sprejeti in ve- 
rificirani kriteriji, ne pa mnenje delovne skupine ne glede na njen sestav. 

Kriterije za oceno investicij, kot so bili na primer izdelani za industrijo, 
je mogoče postaviti ne le za gospodarske, temveč tudi za družbene ^dejavnosti, 
na primer za šolstvo, vzgojo, varstvo ali zdravstvo. Glede na to, da so bili 
kriteriji izdelani in družbeno verificirani le za industrijo, je potrebno čimprej 
izdelati kriterije za oceno investicij tudi za ostale gospodarske in družbene 
dejavnosti, kajti le na ta način bomo lahko investicijsko dejavnost dolgoročno 
pravilno usmerili in dejansko dosegli prestrukturiranje gospodarstva ter ra- 
zumno omejili investiranje na področju družbenih dejavnosti. 

Pripombo v tem smislu je dal tudi Izvršni svet Skupščine občine Kranj 
k osnutku zakona, vendar tedaj razumljivo ni bilo mogoče izdelati kriterijev 
takoj in zato pripomba ni bila upoštevana. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Naj opozorim delegata iz Kranja, da z 31. 12. 1981 preneha mandat de- 
lovnemu telesu. Vsekakor bo naložbena politika v naslednjem letu morala 
biti v skladu z resolucijo, ki jo danes sprejemamo, in zakonom o graditvi ob- 
jektov, ki je tudi na dnevnem redu današnje seje. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije jemlje na znanje infor- 

macijo o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj v skladu 
z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

2. Delovno telo za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za grad- 
njo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981 naj pripravi končno 
poročilo o svojem delu. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Prosim, da o njem gla- 
sujete! Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Predlagam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.50 in se je nadaljevala ob 15.25.) 

Predsednik Emil Tomažič: Vračamo se na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1982. 

Skupina delegatov je medtem končala s svojim delom in prosim predstav- 
nika skupine, da poroča zboru. Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina delegatov je obravnavala naslednje amandmaje. 

1. Skupščine občine Novo mesto, 
19 
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2. Izvršnega sveta Skupščine občine Krško, 
3. Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
4. Skupščine mesta Ljubljane, 
5. Skupščine Obalne skupnosti Koper, 
6. Skupine delegatov za gospodarsko področje 17. okoliš, Ptuj, 
7. Skupščine občine Litija, 
8. Gospodarske zbornice Slovenije. 
Skupina delegatov je na podlagi teh amandmajev sprejela naslednje 

amandmaje. 
1. K točki 1, I. poglavje: V zadnjem stavku tretjega odstavka naj se na 

koncu zadnjega stavka doda beseda »dohodka«. 
Skupina delegatov je amandma predlagala v skladu z amandmajem Skup- 

ščine mesta Ljubljane. 
2. K točki 2, I. poglavje: V tretji alinei tretjega odstavka naj se na koncu 

doda naslednji stavek: »Mladi, ki iščejo prvo zaposlitev, se bodo prvenstveno 
zaposlovali v proizvodnji«. 

To je amandma, ki je v skladu z amandmajem Skupščine mesta Ljubljane. 
3. K točki 1.5, I. poglavje: V prvem stavku naj se v četrti vrsti črta be- 

seda »proizvodnim« tako, da se stavek v celoti glasi: »Za pospeševanje izvoza 
blaga in storitev in deviznega priliva s konvertibilnega področja bodo te- 
meljne banke v okviru kratkoročnega kreditiranja dajale prvenstveno kredite 
za obratna sredstva organizacijam, ki bodo izvažale na konvertibilno pod- 
ročje.« 

Ta amandma je predlagan v skladu z amandmajem Skupščine mesta 
Ljubljane. 

4. K točki 4, II. poglavje: Četrti odstavek te točke naj se črta. 
5. K 1. točki III. poglavja: Za predzadnjim odstavkom te točke naj se doda 

nov odstavek z naslednjim besedilom: »Nadaljevale se bodo aktivnosti za samo- 
upravno združevanje sredstev, kmetijskih zemljiških skupnosti v Sloveniji za 
prostorsko ureditvene operacije.« 

Skupina delegatov je amandma predlagala v skladu z amandmajem de- 
legatov za gospodarsko področje, 17. okoliša, Ptuj. 

Skupina predlaga zboru, da sprejme navedene amandmaje. Prav tako 
predlaga zboru, da se amandma Izvršnega sveta pod zaporedno številko 7, ki 
je razviden iz njenega dopisa z dne 24. 12. 1981, spremeni v tem smislu, da se 
tretja alinea (v primarno kmetijsko proizvodnjo) opredeli kot prva alinea. 
Predlagana sprememba je v skladu z opredelitvami kmetijstva kot prioritetne 
dejavnosti. V 6. vrstici te točke naj se redakcijsko popravi letnica 1980 v 1981. 

Skupina delegatov pa ni sprejela ostalih amandmajev iz naslednjih raz- 
logov. 

1. Skupščine občine Novo mesto k točki 4, II. poglavje (k tretjemu in 
šestemu odstavku). Skupina delegatov se je strinjala s stališčem Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki je razviden v točki 2 (na strani 12) njego- 
vega dopisa z dne 24. 12. 1981, ki se glasi: »V skladu z usmeritvijo na bistveno 
zmanjšanje gospodarskih investicij je bila že v osnutku resolucije sprejeta 
usmeritev, da se bančna sredstva ne namenjajo za negospodarske investicije. 
Manjši obseg razpoložljivih sredstev za investicije v letu 1982 bo zahteval, da 
se ta sredstva namenjajo za prioritetne investicije v gospodarstvu.« 

Skupina delegatov je v zvezi z amandmajem Skupščine občine Novo me- 
sto k šestemu odstavku prav tako soglašala s stališči Izvršnega sveta, ki so 
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razvidni v točki 5 pregleda amandmajev, ki jih Izvršni svet ne more upo- 
števati. Ugotovila je, da zoženi materialni okviri in potrebe po zmanjšanju 
prispevnih stopenj za zadovoljevanje skupnih potreb ne bodo omogočili, da se 
sredstva samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti v letu 1982 
namenjajo tudi za financiranje objektov na osnovi samoprispevkov. 

2. Izvršnega sveta Skupščine občine Krško k tretjemu in šestemu od- 
stavku točke 2, II. poglavje. Skupina je ugotovila, da amandmaja ni mogoče 
sprejeti iz razlogov, ki jih navaja Izvršni svet v točki 2 in v točki 4 pregleda 
amandmajev, ki jih ni mogoče sprejeti in so razvidni v dopisu Izvršnega sveta 
z dne 24. 12. 1981. Skupina delegatov je torej ugotovila, da resolucija izhaja 
iz skrčenih možnosti za vse oblike porabe v letu 1982 in da zato v okviru 
skupne porabe opredeljuje zožene prioritete, glede na prioritete po srednje- 
ročnem planu. Tudi v teh okvirih ostaja dejavnost osnovnega zdravstvenega 
varstva prioriteta, vendar je ob tem potrebno dati večji poudarek razvoju 
dejavnosti, ne pa investicijam oziroma gradnji novih objektov v tej dejavnosti. 

3. Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije k petemu odstavku točke 4, II. 
poglavje. Skupina delegatov je ugotovila, da je predlog delno upoštevan z 
amandmajem Izvršnega sveta številka 9. Prav tako je ugotovila, da je do- 
govor o temeljih družbenega plana SR Slovenije zadolžil Zvezo stanovanjskih 
skupnosti, da sprejme normative in standarde za izgradnjo in opremljanje sta- 
novanjskih sosesk in standardov za graditev stanovanj do konca leta 1981. 
Amandma so obravnavali tudi odbori republiške Skupščine in so ga prav tako 
zavrnili. 

4. Skupščine mesta Ljubljane k preambuli, k točki 2, I. poglavje, k toč- 
kam 1.1, 1.4 in 1.6, II. poglavje in k II. poglavju; k točki 4 III. poglavja. V 
zvezi z amandmajem k preambuli je skupina delegatov ugotovila, da navaja- 
nje zvezne resolucije ni potrebno, saj v skladu z zakonom o planiranju re- 
publiška resolucija izhaja iz usmeritev družbenega plana SR Slovenije ob 
upoštevanju specifičnosti posameznega leta. Prav tako še ni zaključeno uskla- 
jevanje zvezne resolucije. V zvezi z amandmajem k točki 2, II. poglavje je 
skupina menila, da elektro in ptt izgradnje ne moremo uvrščati med negospo- 
darske investicije. Prav tako je osnovna politika za infrastrukturo posebej 
opredeljena v točki 2, poglavje III, konkretni programi pa bodo morali biti 
usklajeni z realnimi materialnimi možnostmi in vključeni v program izvajanja 
ustreznih planskih dokumentov. Glede na materialne možnosti tudi ni spre- 
jemljiva razširitev dikcije »nujnega komunalnega opremljanja« na »urejanje 
prostora«. 

V zvezi z amandmajem k točki 1.1, II. poglavja je skupina ugotovila, da 
je regionalna usmeritev ekonomskih odnosov s tujino opredeljena v družbe- 
nem planu SR Slovenije in v dogovoru o njegovih temeljih. Prav tako je ugo- 
tovila, da je glede na dosežene rezultate v letu 1981, ko je izvoz na klirinško 
področje bistveno presegel planska predvidevanja ter glede na obveznosti za 
odplačila dolgov in potrebe po uvozu reprodukcijskega materiala, predvsem s 
konvertibilnega področja, v letu 1982 osnovna naloga povečanja izvoza na kon- 
vertibilno področje. 

V zvezi z amandmajem k točki 1.4, II. poglavje je skupina ugotovila, da je 
v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije opredeljena tudi na- 
loga, da bodo občine v sodelovanju z republiko proučile možnosti udeležbe te- 
meljnih organizacij združenega dela v sredstvih, ki se ustvarjajo s prometnim 
davkom pri prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač, na podlagi ustvarje- 
19« 



292 Zbor združenega dela 

nega deleža deviznega priliva v celotnem prihodku. Glede na to, da nosilci na- 
loge še niso opravili potrebnih analiz, amandmaja ni mogoče sprejeti. To na- 
logo pa je po mnenju skupine zato potrebno opredeliti v programu nalog pod- 
pisnikov dogovora o temeljih družbenega plana. 

V zvezi z amandmajem k točki 1.6, II. poglavje, je skupina delegatov ugo- 
tovila, da je ta amandma vsebinsko že zajet v besedilu predloga resolucije, s 
čimer se je strinjal tudi delegat Skupščine mesta Ljubljane. 

V zvezi z amandmajem k poglavju II (doda naj se nova točka 1. 11), je 
skupina delegatov ugotovila, da je amandma vsebinsko že upoštevan v pred- 
logu programa ukrepov nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino za leto 1982. 

V zvezi z amandmajem k točki 4, III. poglavje je skupina ugotovila, da 
predlagane usmeritve resolucije ne izključujejo možnosti porabe bančnih kre- 
ditov za gospodarsko infrastrukturo, v kolikor gre za programe, ki so v skladu 
z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije opredeljeni v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov bank. Zaradi tega skupina predlaga, 
da se ta amandma ne sprejme. 

V zvezi z amandmajem k točki 4, III. poglavje, (za tretjim odstavkom naj 
se doda nov odstavek), je skupina delegatov menila, da republiška resolucija 
ne more opredeljevati značaja sredstev v bankah z vidika njihove ročnosti. 

5. Skupščine obalne skupnosti Koper k točki 3, II. poglavje. 
Skupina delegatov je ugotovila, da amandma ni potreben, saj je ta naloga 

že opredeljena v spremljajočih dokumentih resolucije. Prav tako je tudi upo- 
števana pri pripravi ukrepov za izvajanje zakona o energetiki. 

6. Skupščina občine Litija k točki 4, II. poglavje. 
Skupina delegatov meni, da amandma ni sprejemljiv, ker se v letu 1982 

pred vse nosilce planiranja postavlja zahteva, da ponovno preverijo tudi že 
sprejete programe in jih uskladijo glede na zožene razvojne možnosti, ki ter- 
jajo skrajno smotrno porabo investicijskih sredstev v letu 1982. 

Skupina delegatov je tudi ugotovila, da je bilo neposredno na zborih pred- 
laganih vrsto pripomb, predlogov in mnenj v zvezi s pripravo programa nalog 
podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana. Prav tako je bilo vrsto 
konkretnih predlogov za dopolnitev predloga programa ukrepov in aktivnosti 
na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982 in predloga nalog ukre- 
pov in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva 
v letu 1982. Glede na to, da se skupina delegatov ni mogla opredeliti do teh 
predlogov, predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor nalaga Izvršnemu svetu in podpisnikom dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije, da do konca prvega trimesečja 1982. prouči vse 
pripombe, stališča in mnenja, ki so bila predložena zborom ali oblikovana na 
seji zbora v zvezi s pripravo programa nalog podpisnikov dogovora. 

2. Zbor podpira predlog programa ukrepov, nalog in aktivnosti na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982 in predlog nalog, ukrepov in 
aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 
1982 in nalaga vsem nosilcem nalog, da obravnavajo predloge nalog, ukrepov 
in aktivnosti, ki jih sprejemajo kot svoj program dela za leto 1982 in zagoto- 
vijo njegovo dosledno izvajanje. Prav tako nalaga vsem nosilcem nalog, da o 
izvajanju sprejetega programa tekoče obveščajo Izvršni svet, ki bo o tem po- 
ročal Skupščini SR Slovenije. 
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Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in ostalim podpis- 
nikom dogovora, da obvestijo posamezne predlagatelje pripomb, stališč in 
predlogov k predlogom obeh programov, katere pripombe eventualno ni bilo 
mogoče upoštevati in zakaj ne. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo poročilo skupine 
delegatov. Zeli kdo o tem poročilu razpravljati? (Ne.) Potem predlagam, da 
preidemo na glasovanje. 

Najprej predlagam glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki ste jih prejeli danes. Ker je večina amandmajev predlagana 
na podlagi stališč, predlogov in pripomb delovnih teles Skupščine in zborov 
ter skupin delegatov, predlagam zboru, da o vseh teh amandmajih glasujemo 
skupaj. Se delegati strinjate s takšnim predlogom? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta k poglavju I, k točkama 
2 in 3, poglavje II k točkam 1.3, 3 in 4 s spremembo, ki jo predlaga skupina 
delegatov k 4. točki, poglavje III k točkam 1, 4, 4.2, in 4.3, poglavje IV k točki 
11. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (131 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so predlagani amandmaji Izvršnega sveta sprejeti z večino 
glasov. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih, ki jih predlaga v svojem poro- 
čilu skupina delegatov na osnovi amandmajev, ki so jih predlagali delegati. 

Predlagam, da tudi o teh amandmajih glasujemo skupaj. Se strinjate s 
tem? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandmaje k točki I, I. poglavje; k točki 2, I. po- 
glavje; k točki 1.5, II. poglavje; k točki 4, II. poglavje in k točki 1, III. poglavje. 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (132 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so predlagani amandmaji sprejeti z večino glasov. 
Potrebno se je izreči še o amandmajih, ki jih skupina delegatov ne spre- 

jema. 
Vprašujem delegate iz Novega mesta, ali vztrajajo pri amandmaju, ki ga 

skupina delegatov ne podpira, in sicer k točki 4, II. poglavje (k 3. in 6. od- 
stavku)? 

Dovolite, da še enkrat preberem obrazložitev, zakaj skupina delegatov ne 
podpira tega amandmaja. Skupina delegatov se je strinjala s stališčem Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki je razvidno v točki 2, na strani 12 
in ki je razviden iz njegovega dopisa z dne 24. 12. 1981 in ki se glasi: »V 
skladu z usmeritvijo na bistveno zmanjšanje gospodarskih investicij je bila 
že v osnutku resolucije sprejeta usmeritev, da se bančna sredstva ne name- 
njajo za negospodarske investicije. Manjši obseg razpoložljivih sredstev za 
investicije v letu 1982 bo zahteval, da se ta sredstva namenjajo za prioritetne 
investicije v gospodarstvu«. 

Skupina delegatov je v zvezi z amandmajem Skupščine občine Novo me- 
sto k 6. odstavku prav tako soglašala s stališči Izvršnega sveta, ki so razvidni 
v točki 5 pregleda k amandmajem. Ugotovila je, da zoženi materialni okviri 
in potrebe po zmanjševanju prispevnih stopenj za zadovoljevanje skupnih po- 
treb ne bodo omogočili, da se sredstva samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
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benih dejavnosti v letu 1982 namenjajo tudi za financiranje objektov na osnovi 
samoprispevkov. 

Ker skupina delegatov pri svojem amandmaju vztraja, prehajamo na 
glasovanje. Na glasovanje dajem amandma Skupščine občine Novo mesto k 
točki 4, II. poglavje, k 3. in 6. odstavku. Kdor je za amandma, naj prosim 
glasuje! (9 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (93 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (22 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma Skupščine občine Novo mesto ni sprejet. 
Vprašujem delegate iz Krškega, ali vztrajajo pri amandmaju k 3. in 6. od- 

stavku točke 2/II. poglavje? (Ne.) 
Delegati umikajo amandma, zato o njem ne bomo glasovali. 
V poročilu naše skupine delegatov je bil med odklonjenimi amandmaji 

tudi amandma Zvez stanovanjskih skupnosti, ki pa pri nas na zboru ni bil 
vložen. V tem primeru gre za pripombo. 

Vprašujem tudi delegate iz mesta Ljubljane, ki imajo amandmaje k pre- 
ambuli k točki 2/1. poglavje, k točki 1.1, 1.4 in 1.6/II. poglavje, k II. poglavju 
in k točki 4/III. poglavje, ali vztrajajo pri amandmajih? (Ne.) 

Ugotavljam, da tudi te amandmaje delegati umikajo. 
Vprašujem tudi delegate iz Kopra, ki so vložili amandma k točki 3/II. po- 

glavje, ali vztrajajo pri amandmaju? (Ne.) 
Ugotavljam, da tudi delegati iz Kopra umikajo amandma. 
Amandma Skupščine občine Litija v Zboru združenega dela ni bil vložen. 
Vprašujem še, ali so ostali amandmaji ustrezno zajeti v amandmajih, ki 

jih je predložila skupina delegatov? Želi v zvezi s tem kdo besedo? (Nihče.) 
Predlagam, da preidemo na glasovanje o resoluciji o politiki izvajanja 

družbenega plana SR Slovenije v letu 1982. v celoti. 
Kdor je za predlog resolucije, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog resolucije o izvajanju družbenega plana SR 

Slovenije v letu 1982 soglasno sprejet. 
Ugotavljam tudi, da je zbor predlog resolucije sprejel v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora. 
Skupina delegatov predlaga še ta-le sklep: 
1. Zbor nalaga Izvršnemu svetu in podpisnikom dogovora o temeljih druž- 

benega plana SR Slovenije, da do konca prvega trimesečja 1982 prouči vse 
pripombe, stališča in mnenja, ki so bila predložena zborom ali oblikovana na 
seji zbora v zvezi s pripravo programa nalog podpisnikov dogovora. 

2. Zbor podpira predlog programa ukrepov, nalog in aktivnosti na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982 in predlog nalog ukrepov in 
aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 
1982 in nalaga vsem nosilcem nalog, da obravnavajo predloge nalog ukrepov 
in aktivnosti, jih sprejmejo kot svoj program dela za leto 1982 in jih dosledno 
izvajajo. Prav tako nalaga vsem nosilcem nalog, da o izvajanju sprejetega 
programa tekoče obveščajo Izvršni svet, ki bo o tem poročal Skupščini SR 
Slovenije. 

Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in ostalim podpis- 
nikom dogovora, da obvestijo posamezne predlagatelje pripomb, stališč in pred- 
logov k predlogom obeh programov, katere pripombe evantualno ni bilo mogoče 
upoštevati in zakaj ne. 
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Zeli kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in 
zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov 
in storitev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

K predlogu zakona so predložili amandmaje skupina delegatov za obrtno 
dejavnost 5. okoliša, Domžale, Skupščina mesta Ljubljane in Skupščina občine 
Ljubljana-Šiška. 

Med sejo ste dobili tudi amandma Izvršnega sveta k 18. členu, k posa- 
meznim tarifnim številkam. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da predlog zakona obravnava na podlagi 
295. člena poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. Zeli kdo o pred- 
logu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (120 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava 
po hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Skufca, namestnik direktorja Republiške uprave za družbene prihodke. i 

Franc Škufca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
S predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in plačil za storitve se zakon usklajuje z zveznim 
zakonom o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, z zveznim pravil- 
nikom za izvajanje navedenega zakona, z zakonom o davkih občanov, z obrt- 
nim zakonom, z zakonom o upravah za družbene prihodke ter zakonom o 
gozdovih. Določene so nekatere dodatne oprostitve posebnega republiškega 
davka. Določa se krajši rok za obračunavanje in plačevanje prometnega davka 
za občane, in sicer za 10 dni. Spreminja se tarifa posebnega republiškega 
prometnega davka, povečuje se stopnja posebnega republiškega prometnega 
davka od alkoholnih pijač, povečuje se stopnja republiškega prometnega davka 
od prometa koles in motornih koles 100 cm3 od 4,5 na 8,5 odstotkov ter uvaja 
posebni republiški davek od plačil za določene storitve, in sicer od plačil za 
reklamo in propagando, od vstopnic za zabavne prireditve, od plačil za posred- 
niške, agencijske, komisijske, projektantske in odvetniške storitve, od plačil 
za prirejanje sejmov, razstav, iger na srečo ter od plačil za dajanje v najem 
in podnajem stvari 

Izvršni svet predlaga k predlogu zakona naslednje amandmaje: 
K 18. členu: 1. K tarifni številki 6: V opombi te številke se doda nov drugi 

odstavek, ki se glasi: »Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne 
plačuje od plačil za propagando, za pospeševanje izvoza blaga in storitev za 
tuje turiste«. 
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2. K tarifni številki 8: V 2. točki opombe k tej številki se doda nova 3. in 
4. alinea, ki se glasita: »— od plačil za turistične storitve, tujim turistom v 
Jugoslaviji; 

— od plačil za storitve menjalnic.« 
S predlagano dopolnitvijo se torej oprošča plačilo posebnega republiškega 

davka od plačil za turistične storitve tujim turistom v Jugoslaviji ter od plačil 
za storitve menjalnic. 

3. K tarifni številki 10: V opombi te tarifne številke se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: »Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne 
plačuje od plačil za prirejanje mednarodnih sejmov in razstav, ki se izvajajo 
za pospeševanje izvoza blaga in storitev«. 

4. K tarifni številki 13: V opombi se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje od plačil za da- 
janje v najem ali v podnajem stvari tujim turistom«. 

S temi dopolnili se v glavnem upoštevajo amandmaji delegacij, razen pri 
obdavčevanju plačil za storitve iz 8. in 13. točke tarife, ki se oprošča le za 
storitve tujim turistom. V zvezi s 13. točko tarife, od plačil za dajanje v najem 
ali v podnajem stvari, meni Izvršni svet, da glede na to, da uvajamo obdavče- 
vanje premoženjskih predmetov večje vrednosti, ni upravičeno, da bi izvze- 
mali pri plačilu posebnega republiškega prometnega davka. Zaradi pospeševa- 
nja tujskega prometa pa predlagamo navedeni amandma. 

Izvršni svet pa se ne strinja s predlogi amandmajev, po katerih naj se ne 
povečuje stopnje posebnega republiškega prometnega davka od alkoholnih 
pijač, ker je mnenja, da ni za to utemeljenih razlogov. 

Nadalje Izvršni svet soglaša z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije 
k 20. členu predloga zakona. Prav tako soglaša z amandmajem Zbora občin, 
da se stopnja posebnega republiškega davka od posebnih iger na srečo določi 
v višini 8 odstotkov. 

V- predlogu zakona so potrebni še naslednji redakcijski popravki, in sicer, 
v predzadnji vrsti 3. člena je treba za besedo: »gospodarskih« dodati tudi be- 
sedi: »in poklicnih« in v 2. in 13. členu je treba v petem odstavku za besedo: 
»dolžni« dodati: »podatke«, ker je ta beseda izpadla. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem poročevalce delovnih teles, 
če želijo besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Francka Herga, poročevalka Od- 
bora za finance. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance je danes na svoji seji obravnaval amandmaje k zakonu. Od- 
bor ne podpira amandmajev Skupščine mesta Ljubljane k tarifni številki 2. 
Prav tako odbor meni, da so vsi amandmaji, ki jih je danes predložil Izvršni 
svet razen k tarifni številki 13, smiselno zajeti v amandmajih Skupščine mesta 
Ljubljane. Odbor pa podpira amandma k 18. členu, k tarifni številki 13, Skup- 
ščine mesta Ljubljane. Zato odbor ni podprl amandmaja Izvršnega sveta k tej 
tarifni številki. 

Odbor je razpravljal tudi o amandmaju, ki ga je v Zboru občin vložila 
delegacija iz Pirana in ga podpira. 
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Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na razpravo. K razpravi se je 
prijavil tovariš Jure Mlinar, gospodarsko področje, I. okoliš, Nova Gorica. 

Jure Mlinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko 
je naša delegacija obravnavala predlog tega zakona, se je ustavila pri spre- 
membi 18. člena, to je druga tarifna postavka, kjer je govor o spremembah 
stopenj za prometni davek. 

Glede na resolucijo za prihodnje leto, v kateri je precej prostora name- 
njeno tudi gibanju cen, bi moral v dokumentih, ki jih sprejemamo in ki vpli- 
vajo na spreminjanje cen, biti govor tudi o tem, za koliko se bodo spremenile 
cene. Mislim, da že komaj dobro uro po sprejemu tega dokumenta dajemo slab 
vzgled za ravnanje na tem področju. Ce pa ta sprememba tarifne številke 2. 
ne bo vplivala na višje cene, ampak bo šlo to v breme dohodka, potem bo šlo 
to v breme dohodka tistih organizacij združenega dela, ki delajo v takih de- 
javnostih, ki se že sedaj otepajo z velikimi težavami in imajo delavci v teh 
organizacijah združenega dela nizke dohodke, majhno akumulacijo in tako 
naprej. 

Zato podpiramo amandma delegacije, ki nam je bil predložen v njenem 
prvem delu, ko govori o 18. členu oziroma o tarifni številki 2. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, preha- 
jamo na glasovanje. . ... 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 20. 
členu predloga zakona. Amandma je razviden iz poročila Zakonodajno-pravne 
komisije. Izvršni svet in Odbor za finance se z amandmajem strinjata. 

Dajem amandma Zakonodajno-pravne komisije k 20. členu predloga za- 
kona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 20. členu 
predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Sedaj predlagam, da se izrečemo o amandmaju Izvršnega sveta k 18. členu 
oziroma k posameznim tarifnim številkam. Predlagam, da o vseh amandmajih, 
ki se nanašajo na tarifne številke, glasujemo skupaj, če se delegati s tem 
predlogom strinjate? (Da.) 

Na glasovanje dajem torej amandmaje Izvršnega sveta k 18. členu in 
sicer k tarifni številki 6, k tarifni številki 8, k tarifni številki 10 in k tarifni 
številki 13. 

Ob tem naj vas obvestim, da je Zbor občin k 13. tarifni številki sprejel 
tole besedilo: »Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje 
od plačil za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so namenjene domačim 
in tujim turistom«. V besedilu amandmajev Izvršnega sveta sta izpuščeni be- 
sedi: »domačim in«. To dopolnitev je predlagala Skupščina mesta Ljubljane. 
Z njo pa soglaša tudi Odbor za finance. 

Besedo želi tovariš Franc Skufca. 

Franc Skufca: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je spre- 
jel vse amandmaje, ki so usmerjeni v pospeševanje tujega turizma. Ni pa se 
strinjal s tem, da enačimo tudi domače turiste pri dajanju stvari v najem, 
ker menimo, da če že obdavčujemo razne premoženjske predmete, potem pač 
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ne moremo izvzeti predmetov, ki so trajne vrednosti in ki si jih nekdo iz- 
posodi. To je bila utemeljitev, zakaj ni sprejemljiv ta amandma. 

Francka Herga (govori iz klopi) Predlagam, da o tej točki posebej 
glasujemo. 

Predsednik Emil Tomažič: Predlog je, da izločimo iz glasovanja 
amandma k tarifni številki 13. Na glasovanje dajem amandmaje k 18. členu 
k tarifni številki 6., 8. in 10. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da so predlagani amandmaji Izvršnega sveta k tarifni številki 
6, 8 in 10 sprejeti z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k tarifni številki 
13. Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(59 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (14 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma Izvršnega sveta k tarifni številki 13 ni sprejet. 
Predlagam, da se izrečemo sedaj o predlogu oziroma o amandmaju k ta- 

rifni številki 13, ki ga predlaga Zbor občin in ki ga podpira Odbor za finance. 
Dajem na glasovanje amandma k tarifni številki 13, ki se glasi: »Posebni re- 
publiški davek od plačil za storitve se ne plačuje od plačil za dajanje v najem 
ali podnajem stvari, ki so namenjene domačim in tujim turistom«. 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (104 delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (15 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma sprejet z večino glasov. 
Vprašujem delegate iz Skupščine mesta Ljubljane, ali so zdaj s temi amand- 

maji pokriti vsi ostali njihovi amandmaji? (Da.) Torej jih formalno umi- 
kate? (Da.) 

Ugotavljam, da delegati iz mesta Ljubljane vse amandmaje umikajo. 
Potem se je potrebno opredeliti še o amandmaju skupine delegatov 5. oko- 

liša za področje obrti iz Domžal k 18. členu, tarifne številke 2, 6 in 10. 
Izvršni svet in Odbor za finance ne sprejemata teh amandmajev. 
Vprašujem skupino delegatov, ali vztraja pri predlaganih amandma- 

jih? (Ne.) 
Tudi v tem primeru ugotavljam, da delegati svoje amandmaje umikajo. 
Vprašujem tudi delegate iz občine Ljubljana Šiška, da se izrečejo? Be- 

sedo ima tovariš Jože Gabrovšek, delegat iz občine Ljubljana Šiška. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Med vloženimi amandmaji je bil tudi amandma delegatov Skupščine 
občine Ljubljana Šiška. Predlagali smo, da se v tarifni številki 6 opomba do- 
polni z naslednjim besedilom: »Posebni republiški davek od plačila za reklamo 
in propagando se ne plačuje od plačil organizacij združenega dela, ki se na- 
našajo na domači turizem in gostinstvo ter turistično posredovanje.« 

Prosim predstavnike Izvršnega sveta SR Slovenije in odborov, da se do 
tega amandmaja opredelijo oziroma obrazložijo, zakaj ni sprejemljiv. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš Gabrovšek, torej vztrajate pri 
amandmaju? 
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Jože Gabrovšek: Počakali bomo na obrazložitev predstavnika Iz- 
vršnega sveta. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Škufca. 

Franc Škufca: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet se ne 
strinja s tem, da bi stroške za propagando domačega turizma oproščali plačila 
davka, še posebej pa se ne strinjamo z obrazložitvijo, ki je dana v amandmaju, 
predvsem z zadnjim stavkom, ki se glasi: »Z večjim propagiranjem domačega 
turizma bi vsekakor pripomogli k odhajanju naših turistov v inozemstvo.« 
Izvršni svet ravno skuša oziroma predlaga, da se tovrstne storitve obdavčijo 
in da na ta način vplivamo na našo plačilno in devizno bilanco oziroma k 
zmanjševanju tega odliva. 

Predsednik Emil Tomažič: To je bila prav gotovo napaka. Na da- 
našnji seji je navzoč tudi Odbor za finance, zato sprašujem njegovo predsed- 
nico tovarišico Francko Herga, če se lahko opredeli do obravnavanega amand- 
maja. 

Francka Herga: V vseh tarifnih številkah, kjer so bili posredovani 
amandmaji in ki jih je Izvršni svet tudi sprejel, se je sledilo načelu, da se 
oproščajo plačila davka posamezne storitve predvsem za opravljanje dejav- 
nosti za pospeševanje storitev s tujci, to se pravi za tujski turizem. Zato tega 
amandmaja Odbor za finance ne podpira. Izjema je bila tarifna številka 13, 
vendar je tam šlo za nekatere druge stvari, tukaj pa gre za dejansko oprav- 
ljanje dejavnosti za pospeševanje turizma doma, kar pa ni usklajeno s tistimi 
načeli, kot sem prej navedla. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Ugotavljam, da skupina 
delegatov 38. okoliša, Ljubljana Šiška umika svoj amandma. 

Seznaniti vas moram tudi s tem, da je Zbor občin sprejel amandma k 
18. členu, k tarifni številki 12, ki se glasi: »Od posebnih iger na srečo se pla- 
čuje republiški davek od plačil za storitve po stopnji 8 %.« V predlogu zakona 
je ta stopnja 15%- Se je tovariš Škufca do tega že opredelil? (Da.) Odbor za 
finance podpira ta amandma. Zeli kdo o tem amandmaju Zbora občin raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da nam delegati iz Pirana nekoliko širše obrazložijo, zakaj so 
vložili ta amandma. Očitno ni več nikogar. Potem predlagam, da nas tovariš 
Škufca skuša seznaniti z razlogi, zaradi katerih je bil ta amandma v Zboru 
občin sprejet, če mu je to seveda znano. Besedo ima tovariš Franc Škufca. 

Franc Škufca: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z amandma- 
jem Skupščine občine Piran je tekla razprava tudi zjutraj na Odboru za fi- 
nance. Skupščina občine je spremenila svoj amandma v tem smislu, da pred- 
laga, da je stopnja tega davka 8 %, in sicer iz razlogov, da je bil z družbenimi 
plani in z dogovori v občini ta dohodek usmerjen za razvoj turizma. To je 
utemeljitev skupščine občine. V primeru, da bi bil sprejet predlog zakona v 
besedilu, kot se predlaga, to se pravi 15% stopnja, bi s tem porušili tiste cilje, 
za katere so se že prej dogovorili. 
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Glede na te razloge je skupščina občine spremenila svoj amandma, ki je 
bil na Zboru občin sprejet. Izvršni svet pa se z njim strinja. 

Predsednik Emil Tomažič: Lahko vam preberem utemeljitev pred- 
laganega amandmaja, ki je bila prisotna pri obravnavi amandmaja na Zboru 
občin, ki se glasi: 

»Skupščina občine Piran je predpisala obdavčitev posebnih iger na srečo 
od leta 1968—1972. Opustitev nadaljnjega obdavčevanja je sledila dogovoru o 
usmeritvi sredstev temeljne organizacije združenega dela Igralnica na financi- 
ranje dejavnosti in infrastrukturnih objektov, namenjenih za pospeševanje 
razvoja turizma. V okviru začrtane politike je temeljna organizacija združe- 
nega dela Igralnica nosilec investicij v obdobju 1981—1985: izgradnja in na- 
daljnje usposabljanje letališča v Sečovljah, izgradnja marine v Luciji z raz- 
širitvijo v sosednjem kanalu Jernej ter obnova in dopolnitev kapacitet Avdi- 
torija v Portorožu. V okviru akcije ohranitve mesta Piran od nadaljnjega pro- 
padanja in za revitalizacijo ter za pridobivanje novih turističnih kapacitet so 
vključena po samoupravnem sporazumu tudi sredstva temeljne organizacije 
združenega dela Igralnica. 

Poleg teh investicij skupnega pomena, nujno potrebnih za dopolnitev tu- 
ristične ponudbe, je v pripravi adaptacija in razširitev prostorov za izvajanje 
iger na srečo. Po sprejetem dogovoru o temeljih plana je temeljna organizacija 
združenega dela Igralnica namenila za prej navedeni program naslednje zneske 
v letu: 1981 84 tisoč din, 1982 92 tisoč din, 1983 103 tisoč din, 1984 114 tisoč din in 
1985 125 tisoč din, kar predstavlja približno 50% pričakovanega čistega do- 
hodka v planiranem obdobju. 

Predlagana stopnja prometnega davka v višini 15 % od skupne vrednosti 
prejetih plačil, doseženih pri posebnih igrah na srečo, bi pomenila letno obre- 
menitev nad 40 milijonov, upoštevajoč pričakovani prihodek približno 260 
milijonov v letu 1981. 

Tako visoka obremenitev bi onemogočala realizacijo začrtanih programov 
in ostalih programov razvoja v okviru delovne organizacije, kjer se sredstva 
temeljne organizacije združenega dela Igralnica združujejo. 

Menimo, da predložene spremembe in dopolnitve zakona niso bile sprejete 
po normalnem postopku, ker bi lahko učinke uvedbe nove stopnje vsestransko 
proučili. To nam narekuje, da posredujemo naše pripombe v obliki predlože- 
nega amandmaja.« 

Želi kdo o tem razpravljati? (Ne.) Sedaj imamo dve možnosti, in sicer, da 
se odločimo za ta amandma, ali pa ga ne sprejmemo in gremo v postopek uskla- 
jevanja z Zborom občin. 

Pred nami je torej amandma Zbora občin k 18. členu zakona. O njem 
bomo glasovali. Ce ne bomo usklajeni, bomo šli v postopek usklajevanja. 

Dajem na glasovanje amandma Zbora občin k 18. členu, k tarifni številki 
12, ki se glasi: »Od posebnih iger na srečo se plačuje republiški davek od 
plačil za storitve po stopnji 8 %«. 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (92 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (29 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma Zbora občin sprejet z večino 
glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil 
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za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev v celoti. 

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

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve 
ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa proizvodov in storitev, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih 
rezerv za leto 1981, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

K tej točki je Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije na zahtevo 
skupine delegatov za obravnavo planskih dokumentov predložil dopolnitev 
poročila o delovanju Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, z osnut- 
kom finančnega načrta za leto 1982, z nekaterimi odprtimi vprašanji in do- 
kumentacijskim gradivom, ki je bilo 24. 11. 1981 predloženo Skupščini SR 
Slovenije. Ta dopolnitev je sestavni del poročila, ki vam je bilo predloženo k 
predlogu resolucije. Ker gre za povezano problematiko, predlagam, da tudi v 
okviru tega zakona obravnavamo celotno poročilo Sklada skupnih rezerv 
gospodarstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da predlog zakona obrav- 
navamo na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to je po 
hitrem postopku. Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne.) 

Ce ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj 
prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (18 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obrav- 
nava po hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Stanko 
Debeljak, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Stanko Debeljak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Z zakonom o skladih skupnih rezerv je bilo v letu 1979 med drugim 
uveljavljeno tudi načelo finančnega načrtovanja, kot enega od temeljnih ele- 
mentov delegatskega odločanja o potrebnem obsegu združenih sredstev ter o 
pogojih in načinih njihove uporabe. Skladi skupnih rezerv so dolžni na za- 
četku vsakega leta določiti predlog finančnega načrta, ki vsebuje predvsem 
pregled potreb po uporabi združenih sredstev in v skladu s tem potrebni 
obseg združevanja sredstev rezerv. Zakon tudi določa, da morajo biti finančni 
načrti v delu, ki določa obseg združenih sredstev rezerv, medsebojno uskla- 
jeni. Takšno usklajevanje pa je izvedel republiški sklad skupnih rezerv. 

Organi skladov so že takoj po objavi podatkov o rezultatih poslovanja v 
9-mesečnem obdobju letošnjega leta pristopili k sistematičnemu zbiranju po- 
datkov o obsegu predvidenih izgub za leto 1981 in k oceni možnih virov sred- 
stev za njihovo sanacijo. Potem, ko so bile izvršene uskladitve med republiškim 
in občinskimi skladi o njihovi možni udeležbi v pokrivanju izgub, so bile za- 
čete intenzivne priprave za izvedbo združevanja dela neangažiranih sredstev v 
občinskih skladih in njihove usmeritve v republiški sklad skupnih rezerv, pred- 
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vsem z namenom, da bo dodeljevanje kreditov v sanacijskih postopkih pote- 
kalo ob uporabi poenotenih meril in ob upoštevanju enotnih kriterijev za ude- 
ležbo združenih sredstev rezerv pri sanaciji nekritih izgub. 

Kljub ugodnim rezultatom teh aktivnosti pa je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na osnovi poročila republiškega sklada skupnih rezerv, ki je bilo po- 
sredovano tudi vam kot osnova za današnjo razpravo, ugotovil, da pričakovani 
obseg nekritih izgub ob izredno restriktivnem pristopu pri načrtovanju možnih 
virov sredstev za njihovo sanacijo, terja v letu 1982 izjemoma večji obseg 
združenih sredstev rezerv, kakor pa bo dosežen na osnovi obveznosti, prevzetih 
s sklenitvijo samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev v sklade skup- 
nih rezerv. 

Izvršni svet je ocenil, da ostaja premalo časa za izvedbo samoupravnega 
sporazumevanja o povečani obveznosti delavcev v temeljnih organizacijah za 
dodatno združevanje sredstev rezerv. Zato je Izvršni svet sklenil, da predlaga 
Skupščini SR Slovenije zakonski ukrep, ki bo izjemoma v letu 1982 uvedel 
povečano obveznost za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad. 

Pri predlaganju višine te dodatne obveznosti je Izvršni svet izhajal iz 
enega od temeljnih načel, na katerih je zasnovan zakon, in sicer, da se večina 
sanacijskih postopkov izvaja neposredno med organizacijsko, dohodkovno ali 
poslovno povezanimi temeljnimi organizacijami, medtem ko postaja sistem 
združevanja dela sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti pre- 
hodna in dopolnilna oblika združevanja pogojev za uspešnejše poslovanje te- 
meljnih organizacij z nekrito izgubo na osnovi širše družbene solidarnosti. 
Dodatna obveznost za združevanje dela sredstev rezerv je tako predlagana na 
osnovi ugotovitve najnižjega potrebnega obsega združenih sredstev rezerv, ki 
ga je potrebno uporabiti v sanacijskih postopkih potem, ko bodo te namene 
predhodno usmerjena sredstva drugih temeljnih organizacij, ki so s sanirano 
temeljno organizacijo v organizacijski ali dohodkovni povezavi ter sredstva 
temeljnih bank. 

Zagotovitev materialnih pogojev za hitro in učinkovito razrešitev sana- 
cijskih postopkov za nekrite izgube, izkazane v zaključnih računih za leto 
1981, pa je še posebno pomembno zato, ker obstajajo predvidevanja, da se 
bodo pogoji poslovanja v naslednjem letu dodatno zaostrili, predvsem zaradi 
povečanih obveznosti za obračun amortizacije, pogojev prodaje blaga in sto- 
ritev na tujih trgih in podobno. Zato se je treba zavzemati, da bodo nekrite 
izgube čimprej pokrite in da bo z uspešno izvedbo sanacijskih programov 
omogočeno temeljnim organizacijam, ki so doslej poslovale z izgubo, izvaja- 
nje procesov družbene reprodukcije v tako zaostrenih pogojih poslovanja brez 
spremljave nekritih izgub iz preteklih let. V razpravah o predloženem zakonu 
je bila dana podpora predlagani uvedbi obveznega dodatnega združevanja 
sredstev rezerv. 

Izvršni svet je še posebej pozorno proučil predlog Odbora za finance 
Zbora združenega dela, da naj predlagatelj zakona pripravi merila in krite- 
rije za določanje razmejitvene črte za pokrivanje izgub v organizacijah, ki so 
pretežni izvozniki in med drugimi organizacijami združenega dela, ki poslujejo 
z izgubo. 

Glede na dejstvo, da merila in pogoje za odobravanje sanacijskih kreditov 
iz združenih sredstev rezerv sprejemajo organi skladov in da bodo ta merila 
v prihodnjem letu še posebej poostrena, ker prihaja do znatnega primanjkljaja 
v sredstvih za pokrivanje izgub, bo po sprejetju zakona prišlo še do večje 
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aktivnosti organov republiškega sklada pri podrobnejši opredelitvi kriterijev 
za odobravanje sanacijskih kreditov. Ker je ta dejavnost po zakonu v izključni 
pristojnosti organov sklada, je Izvršni svet ocenil, da kriterijev in meril za 
pokrivanje izgub ni primerno vključiti med določbe predlaganega zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pričakuje, da bodo z uveljavitvijo 
predlaganega zakonskega ukrepa zagotovljeni najnujnejši materialni pogoji za 
saniranje povečanega obsega nekritih izgub v letošnjem letu, nastalih kot po- 
sledica izredno zaostrenih pogojev gospodarjenja. Ker so vzroki za sanacijo 
tistih nekritih izgub, v katerih je predvidena tudi uporaba dela združenih 
sredstev rezerv, v zunanjih objektivno pogojenih razmerah gospodarjenja, 
izvirajočih predvsem iz prevladujočih deficitarnih teženj, v zunanjetrgovinski 
menjavi, so po prepričanju Izvršnega sveta podani utemeljeni razlogi za uve- 
ljavitev načela širše družbene solidarnosti delavcev temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v sanacijskih postopkih. Zato predlaga zboru, da sprejme predlog 
zakona. 

Hkrati Izvršni svet predlaga, da zbor sprejme priporočilo občinskim skla- 
dom skupnih rezerv, da v odvisnosti od pričakovanih izgub za leto 1981 znižu- 
jejo obveznosti temeljnih organizacij za združevanje sredstev rezerv. Na ta 
način bo omogočeno delno znižanje z zakonom predlagane dodatne obveznosti 
za združevanje sredstev rezerv, pri čemer pa naj bi v letu 1982 potekalo zdru- 
ževanje sredstev rezerv v občinske sklade le za najnujnejše sanacijske pro- 
grame in le v takšnem obsegu sredstev, ki jih sicer v rednih sanacijskih po- 
stopkih pri drugih udeležencih v sanaciji ni bilo mogoče zagotoviti. 

Predsedujoči Viljem Pahor: Želijo poročevalci delovnih teles be- 
sedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima Imre Varju, delegat Zbora združe- 
nega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov predlaga naslednji amandma: v 1. členu predloga za- 
kona naj se stopnja 6 % spremeni v stopnjo 4 %, tako da se 1. člen glasi: 

»Ne glede na določbe 5. člena zakona o skladih skupnih rezerv (Uradni 
list SRS, št. 11/79 in 23/81 — v nadaljnjem besedilu: zakon) vplačujejo zave- 
zanci za združevanje sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv po 1. členu za- 
kona po zaključnem računu za leto 1981 v republiški sklad skupnih rezerv 
4% od osnove, določene z zakonom«. 

Skupini delegatov 17. okoliša za področje gospodarstva in 5. okoliša za 
kmetijsko dejavnost se ne strinjata s predlogom združevanja sredstev rezerv 
v skupni sklad rezerv v višini 6% od osnove, ampak le v višini 4%- Kolikor 
bi obveljala stopnja 6 % v predlogu zakona, mora republiški sklad skupnih 
rezerv prevzeti sanacijo vseh izgub. 

Predsedujoči Viljem Pahor: Razpravljal bo Marjan Marki, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 23. okoliš, Krško. 

Marjan Marki: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi razprave v zborih Skupščine občine Krško in skupine delegatov 
za Zbor združenega dela o predlogu zakona o določitvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški sklad, soglašamo z zasnovo predlaganega zakona 
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in predvideno 6 % stopnjo združevanja. To je 100% povečanje sedanje stopnje, 
kar je dodatna obremenitev gospodarstva. Ker gre pri tem povečanem združe- 
vanju za sredstva, s katerimi se pokrivajo izgube v gospodarstvu, smo načelno 
za povečano stopnjo, saj bodo sredstva ostala v gospodarstvu. 

Kljub pozitivnemu stališču do tega predloga, želimo opozoriti na sklepe 
zborov republiške Skupščine z dne 28. 10. 1981 glede pokriv^ja izgub v go- 
spodarstvu. Menimo, da moramo pri koncipiranju predlaganega: zakona izhajati 
predvsem iz teh sklepov. S tem v zvezi zahtevamo, da se združena sredstva 
rezerv republiškega sklada dodelijo le za pokrivanje izgub v tistih organizaci- 
jah združenega dela, ki s sanacijskimi programi jamčijo, da bodo vzroki za na- 
stanek izgub sanirani in da pri tem ne bo šlo le za avtomatično pokrivanje 
izgub. 

Glede priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije gospodarstvu, 
da naj določi za leto 1982 nižjo stopnjo združevanja sredstev rezerv v sklad 
skupnih rezerv v občinah, menimo, da bi izvajanje tega priporočila lahko 
povzročilo določene negativne posledice pri obvladovanju gospodarskega po- 
ložaja v posameznih občinah in predlagamo spremembo oziroma naslednjo 
dopolnilo: »V tistih občinah, kjer se bodo iz sredstev rezerv republiškega 
sklada pomagale pokrivati izgube v organizacijah združenega dela, ali pa kjer 
bodo republiška sredstva rezerv v virih organizacij združenega dela pri sa- 
nacijah — to je pri odpravi vzrokov za izgube — morajo v letu 1982 povečati 
stopnjo združevanja sredstev v sklade skupnih rezerv občin za najmanj 100 %.« 

S tem bodo organizacije združenega dela v občinah, kjer se pojavljajo iz- 
gube, v večji meri sposobne same reševati probleme. To zahtevo postavljamo 
zato, ker obstajajo občine, ki že več let združujejo v sklade rezerv po 5% stopnji. 
V takih občinah se organizacije združenega dela celo odpovedujejo vračilu 
združenih sredstev. Take občine so probleme v glavnem same reševale. Če bi 
v vseh občinah združevali v skladu rezerv najmanj 10 let po 5% stopnji, ver- 
jetno ne bi bilo danes potrebno sprejemati zakona o 6% združevanju sredstev v 
republiški rezervni sklad, ampak v manjšem odstotku oziroma ta zakon sploh ne 
bi bil potreben. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Razpravljala bo Silva Ferk, dele- 
gatka s področja gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Silva Ferk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji skupin delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela dne 18. 
decembra 1981 so delegati na predlog občinskega komiteja za družbenoekonom- 
ske odnose občine Slovenska Bistrica sprejeli k predlogu zakona o določitvi 
stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za 
leto 1981 naslednjo pripombo. 

Nesprejemljivo je dejstvo, da se za tako pomembna vprašanja predlaga 
sprejem zakona po hitrem postopku. Zato naj se takšni primeri v bodoče ne 
pojavljajo. V prihodnje mora predlagatelj zagotoviti, da bo pravočasno stekel 
postopek samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja. 

Izvršni svet izhaja iz dejstva, da je nastale izgube treba pokriti, za kar je 
potrebna širša solidarnost združenega dela Slovenije. Takšen postopek reše- 
vanja problema sicer obstaja, ker predlagatelj že dalj časa ve za višino na- 
stalih izgub, vendar glede na dejstvo, da smo tik pred sprejemanjem zaključnih 
računov v organizacijah združenega dela, druge poti ni. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima Janko Muraus, 
delegat s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina je obravnavala predlog zakona o določitvi stopnje za združeva- 
nje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981. 

Delegati smo se šele po dolgi razpravi odločili, da predlog zakona pod- 
premo. Vendar pa zahtevamo, da morajo biti za odobritev kreditov podrobneje 
izdelani kriteriji in merila, predvsem pa sanacijski programi, iz katerih bo 
razvidno, da ima organizacija združenega dela osnovo za nadaljnji obstoj. Ne 
strinjamo se s tem, da bi v nedogled pokrivali izgube tam, kjer ni ekonomskih 
razlogov za obstoj organizacij združenega dela ob istih programih. 

Nadalje predlagamo, da ne glede na to, da se bo o odobravanju kreditov 
razpravljalo in odločalo v skupščini sklada, Zbor združenega dela dobi ob ob- 
ravnavi izgub po zaključnem računu za 1981. leto poročila sklada o odobrenih 
kreditih, kakor tudi o sprejetih sanacijskih programih in njihovem izvajanju. 
Ponovno poudarjamo, da morajo organizacije združenega dela, ki delajo z 
izgubo, predložiti tudi poročila o sprejetih ukrepih za ugotavljanje odgovor- 
nosti za nastalo situacijo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Armand 
Kopitar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 37. okoliš, 
Ljubljana Moste-Polje. 

Armand Kopitar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri obravnavi gradiva za današnjo sejo smo tudi pri tej točki sprejeli sklep, da 
damo amandma, ki se glasi: »Stopnja združevanja sredstev rezerv v republiški 
sklad skupnih rezerv gospodarstva naj ostane nepremenjena, to je 3%.« 

Naš predlog utemeljujemo s sledečim: 
1. Delegati se zavedamo izredne problematike pokrivanja izgub in realiza- 

cije sanacijskih programov, vendar menimo, da današnja zakonodaja ne daje 
dovolj garancij za uspešno izvedbo sanacij. Iz dosedanjih izkušenj pa vemo, da 
so sanacijski programi slabi in služijo predvsem za pridobivanje sredstev, ne 
glede na kasnejšo dejansko uspešnost akcije. Tu mislimo tudi na osebne do- 
hodke, ki so predvsem pri izgubaših največkrat v odvisnosti od rasti cen, ne 
pa od rasti ekonomičnosti in produktivnosti zaposlovanja. To kažejo tudi po- 
datki o izplačilih osebnih dohodkov tozdov z izgubami, ki so bistveno večji od 
tistih podjetij, ki uspešno delujejo. 

2. Pri sanacijah bi morale večjo odgovornost prevzeti poslovne banke. 
Ugotavlja se namreč, da so največje izgube posledica nedorečenih investicij, 
predvsem tehnologije, katerim so botrovale tudi poslovne banke. 

3. Na osnovi navedenega menimo, da bi se morala sredstva rezerv bolj 
gospodarno in racionalno uporabljati. Zaostriti se morajo kriteriji dodeljeva- 
nja sredstev, predvsem pa je potrebno bolj budno spremljati realizacijo sana- 
cijskih programov. 

4. V naši občinski skupščini spremljamo pogoje poslovanja skozi vse leto 
in jih skušamo normalizirati med letom, ne da čakamo uradnih rezultatov. 
Med letom v ta namen že delujejo komisije, ki delajo na ugotavljanju in od- 
pravljanju vzrokov neuspešnega gospodarjenja. Zato ugotovitve ob zaključnih 
računih niso tako boleče. 
20 
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V ostalih občinah pa se čaka na uradne ugotovitve in s tem dosežejo tudi 
večje bonitete pri pokrivanju izgub posameznih tozdov. Kot primer, kako de- 
lamo pri nas, lahko navedem Splošno gradbeno podjetje Zidar Kočevje, tozd 
Gradbeni sektor Ljubljana, ki je šel v stečaj brez sodelovanja in sredstev re- 
publiških organov, ampak je to občina sama uredila. 

5. Glede na predlog, da se zniža stopnja združevanja v občinski sklad, pri- 
pominjamo, da smo že doslej skrajšali dobo združevanja zaradi tega, da potem 
temeljne organizacije ta sredstva najprej združijo v razvojno gospodarsko 
skupnost. Ta sredstva lahko uporabljajo za delno sofinanciranje deficitarnih 
področij, predvsem za razvoj trgovine, saj imamo v naši občini najmanjše 
površine trgovske mreže na prebivalca. 

6. Nesprejemljiva je tudi obrazložitev, da mora biti ta interventni zakon 
sprejet do konca leta, da delovne organizacije — pretežni izvozniki — ne bi 
prikazovale izgube. To je nesmiselno, saj bi morale te delovne organizacije pri- 
kazati plačilo dohodka iz tega naslova najkasneje do 15. januarja 1981, kar pa 
ta zakon ne omogoča in bi eventualna dodatna sredstva pritekala po roku 
za zaključni račun 1981, to je v mesecu marcu 1982. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Preden damo besedo tovarišu Jožetu Florjančiču, podpredsedniku Izvrš- 

nega sveta, bi želel opozoriti delegate iz občine Ljubljana Moste-Polje, da ta 
amandma pravzaprav nima značaja amandmaja, ker predlaga dosedanjo uredi- 
tev. Gre bolj za pripombo kot pa za amandma. 

Besedo dajem podpredsedniku Izvršnega sveta tovarišu Jožetu Flor- 
jančiču. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Poleg obrazložitve, ki jo je uvodoma dal tovariš Debeljak, bi predvsem 
želel poudariti še nekatere elemente in opredelitve, ki so vodili Izvršni svet, 
da je predlagal zakon po takem postopku. 

O problematiki izgub je Skupščina SR Slovenije razpravljala na seji 26. 
oktobra letos in pred tem 28. julija, ko smo razpravljali o polletnih rezultatih 
gospodarjenja in ko smo prvič v tej Skupščini spregovorili tudi o nekaterih 
akumuliranih problemih v gospodarstvu Slovenije, med katerimi so tudi orga- 
nizacije združenega dela, ki več let zapored ugotavljajo izgubo oziroma ki so 
izgubo ugotovile v zadnjem letu. 

V zvezi s tem smo ugotavljali dosedanjo neučinkovitost sanacijskih pro- 
gramov in tudi posledice ekstenzivnega načina gospodarjenja v primeru sa- 
nacij organizacij združenega dela, ki so poslovale z izgubo. V bistvu je šlo za 
odlaganje reševanja teh organizacij in družbe kot celote. 

V zvezi s tem je Skupščina 28. julija zaostrila odgovornost do vseh orga- 
nov in organizacij, da se problem akumuliranih težav in nakopičenih proble- 
mov v nekaterih organizacijah združenega dela pa tudi v slovenskem gospo- 
darstvu kot celoti začne učinkoviteje reševati. Pri tem je potrebno v prvi vrsti 
izpostaviti odgovornost delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, v 
vseh njihovih dohodkovnih in poslovnih povezavah, vključno s poslovnimi 
bankami, temeljnimi družbenopolitičnimi skupnostmi, pa tudi v skladih skup- 
nih rezerv, tako občinskih kot tudi republiškem skladu. 

Posebej je to prišlo do izraza 26. oktobra letos, ko je Skupščina razprav- 
ljala o problematiki izgubašev in pri tem med drugim sprejela tudi sklepe, da 
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je potrebno sanacijske programe pripraviti na novih osnovah, da morajo le-ti 
predstavljati ustrezno zagotovilo za normalizacijo poslovanja organizacij zdru- 

C ženega dela, ki poslujejo z izgubo ali imajo izgubo akumulirano iz preteklih 
let in da je treba v tem smislu tudi pripraviti ustrezne programe ukrepov, 
kolikor je to potrebno. 

Iz poročila Sklada skupnih rezerv ste lahko razbrali, da je sklad anketiral 
organizacije združenega dela, da bi zvedel, kakšen zaključek posloyanja pri- 
čakujejo te organizacije v letošnjem letu. Ugotovljeno je bilo, da predvidevanja 
v celoti presegajo možnosti intervencij iz skladov skupnih rezerv, pa tudi iz 
sredstev rezerv organizacij združenega dela. Zato je tudi stekla aktivnost, da 
se zagotovijo ustrezna sredstva v skladih skupnih rezerv. Akcija je bila sprožena 
po sklepu Skupščine iz meseca julija, in sicer, da se združijo prosta sredstva 
skladov skupnih rezerv v občinah. Rezultat te akcije je bil neuspešen. Samo dva 
občinska sklada skupnih rezerv v SR Sloveniji sta se odločila za možno zdru- 
ževanje teh sredstev na ravni republike. V nekaterih primerih je šlo za anga- 
žiranje sredstev občinskih skladov skupnih rezerv za pokrivanje izgub njiho- 
vih temeljnih organizacij združenega dela. Sredstva so bila porabljena za raz- 
lične namene, kar smo tudi danes že slišali, šla so za obratna sredstva, za 
reševanje posameznih programov v občinah in podobno. Del sredstev pa ni 
bil porabljen povsem v skladu z nameni sredstev skladov skupnih rezerv. 

Zato je Izvršni svet, ko je ocenjeval odločitve ustreznih organov občinskih 
skladov skupnih rezerv in tudi aktivnosti Sklada skupnih rezerv gospodarstva 
SR Slovenije v mesecu novembru, ocenil, da po tej poti ne bo mogoče zagotoviti 
ustreznih sredstev za sanacijo organizacij združenega dela z izgubo. Zato se je 
po posvetu s skladom skupnih rezerv in Gospodarsko zbornico odločil, kot je 
bilo nakazano v ekspozeju ob osnutku resolucije, da bo do konca letošnjega 
leta predlagal zakon za izjemno povečanje prispevka v Sklad skupnih rezerv 
SR Slovenije za leto 1981, da bi lahko zagotovili ustrezna sredstva za učinkovite 
sanacije v skladu s sanacijskimi programi, kot jih predlagajo organizacije 
združenega dela. Kolikor želimo, da bi ta ukrep lahko bil učinkovit, potem je 
potrebno zakon sprejeti v letošnjem letu, ker gre za obveznost, ki se izloča 
iz posebnih sredstev rezerv temeljnih in drugih organizacij združenega dela 
ob oblikovanju zaključnega računa za leto 1981. Ta zakon torej mora biti spre- 
jet v letošnjem letu. Zato Izvršni svet ni imel druge možnosti, kot da ga pred- 
loži po hitrem postopku. Strinja pa se, da to ni normalen postopek in da bo 
potrebno v večji meri zaostriti odgovornost vseh dejavnikov, zlasti pa skladov 
skupnih rezerv in organizacij združenega dela, da bodo z normalnim poslova- 
njem lahko pripomogli k učinkoviti sanaciji razmer in zagotavljanju ustreznih 
sredstev in s tem pripomogli k temu, da se izognemo takim postopkom v 
Skupščini. 

Po zakonu o sanaciji oziroma stečaju organizacij združenega dela je mo- 
goče organizacijo združenega dela z izgubo sporazumno sanirati ali pa jo likvi- 
dirati oziroma odrediti stečaj. V okviru tega obstaja tudi predsanacijski po- 
stopek, ki omogoča delavcem v organizacijah združenega dela ob sodelovanju 
skladov skupnih rezerv, da pred predložitvijo zaključnega računa sanirajo 
poslovanje v preteklem letu in da se na ta način tudi izognejo izgubi po za- 
ključnem računu oziroma da lahko izkažejo pozitiven finančni rezultat. 

V postopku dosedanjih sanacij je relativno majhna pripravljenost za iz- 
vajanje učinkovitih sanacij organizacij združenega dela s sporazumno sana- 
cijo, čeprav se je tudi postopek stečaja v tozdu Cimosa v Šempetru pri Novi 
20* 
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Gorici v bistvu končal s sporazumno sanacijo. Postopek se je končal na ste- 
čajnem sodišču, ampak sporazumno z vsemi upniki. Na ta način je bila zadeva 
rešena, lahko pa bi se rešila že zdavnaj prej z neposredno udeležbo zainte- 
resiranih partnerjev. Zato se zavzemamo predvsem za postopek sporazumnih 
sanacij, ki po našem mnenju najbolj ustreza našemu sistemu samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in zagotavlja na eni strani ustrezno odgovor- 
nost delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, ki poslujejo z iz- 
gubo ali ki ugotovijo izgubo, kot tudi ustrezno in učinkovito pomoč ter vklju- 
čevanje delavcev drugih organizacij združenega dela za dopolnitev ali spre- 
membo programa temeljne organizacije združenega dela, ki je zaključila svoje 
poslovanje z izgubo. Za to pa so potrebna sredstva. Nobene izgube ni mogoče 
sanirati brez tega, da nekdo ne nosi tudi posledic iz tega poslovanja. V prvi 
vrsti so to delavci, ki so v tej temeljni organizaciji združenega dela, pa tudi 
vsi poslovni partnerji, ki so s to organizacijo sodelovali, ker je treba take iz- 
gube ali nepokriti dohodek v vsakem primeru pokriti, tudi če gre za stečajni 
postopek. 

V tem smislu se strinjamo s tistimi pripombami, ki so bile dane v delov- 
nih telesih in tudi v današnji razpravi, da je potrebno v zaostrenih razmerah 
gospodarjenja pripraviti učinkovite sanacijske programe. Moram reči, da bodo v 
skladu z opredelitvijo v Skupščini vse velike organizacije združenega dela, ki 
izkazujejo izgubo in ki so tudi navedene v poročilu Sklada skupnih rezerv, 
predložile svoje sanacijske programe. Svoje programe so predložili Salonit iz 
Anhovega, Gorenje iz Velenja, IMV pa je predložil nov dopolnjen program. 
Te programe obdelujejo vsi, ki v neposrednem poslovnem odnosu sodelujejo 
s temi organizacijami, od bank do skladov skupnih rezerv in organizacij zdru- 
ženega dela. Brez dvoma gre pri učinkovitem sanacijskem programu za dve 
pomembni dejstvi. 

1. Potrebno je zagotoviti čim hitrejši in ustrezen potek aktivnosti orga- 
nizacij združenega dela za to, da se odpravijo motnje v poslovanju. 

2. Zagotoviti se morajo take kvalitetne rešitve, ki bodo omogočile delav- 
cem v teh organizacijah normalno poslovanje, kolikor je tehnološki program 
oziroma njihov proizvodni program tak, da ima svojo ekonomsko upravičenost. 

Da bi podprl ta prizadevanja za učinkovito izvajanje sprejetih sanacijskih 
programov v teh in drugih organizacijah združenega dela, se je Izvršni svet 
odločil za hitri postopek za sprejem zakona in za predlagano stopnjo izjem- 
nega združevanja sredstev v Sklad skupnih rezerv na ravni republike. 

Izvršni svet je tudi predlagal Skupščini, da priporoči vsem skladom skup- 
nih rezerv v občinah, kjer dobro poslujejo in imajo stalne stike z organizaci- 
jami združenega dela in kjer že približno vedo, koliko izgub bodo imeli ob 
koncu leta, in tam, kjer ne predvidevajo izgub iz letošnjega poslovanja, da ne 
prdpisujejo stopnje za združevanje sredstev v občinske sklade skupnih rezerv, 
ker bi s tem tudi neposredno razbremenili organizacije združenega dela v svoji 
občini za letošnje leto glede na povečano izdvajanje sredstev v republiški sklad. 

V tem smislu smo tudi razumeli ustreznejšo obremenitev organizacij zdru- 
ženega dela v tistih občinah, kjer so delovne organizacije z izgubo, in zato 
tam pričakujemo, da bodo predpisali ustrezno stopnjo izdvajanj v svoje sklade 
skupnih rezerv, ki bodo morali pri sanacijah sodelovati. V občinah, kjer izgub 
ne bo, se nam zdi normalno, da teh stopenj ne bi predpisali. 

V tem smislu je potrebno obravnavati ta predlog, pri čemer je treba 
opozoriti, da gre za posojilo organizacij združenega dela v sklade skupnih re- 
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zerv, ki vračajo sredstva. V vsakem primeru sredstva skladov skupnih rezerv 
ostajajo znotraj gospodarstva, gre le za začasen premik sredstev, da se sanirajo 
težave, v katere so nekatere organizacije zašle. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Glede na izčrpno obrazložitev, ki nam jo je posredoval podpredsednik Iz- 

vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, sprašujem delegate iz Ptuja in dele- 
gate iz občine Ljubljana Moste-Polje, ali vztrajajo pri svojih amandmajih? 

Ugotavljam, da delegat iz Ptuja umika amandma. 
Glede amandmaja iz občine Ljubljana Moste-polje je težava v tem, da to 

ni amandma, ampak je pripomba. Če bi se držali formalne procedure, bi bilo 
prav, če bi ob sprejemanju dnevnega reda rekli, da naj ostane zakon tak, 
kakršen je, in da danes ni treba razpravljati o novem zakonu za združevanje 
teh sredstev. 

Lahko poročevalka Zakonodajno-pravne komisije spregovori glede di- 
leme, ali je amandma ali ni? Besedo ima tovarišica Majda Lindič, poročevalka 
Zakonodajno-pravne komisije. 

Majda Lindič: Zakonodajno-pravna komisija zavrača ta amandma, 
ker formalno ni bil vložen kot amandma. Po našem mnenju je amandma brez 
smisla, ker ostaja stopnja ista in ne spremeni ničesar. Če bi sprejeli to kot 
amandma, potem pomeni, da tega zakona sploh ne sprejemamo. 

Predsednik Emil Tomažič: Formalno je amandma bil vložen. Funk- 
cija delegata je tudi jasna in po dodatnih obrazložitvah, ki zadevo prikažejo 
v drugačni luči, ima pravico in dolžnost, da se do konkretne situacije opredeli. 

Besedo dajem tovarišici Francki Herga, poročevalki Odbora za finance. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za finance 
je obravnaval amandma skupine delegatov iz občine Ljubljana Moste-Polje in 
ugotovil, da dejansko to ni amandma. Veljavni zakon določa stopnjo 3 %. S 
predlaganim zakonom pa spreminjamo stopnjo od 3 % na 6 %. V veljavnem 
zakonu, kjer je stopnja 3% že določena, ne moremo spremeniti stopnje zdru- 
ževanja sredstev rezerv v republiški sklad na 3%, ker v zakonu že piše, da je 
ta stopnja 3 %. Zato to ni amandma, ampak delegati s tem povedo, da so proti 
zakonu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. To pomeni, če bi predvideli stop- 
njo 3,1 % ali podobno, bi pa lahko bil amandma. Tovariši delegati, predlagam, 
da vzamemo to kot pripombo in ne kot amandma. Se s tem strinjate? (Da.) 

Glede na predlog delegata iz Krškega, ki je predlagal dopolnilo priporo- 
čilu Izvršnega sveta, sprašujem, ali se bo Izvršni svet do tega opredelil? Mi- 
slim, da je tovariš Florjančič o tem že govoril. Ali to zadošča? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Na glasovanje dajem predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje 

sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (31 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Sedem delegatov.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje re- 

zerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981 sprejet z večino glasov. 
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Na predlog Odbora za finance, na predlog predstavnika Izvršnega sveta in 
delegata 16. okoliša, tovariša Murausa, predlagam, da sprejmemo še nasled- 
nji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije priporoča občinskim 
skupščinam, v katerih ni primerov izgub, da na podlagi opredelitev Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije s svojimi odloki ne predvidijo združevanja sred- 
stev v občinskih skladih. 

2. Zbor priporoča občinskim skladom, da proučijo možnost znižanja sto- 
penj za združevanje sredstev rezerv v občinske sklade v vseh tistih primerih, 
ko znesek pričakovanih nekritih izgub, za katere je predvideno pokrivanje iz 
sredstev občinskih skladov, znaša manj, kakor pa pričakovani priliv razpo- 
ložljivih sredstev teh skladov v naslednjem letu. 

3. Zbor združenega dela nalaga Skladu skupnih rezerv gospodarstva SR 
Slovenije, da ob obravnavi izgub v SR Sloveniji po zaključnih računih za leto 
1981 pripravi poročilo o odobrenih kreditih kakor tudi o kvaliteti sprejetih 
sanacijskih programov in njihovem izvajanju. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) 
Če ne, prosim,, da se o njem izrečemo. Kdor je za sklep, naj prosim gla- 

suje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1982, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Izvršni svet je ob 
zakonu predložil tudi informacijo o izvajanju zakona o davku iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v prvem polletju 
leta 1981. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da predlog zakona obravnava na podlagi 
295. člena poslovnika Skupščine, to se pravi po hitrem postopku. Želi kdo o 
tem predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) 

Prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj 
prosim glasuje! (94 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (11 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obrav- 
nava po hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Stanko 
Debeljak, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Stanko Debeljak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Sistemski zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti, ki je bil sprejet sredi leta 1980, je uvedel nove 
opredelitve davčnega zavezanca, davčnih stopenj, odbitnih postavk in olajšav. 
Zakon je začel veljati s pričetkom novega srednjeročnega obdobja, in sicer 
1. 1. 1981. 

V sistemskem davčnem zakonu so urejena vsa temeljna vprašanja v zvezi 
s plačevanjem davka. Urejanje določenih vprašanj, ki pomenijo izvajanje te- 
koče davčne in ekonomske politike, pa je v navedenem zakonu prepuščeno po- 
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sebnim izvedbenim davčnim zakonom. Ti izvedbeni davčni zakoni se spreje- 
majo za posamezno koledarsko leto ali za celotno srednjeročno plansko obdobje. 

V skladu s sistemskim davčnim zakonom naj bi izvedbeni davčni zakoni 
urejali naslednje elemente: višino davčnih stopenj, odstotni delež osebnih do- 
hodkov, ki se priznavajo kot odbitna postavka ter nekatere olajšave, ki izhajajo 
iz sprejetih planskih usmeritev. 

Izvedbeni davčni zakoni so torej lahko enoletni ali pa veljajo za vse sred- 
njeročno plansko obdobje. V razpravah o izvedbenem davčnem instrumentariju 
za leto 1981 je bilo sprejeto stališče, da naj bi se izvedbeni davčni zakoni za- 
enkrat sprejemali za posamezna leta. Pri takšni rešitvi namreč laže pridejo do 
izraza konkretne proračunske potrebe republike v posameznem letu, od katerih 
je nedvomno tudi odvisna višina davčne stopnje ter morebitne spremembe glede 
planske usmeritve posameznih prioritetnih dejavnikov, do katerih lahko pride 
med izvajanjem srednjeročnega plana. 

Tako je bil izvedbeni davčni inštrumentarij predlagan in posebej sprejet 
le za leto 1981, iz enakih razlogov predlagamo s tem predlogom zakona posebno 
izvedbeno davčno ureditev tudi za leto 1982. Pri opredeljevanju posameznih 
davčnih elementov za leto 1982 izhajamo v pretežni meri iz ureditve, ki velja 
letos. Tako je v tem predlogu zakona v glavnem povzeta ureditev iz sedaj ve- 
ljavnega letnega davčnega zakona. 

V primerjavi z letošnjo ureditvijo predlagamo naslednje spremembe. 
1. Izenačitev višine davčne stopnje za delovne skupnosti, ki opravljajo dela 

za organizacije združenega dela s področja gospodarstva, z višino davčne stop- 
nje za organizacije združenega dela s področja gospodarstva ter zvišanje te 
stopnje od 3 % na 3,25 %. O tem bo tekla razprava pri naslednji točki dnev- 
nega reda. 

V razpravah je bilo namreč ocenjeno, da je bila dosedanja ureditev ne- 
primerna, saj je diferencirala davčne obveznosti delovnih skupnosti in organi- 
zacij združenega dela ter omogočala ugodnejši družbenoekonomski položaj de- 
lavca v delovnih skupnostih kot v organizacijah združenega dela. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga dopolnitev 2. člena 
predloga zakona in predlaga Skupščini SR Slovenije, da tako usmeritev sprej- 
me. Višje stopnje od 3 % na 3,25 % predlaga Izvršni svet zato, da bi se do- 
datno zagotovila sredstva za pokrivanje prispevka federaciji za leto 1982. 

Ob tem je treba opozoriti, da znaša primanjkljaj pri pokrivanju kotizacije 
361,4 milijona dinarjev. S predlaganim zvišanjem davčne stopnje za organiza- 
cije združenega dela in delovne skupnosti s področja gospodarstva za 0,25 /o 
naj bi se po naših ocenah zagotovilo 2000 milijonov dinarjev, za ostali pri- 
manjkljaj v višini 161,4 milijona dinarjev pa je zvišana ocena priliva sredstev 
iz tega naslova. Ob tem je treba opozoriti, da je bil del dohodka, ki ga temeljne 
organizacije združenega dela izdvajajo za delovno skupnost, že do sedaj iz- 
ključen iz osnove za obdavčevanje dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela. 

2. Skrčen je obseg planskih prioritet, ki plačujejo davek po nižji davčni 
stopnji. Dosedanji obseg planskih prioritet je bil tako širok, da zamegljuje 
osnovno usmeritev razvoja leta 1982. Prednostne dejavnosti so izvoz na kon- 
vertibilni trg, primarna kmetijska proizvodnja ter razvoj elektrogospodarstva. 
Zato je med planskimi prioritetami izpuščeno gozdarstvo, gostinstvo ter pro- 
izvodnja konditorskih in drugih živilskih proizvodov. 
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3. V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvoza predlagamo tudi v 
tem zakonu posebne davčne olajšave za izvoznike. Vendar pa te olajšave v 
primerjavi z dosedanjo ureditvijo ne bodo veljale za izvoz na vsa območja, 
temveč predlagamo rešitev, po kateri se davčne olajšave priznavajo samo za 
izvoz na konvertibilni trg. 

Ker so bila šele v decembru dokončno opredeljena temeljna planska iz- 
hodišča za leto 1982, ki so osnova za določitev davčne obveznosti, je zakon 
predložen republiški Skupščini po hitrem postopku. Osnovni elementi opre- 
deljevanja davčne obveznosti so povzeti iz letošnje ureditve, dopolnjeni so le s 
spremembami, ki so odraz razvojne usmeritve za leto 1982. Glede na to, da 
morajo biti davčne obveznosti sprejete pred začetkom leta, na katerega se'na- 
našajo, Izvršni svet predlaga, da sprejmete predloženi zakon, vključno z obema 
amandmajema Izvršnega sveta, ki ste ju dobili na klop. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Izvršni svet je najprej predložil amandma k 2. členu, danes pa smo prejeli 

nov amandma Izvršnega sveta k prvi alinei 2. člena. 
Svoj amandma je predložila tudi skupina delegatov za gospodarsko pod- 

ročje, 18. okoliš, Slovenska Bistrica, amandma Skupščine mesta Ljubljane k 4. 
alinei 2. člena pa je istoveten z amandmajem delegatov iz občine Ljubljana- 
Šiška. 

Predlagam, da najprej glasujemo o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu 
predloga zakona hkrati s spremembo k prvi alinei 2. člena. Kdor je za pred- 
lagani amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta 
za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 2. členu predloga zakona 
ter s spremembo k prvi alinei 2. člena sprejet z večino glasov. 

Sedaj predlagam, da se dogovorimo glede amandmajev delegatov iz Slo- 
venske Bistrice, iz občine Ljubljana-Šiška in Skupščine mesta Ljubljane, ki 
so vsebinsko enaki. Gre za amandma k 2. členu, kjer predlagajo, da se na 
koncu 2. člena doda besedilo: »gostinstvo, turizem, razen turističnega po- 
sredovanja«. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se opredeli glede tega amandmaja. 
Besedo ima Stanko Debeljak. 

Stanko Debeljak: Že iz uvodne obrazložitve je izhajalo, da je do- 
sedanji obseg planskih prioritet tako širok, da zamegljuje osnovno usmeritev 
razvoja za leto 1982. Te prioritete so izvoz na konvertibilni trg, primarna kme- 
tijska proizvodnja in razvoj elektrogospodarstva. Med planskimi prioritetami 
smo v letu 1982 izpustili gozdarstvo, gostinstvo ter proizvodnjo konditorskih 
ter drugih živilskih proizvodov. Iz teh razlogov Izvršni svet teh amandmajev 
ne sprejema. 

Predsednik Emil Tomažič: Sprašujem poročevalko Odbora za fi- 
nance, če sprejema amandmaje? (Ne sprejema.) Poročevalka Zakonodajno-prav- 
ne komisije? (Ne sprejema.) Sprašujem predlagatelje teh treh amandmajev, ali 
vztrajajo pri amandmajih? (Umikajo amandmaje!) 
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Mislim, da lahko preidemo na glasovanje o predlogu zakona o določitvi 
stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti v letu 1982 v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti v letu 1982 sprejet Z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1982, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Z dopisom z dne 
9. 12. 1981 ste prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
2., 16. in 44. členu in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Izvršni 
svet pa predlaga tudi amandma k bilanci prihodkov in odhodkov proračuna 
SR Slovenije za leto 1982. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in 
proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Obseg 
splošne porabe na ravni republike, kot ga vidimo iz priloženega predloga za- 
kona in ki se financira iz republiškega proračuna v letu 1982, je oblikovan v 
skladu z izhodišči, o katerih je Skupščina SR Slovenije razpravljala 25. novem- 
bra letos, in seveda tudi v skladu z resolucijo, kolikor določa politiko splošne 
porabe v letu 1982. 

Rast splošne porabe po resoluciji naj bi za 28 odstotkov zaostajala za 
rastjo dohodka, brez upoštevanja učinkov revalorizacije in povečanih amorti- 
zacijskih stopenj. Zaradi tega Izvršni svet predlaga svoj drugi amandma, da bi 
upoštevali te vplive, ki naj bi zagotovili zaostajanje splošne porabe na ravni 
republike za 10 odstotkov. Tako predvidena rast splošne porabe na ravni re- 
publike omogoča nominalno rast republiškega proračuna za 15,6 odstotkov v 
primerjavi z letom 1981. Osnova za izračun take nominalne rasti pa je republi- 
ški proračun v letu 1981 brez rebalansa proračuna, ki smo ga opravili v letoš- 
njem juliju in ki se je nanašal pretežno na sredstva za kompenzacije in bla- 
govne rezerve. 

Izvršni svet v skladu z materialnimi možnostmi v letu 1982 predlaga za- 
gotovitev sredstev za najnujnejše in neodložljive obveznosti v letu 1982. Re- 
publiški proračun je oblikovan tako, da so posebej izkazane obveznosti na 
ravni republike in posebej obveznosti do zveznega proračuna iz naslova ko- 
tizacije. 56% zbranih sredstev gre v zvezni proračun, 44% pa ostane re- 
publiki. V absolutni številkah znaša obseg neto republiškega proračuna po 
predlogu zakona 9807 milijonov, medtem ko znaša kotizacija zveznega prora- 
čuna 13 199,4 milijona din. Lahko ugotovimo, da se je obveznost do zveznega 
proračuna začela zelo povečevati in bi zato bilo prav, da vam tudi številčno 
to prikažem. Delež republiške splošne porabe v družbenem proizvodu je v letu 
1978 znašal še 3,64%, v letu 1979 3,24%, v letu 1980 3,6%, v letu 1981 je oce- 
njen na 2,49 %, za leto 1982 pa je približna ocena 2,38 %. Ravno obraten proces 



314 Zbor združenega dela 

je bil, ko gre za delež zveznega proračuna: v letu 1978 je znašal 2,42 %, leta 
1979 2,42%, leta 1980 2,60 %, leta 1981 3,16% in leta 1982 3,21 %. 

To pomeni, da smo v petih letih stvar popolnoma zasukali. Gledano v od- 
stotkih pomeni zadnji predlog za povečanje kotizacije v višini 23,7 % in znaša 
13 199,4 milijona dinarjev, kar je za približno 734 milijonov din več, kot dobimo 
iz 50% deleža temeljnega prometnega davka, ki predstavlja sistemski vir za 
pokrivanje kotizacije. Tovariš Debeljak je že prej povedal, da bomo morali 
tudi iz drugih virov in iz povečanih davčnih stopenj ta sredstva zbrati, da 
bomo lahko pokrili kotizacijo. 

Za pokrivanje neto proračuna ne predvidevamo nobenih novih virov, pač 
pa predvidevamo majhno povečanje sedanjih virov, to je od 3 % na 3,25 %. 
Pri tem smo se v celoti držali obljube, ki so bile dane ob rebalansu proračuna 
v juliju mesecu, saj je dodatni davek v višini 0,9 % iz osebnega dohodka za 
kompenzacije in blagovne rezerve sedaj odpadel. 

Obseg sredstev za negospodarske investicije, ki je bil planiran za leto 
1982, po znižanem predlogu zakona o negospodarskih investicijah ne bo mogoč, 
kajti v najboljšem primeru bo možno plačevati le anuitete sedanjih kreditov, 
kjer so bili s krediti postavljeni določeni državni objekti. 

Kar zadeva razpravo v skupščinskih delovnih telesih, bi rad omenil, da 
je bilo posebej opozorjeno na vprašanje zagotavljanja sredstev za varstvo 
borcev NOV in zagotavljanje socialnega varstva. Prav na tem področju je 
ostalo nekaj dolgov, pri čemer moramo vedeti, da gre za izdatke, ki se morajo 
gibati v skladu z osebnimi dohodki in s porastom življenjskih stroškov. S 
Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kateri dolgujemo že 
460 milijonov din, smo se dogovorili, da bomo ta dolg pokrili v naslednjih 
letih. To ni odpisana obveznost proračuna, saj jo bo potrebno v določeni dina- 
miki poravnati, ker je to ustavna dolžnost republike. 

Glede kompenzacij smo se držali tistega, kar smo se dogovorili, namreč, 
da jih v letu 1982 postopoma ukinjamo. Znesek za kompenzacije v proračunu 
oziroma v njegovi bilanci je seveda takšen, da ustreza dogovorjeni politiki. 
Kot ste slišali v razpravi pri samoupravnem interesnem skladu za pospeševanje 
proizvodnje hrane, se proračun ne vključuje več v sklad. Tista sredstva, ki so 
bila do sedaj v proračunu rezervirana za te namene, se prenesejo v sklad. To 
pomeni, da gredo namenska sredstva, ki jih je proračun za to imel, v celoti 
v skladu. 

Rad bi dodal še nekaj glede sredstev za osebne dohodke. Iz informacije 
namreč izhaja, da so osebni dohodki porasli za 27 %. Povedati je še treba, da 
je treba gledati globalno bilanco v primerjavi z letom 1981. Kot veste, med le- 
tom sprejemamo v skladu z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi 
določene valorizacije osebnih dohodkov. V letošnjem letu je za republiško 
upravo znašala valorizacija, vključno z upoštevanjem nagrajevanja rezultatov 
po delu, 10 % od 1. januarja in 10 % od 1. julija, kar pomeni v povprečju 15 %. 
Povedano drugače, gledano z vidika določil družbenega dogovora, ki ga imamo 
za delitev dohodka in osebnih dohodkov, je zaostajanje osebnih dohokov v re- 
publiški upravi za rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu znašal celih 24 %. 

Odgovoril bom še na nekatera vprašanja, ki so zastavljena v poročilu Od- 
bora za finance. Republika je po ustavi dolžna sodelovati pri financiranju 
vzgojno-izobraževalnih organizacij italijanskega oziroma madžarskega jezika 
in pri delovanju dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih organizacij. Njihovi in- 
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vesticijski zahtevki so na Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in 
proračun prišli z izjavami, da imajo lastno 50% participacijo, zato se tej ob- 
veznosti ne bo dalo izogniti. 

Ce dovolite, bi spregovoril še nekaj besed k predlaganim amandmajem. Z 
amandmajem k 1. členu se v 3. alinei za besedami: »za prispevek federacije« 
vnese znesek »13 199,4 milijonov dinarjev«. To je tisto, kar ste danes že nekaj- 
krat slišali. 

Glede amandmaja k bilanci prihodkov in odhodkov proračuna bi ven- 
darle prosil, da se tudi o tem glasuje, ker je bilanca sestavni del proračuna. 

Kar zadeva amandma, ki ga je dal Izvršni svet, in sicer, da se za 44. členom 
doda nov 45. člen, bi rad pojasnil, da gre za to, da se je tudi v organih državne 
uprave uvedla amortizacija, in sicer po minimalni stopnji 20 "o. Kot vemo, 
so bile vse amortizacijske stopnje zvišane povprečno za 42%, zato se zastav- 
lja vprašanje, ali bi proračun lahko to vsoto pokril. Zato predlagamo, da se 
ta amortizacija z amandmajem opredeli tako, da bo v odvisnosti od tega, kakšno 
bo stanje. To seveda niso rožnate perspektive, vendar Izvršni svet ni imel 
druge izbire, če hoče zagotoviti, da se bo proračun v resnici lahko tudi izvajal. 

Kar zadeva amandma k 16. členu, moram pojasniti, da ima Skupščina SR 
Slovenije svojo tiskarno, izdaja Poročevalca, opravlja tudi določeno materialno 
poslovanje zanj in če pri Poročevalcu kakšen dinar ostane, je prav, da gre 
spet za Poročevalca, ne pa v proračun kot dohodek. Samo to je mišljeno s tem 
amandmajem. 

To, kar predlaga Zakonodajno-pravna komisija, je za Izvršni svet sprejem- 
ljivo in se s tem amandmajem strinjamo. Zakonodajno-pravna komisija meni, 
da naj proračun velja od 1. 1. do 31. 12. 1982, kar je popolnoma pravilno. Za- 
radi rutine smo napisali, naj velja osmi dan po objavi. 

K 2. členu bi rad še dodal, da na kotizacijo v višini 13 199,4 milijona din 
nismo zlepa pristali. V osnutku zakona o zveznem proračunu je znašala koti- 
zacija celo 14 366 milijonov din. Po osnutku zakona nam je primanjkovalo ne- 
kaj čez 2 milijardi din, tisto povečanje pa bi pomenilo 35,4% povečanje ko- 
tizacije v primerjavi s kotizacijo v letošnjem letu. 

Naša delegacija v Zboru republik in pokrajin se je ob našem sodelovanju 
ves čas prizadevala, da bi uskladila kotizacijo z našimi možnostmi. 

Na koncu bi rad ponovno poudaril, da je bila v osnutku zakona o zveznem 
proračunu višina kotizacije 14 336 milijonov din, zato predlagam, da glasujete 
za amandma Izvršnega sveta, ki pomeni 23,7% povečanje kotizacije v primer- 
javi z lansko kotizacijo. Kot veste, se kotizacija plačuje po strukturi družbe- 
nega proizvoda, kolikor ga ima katera od republik in pokrajin. Slovenski delež 
je do nedavnega znašal še 16,72%, najnovejši i?račun pa kaže 16,43%. To po- 
meni relativni padec družbenega proizvoda SR Slovenije v strukturi družbe- 
nega proizvoda Jugoslavije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Predlagam, da preidemo na glasovanje o amandmajih k predlogu zakona. 
Zakonodajno-pravna komisija in Odbor za finance predlagata istoveten 

amandma k 45. členu predloga zakona. Zato dajem na glasovanje amandma Za- 
konodaj no-p ravne komisije in Odbora za finance k 45. členu predloga zakona. 
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Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije in Odbora za 
finance k 45. členu predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Sedaj bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta k 2., 16. in 44. členu 
predloga zakona in o amandmaju k bilanci prihodkov in odhodkov proračuna. 
Predlagam, da glasujemo o vseh amandmajih skupaj, če se delegati s tem 
predlogom strinjate? (Da.) 

Na glasovanje dajem amandmaje Izvršnega sveta k 2., 16. in 44. členu 
predloga zakona ter amandma k bilanci prihodkov in odhodkov. Kdor je za 
predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da so predlagani amandmaji k 2., 16. in 44. členu in amandma 
k bilanci prihodkov in odhodkov sprejeti z večino glasov. 

Sedaj dajem predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
Za leto 1982 v celoti na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije za leto 1982 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških orga- 
nov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Predlog odloka je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. K predlogu odloka 
ste dobili tudi priloge z dopisom z dne 9. 12. 1981. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročevalce 
delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o dolo- 

čitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in 
organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji za leto 1982. Kdor je za predlog odloka, naj prosim gla- 
suje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih 
organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih derivatov in premoga 
za koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982, ki ga je predložil Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Preden začnemo z obravnavo te točke, vas opozarjam, da je osnutek 
zakona strogo zaupne narave, zato prosim, da to upoštevate in da se pred- 
stavniki sredstev javnega obveščanja ravnajo v skladu z določbo 400. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
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Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugo- 
slavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, ki ga 
je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Da.) Besedo ima tovariš Stanko Debeljak, namestnik republiškega sekretarja 
za finance. 

Stanko Debeljak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Stališča Izvršnega sveta do tega problema se niso spremenila, menjala 
se je metoda za realizacijo naših stališč. Zato Izvršni svet v skladu z dogo- 
vorom z delegacijo z Zboru republik in pokrajin predlaga Skupščini, da sprejme 
naslednja stališča in mnenja k osnutku zakona o kritju obresti in drugih stro- 
škov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev 
likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. 

Zakon o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev 
likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, ki je bil sprejet v letu 1980, je po- 
vzročil po utemeljitvah predlagatelja določene odhodke iz naslova obresti in 
tečajnih razlik ter druge stroške v knjigovodski evidenci Narodne banke Ju- 
goslavije. Glede na to, da je pretežni del v tujini najetih kreditov Narodna, 
banka Jugoslavije uporabila za zagotavljanje devizne likvidnosti posameznih 
subjektov v obliki začasnih prodaj deviznih sredstev z obveznostjo vračanja, 
je potrebno, da ti stroški bremenijo uporabnike deviznih sredstev. Knjigo- 
vodsko je torej mogoče stroške, ki izvirajo iz najetih kreditov v tujini, raz- 
mejiti do njihove dokončne poravnave tako, da se izkazujejo v obliki terjatev 
do tistih subjektov, ki so uporabljali ta devizna sredstva in so Narodni banki 
Jugoslavije dajali tudi svoje izjave in garancije pooblaščenih bank, da bodo 
svoje devizne obveznosti poravnali. 

Preostali del stroškov oziroma odhodkov, ki izvirajo iz zadolževanja Na- 
rodne banke Jugoslavije na podlagi posebnega zakona, pa naj po naši oceni 
Narodna banka Jugoslavije krije na podlagi svojih prihodkov, pri čemer mora 
Skupščina SFR Jugoslavije predložiti predlog povečanja prihodkov oziroma 
navesti vire oblikovanja teh prihodkov. Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije je na svojih sejah dne 17. 7. 1980, 14. 1. 1981 in 17. 3. 1981 
sprejel sklepe, da se devizna sredstva, ki jih je Narodna banka Jugoslavije pri- 
dobila na podlagi posebnega zakona, lahko dajejo posameznim uporabnikom 
samo za obveznosti vračanja teh sredstev. Zato osnutek zakona, kot je pred- 
ložen, ni sprejemljiv. 

Do končne ureditve poravnave obresti in drugih stroškov, ki izvirajo iz 
zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini na podlagi posebnega zakona, 
se lahko v letu 1981 začasno predloži ureditev, na podlagi katere bi bilo Na- 
rodni banki Jugoslavije podano pooblastilo za razmejitev obresti in stroškov 
v tem letu. Stroški in obresti, ki izvirajo iz deviznih sredstev, ki so se uporabila 
za potrebe financiranja federacije, bi se lahko razmejevali oziroma zagotovili 
na ustrezen način. 

Na tej osnovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se da so- 
glasje k osnutku zakona, zato da bi v procesu usklajevanja v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ lahko delegacija ta stališča uveljavila. To dajem 
kot pripombo k besedilu stališč, ki ste ga dobili na klop, saj so bila ta sta- 
lišča negativna. 
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Predsednik Emil Tomaži č: Želijo poročevalci delovnih teles besedo? 
(Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Dovolite mi, da vas seznanim s stališči in predlogi Družbenopolitičnega 

zbora: 
1. Družbenopolitični zbor, izhajajoč iz stališč, ki so jih zbori Skupščine 

SR Slovenije sprejeli ob obravnavi planskih aktov za to srednjeročno obdobje, 
meni, da je potrebno najemanje kreditov v tujini povezovati s sposobnostjo 
vračanja, pri čemer Narodna banka Jugoslavije lahko najema zase kratkoročne 
kredite; Dolgoročne in srednjeročne kredite pa lahko najema Narodna banka 
Jugoslavije le za znane koristnike, ki prevzemajo obveznosti vračanja anuitet 
in pokrivanja vseh stroškov, ki pri tem nastajajo. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da je predlagani zakon v nasprotju z do- 
slej sprejetimi stališči in kaže na neurejene odnose na področju zadolževanja 
v tujini, zlasti ker omogoča, da materialne posledice v tujini najetih kreditov 
nosi celotno združeno delo in ne tiste organizacije združenega dela, ki so ko- 
ristile te kredite. Zbor meni, da je pri urejanju tega problema treba v celoti 
izhajati iz določil zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da je potrebno urediti pokritje obresti in 
stroškov, ki so nastali v zvezi s tujimi krediti za potrebe federacije. 

Osnutek zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino je Družbenopolitični zbor obravnaval kot zainteresirani zbor. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor soglaša, da se z zakonom uredijo vprašanja kritja obresti in drugih 

stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagoto- 
vitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, vendar meni, da zakon v pred- 
lagani vsebini ni sprejemljiv. 

2. Glede na potrebo po nadaljnjem usklajevanju zbor nalaga delegaciji 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije, da v postopku usklajevanja uveljavlja pripombe zbora in predloge ter 
stališča Družbenopolitičnega zbora. 

Zbor združenega dela svojo odločitev utemeljuje z naslednjim: 
Zakon o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev lik- 

vidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino (Uradni list SFRJ, št. 41/80) je povzročil 
po utemeljitvah predlagatelja določene odhodke iz naslova obresti in tečajnih 
razlik ter drugih stroškov v knjigovodski evidenci Narodne banke Jugoslavije. 
Glede na to, da je predloženi del v tujini najetih kreditov Narodna banka Ju- 
goslavije uporabila za zagotavljanje devizne likvidnosti posameznih subjektov 
v obliki začasnih prodaj deviznih sredstev z obveznostjo vračanja je potrebno, 
da ti stroški bremenijo uporabnike deviznih sredstev. Knjigovodsko je torej 
mogoče stroške, ki izvirajo iz v tujini najetih kreditov, »razmejiti« do njihove 
dokončne poravnave tako, da se izkazujejo v obliki terjatev do tistih subjektov, 
ki so uporabljali ta devizna sredstva in so Narodni banki Jugoslavije zagotav- 
ljali tudi svoje izjave in garancije pooblaščenih bank, da bodo svoje devizne 
obveznosti poravnali. Skupščina SR Slovenije pa se strinja z razmejitvijo dela 
sredstev, ki so bila dana za potrebe federacije oziroma da se ta sredstva na 
ustrezen način zagotove. 

Zbor združenega dela tudi meni, da ni sprejemljiva ureditev prenašanja 
rizikov oziroma stroškov, ki izvirajo iz v tujini najetih kreditov na tiste sub- 
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jekte, ki teh sredstev niso uporabljali, temveč da je potrebno te stroške pre- 
našati na posamezne uporabnike deviznih sredstev, ki so tudi osnovni nosilci 
zadolževanja v tujini, čeprav lahko naloge zadolževanja tehnično izvede v do- 
ločenih okoliščinah le Narodna banka Jugoslavije. 

Želi kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, da se o 
njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (119 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 22. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani 
je Skupščini predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne 
želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o imeno- 
vanju Republiške volilne komisije v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komi- 
sije v Ljubljani sprejet z večino glasov. 

2. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Loterijskega sveta 
Loterije Slovenije je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o imeno- 

vanju predsednika in članov Loterijskega sveta Loterije Slovenije. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
Loterijskega sveta Loterije Slovenije soglasno sprejet. 

3. Predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravobranilca SR 
Slovenije je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

Predlog odloka ste dobili. Zeli kdo o njem razpravljati? (Nihče.) 
Na glasovanje dajem predlog odloka o imenovanju namestnice javnega, 

pravobranilca SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem je Marija Humer imenovana za namestnico javnega pravobranilca 
SR Slovenije. 

4. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije je 
predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na pred- 
log Predsedstva SR Slovenije. 

Predlog odloka ste prejeli danes na klop. Zeli kdo o predlogu odloka, 
razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi 
sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
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glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča 
SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem je Ivan Repinc izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Preden preidemo na delegatska vprašanja in odgovore, vas obveščam, da 
j p skupina delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti na območju 
republike predložila za današnjo sejo poročilo k samoupravnemu sporazumu o 
ustanovitvi in statutu Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Skupina delegatov je ugotovila, da je skupnost socialnega varstva Slove- 
nije v prečiščenem besedilu samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in v sta- 
tutu Skupnosti socialnega varstva Slovenije upoštevala vse pripombe, dane 
v razpravi na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 24. ju- 
nija 1981. 

Glede na to obvestilo skupine ugotavljam, da je sklep Zbora združenega 
dela z dne 24. junija 1981 v celoti uresničen. 

Zdravstvena skupnost Slovenije je posredovala odgovor na delegatsko vpra- 
šanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 31. okoliša, Domžale, ki ste ga 
prejeli danes na klop. Odgovor bo objavljen tudi v skupščinskem Poročevalcu. 
Vprašujem delegate iz Domžal, ali so z odgovorom zadovoljni? (Da.) 

Glede delegatskega vprašanja skupine delegatov 1. okoliša iz Celja vpra- 
šujem delegate iz Celja, če bi se zadovoljili s tem, da dobijo odgovor na de- 
legatsko vprašanje v Poročevalcu? (Delegati se strinjajo.) 

Vprašujem tudi delegate 39. okoliša, Ljubljana Vič-Rudnik, če se strinjajo, 
da se odgovor na njihovo delegatsko vprašanje objavi v skupščinskem Poro- 
čevalcu? (Delegati se strinjajo.) 

Zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 
Hkrati vas obveščam, da smo pri vseh točkah, kjer smo sprejemali končne 

odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 
Glede na to, da je današnja seja Zbora združenega dela zadnja v tem 

letu, mi dovolite, da se vam iskreno zahvalim in prek vas tudi vsem ostalim 
delegatom, ki prihajajo v Zbor združenega dela, za vaše delo, za vaše pri- 
spevke in tudi za vztrajanje, kakršno ste danes pokazali na tej seji. Dovolite 
mi, da vam in ostalim delegatom zaželim kar največ sreče in uspehov v novem 
1982. letu. 

S tem zaključujem sejo zbora. Hvala. (Ploskanje.) 

(Seja zbora je bila končana ob 18.50.) 
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64. seja 

(12. novembra 1981) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati. Začenjam 
64. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake 
seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo 
za zbor. 

V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: za 
predsednika tovariša Janka Logarja, delegata iz občine Ilirska Bistrica, za 
člana pa tovariša Branka Mahneta, delegata iz občine Izola in tovariša Franca 
Vončino, delegata iz občine Jesenice. Če se s tako komisijo strinjate, potem 
prosim, da to potrdite z dvigom rok. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 64. sejo Zbora občin izvoljeni tovariš Janko Logar, za predsed- 
nika in tovariša Branko Mahne in Franc Vončina za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila dele- 
gatov in pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na 
svojih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Če ima morda kdo pismeno pripravljeno delegatsko vprašanje, prosim, 
da ga, medtem ko čakamo na poročilo komisije, odda namestnici sekretarja 
zbora. Prav tako prosim tiste delegate, ki imate namen razpravljati, pa se še 
niste prijavili, da to storite sedaj. 

Na klop ste dobili nekaj sklepov, ki naj bi jih ob posameznih točkah naš 
zbor sprejel. Sklepi so pripravljeni kot pripomoček delegatom in delegatskim 
skupinam zato, da bi čimbolj uspešno zaključili posamezne točke. Sklepe smo 

21 
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pripravili na osnovi poročil delovnih teles, poročevalci medzborovskih skupin 
delegatov pa jih bodo tudi obrazložili, če bo potrebno. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je opravila 
svoje delo in prosim predsednika, da zboru poroča. 

Janko Logar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Verifikacijska komisija se je sestala in sestavila naslednje poročilo. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na-seji zbora in 
iz teh pooblastil ter napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se udele- 
žujejo današnjega zasedanja delegati iz vseh občin v SR Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Me- 
tlika in Vrhnika. Skupina delegatov mesta Ljubljane je na sejo zbora dele- 
girala dva delegata. Delegatka Anka Tominšek je pooblaščena za 6. in 7. točko 
dnevnega reda, delegat Janez Zaplotnik pa za ostale točke dnevnega reda. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 64. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi kdo besedo o poročilu? 
(Ne.) Če ne, potem prosim, da z dvigom rok potrdite poročilo. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 64. sejo Zbora občin. 

Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravnoveljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta pri posameznih 
točkah dnevnega reda povabljeni še predstavniki Republiške konference SZDL, 
Republiškega sveta Zveze sindikatov in Skupnosti slovenskih občin k vsem 
točkam dnevnega reda, Gospodarske zbornice in Sveta za družbenoekonomske 
odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference k 3. in 4. 
točki, Odbora udeležencev dogovora o uresničevanju družbene usmeritve raz- 
porejanja dohodka v letu 1981 k 5. točki, Skupnosti socialnega varstva in Sveta 
za socialno-zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
k 6. in 7. točki in Republiške volilne komisije k 9. in 10. točki dnevnega reda. 

Na sejo so bili povabljeni tudi člani skupine delegatov za proučitev po- 
ročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in resolucije o iz- 
vajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982, člani 
skupine delegatov za proučitev poročila o uresničevanju politike delitve sredstev 
za osebne dohodke in skupine delegatov za proučitev poročila o uresničevanju 
socialne politike. 

Seje zbora se udeležujejo poleg predstavnikov Izvršnega sveta še tovariš 
Marjan Kotar, predstavnik RK SZDL Slovenije, Drago Bencina, predstavnik 
Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije, 
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tovariš Franček Kavčič in dr. Tone Florjančič, predstavnika Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, tovariš Marjan Grampovčan, predstavnik 
Skupnosti občin, tovariša Lojze Fortuna in Peter Sovorov predstavnika Go- 
spodarske zbornice Slovenije, tovariš Peter Toš, predsednik Republiškega ko- 
miteja za delo in Andreja Mlakar, samostojna svetovalka generalnega direk- 
torja SDK za Slovenijo za Odbor udeležencev dogovora o uresničevanju druž- 
bene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981 in dr. Janez Šinkovec, pred- 
sednik Republiške volilne komisije. 

Zbor hkrati obveščam, da so kot poročevalci delovnih teles zbora in Skup- 
ščine na seji navzoči tovariši: Franc Taler, član Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Tone Zibert, član odbora za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem, Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno-pravne komisije, Franjo 
Turk, predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
in poročevalci medzborovskih delegatskih skupin tovariš Jože Sušmelj in to- 
variš Zvone Volfand. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 64. seje Zbora občin. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni pred- 
ložila zboru nobenega predloga odloka, umikam z dnevnega reda 11. točko, to 
je volitve in imenovanja. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 64. seje zbora; 
2. odobritev zapisnikov 62. in 63. seje zbora; 
3. poročilo o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s 

predlogi ukrepov; 
4. poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezo- 

vanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije; 
5. poročilo o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka 

pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke; 
6. poročilo o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 

1981; 
7. informacija o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji; 
8. predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o 

zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva z osnutkom 
zakona; 

9. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
litvah in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije z osnutkom 
zakona; 

10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi oko- 
lišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije; 

11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi kdo o dnevnem redu razpravljati? (Ne.) Če ne, potem prosim, da gla- 

sujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno določil dnevni red tako. kot sem ga prav- 
kar predlagala. 
21* 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 62. in 63. seje zbora. 

Osnutka obeh zapisnikov ste prejeli. Ima kdo k zapisniku kakšen popra- 
vek ali dopolnitev? (Ne.) Če ne, potem prosim, da glasujete. Kdor je za to, da 
odobrimo zapisnik, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril oba zapisnika. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o aktiv- 
nostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov. 

Predlagatelj poročila je Gospodarska zbornica Slovenije, ki je za svojega 
predstavnika določila tovariša Lojzeta Fortuno, podpredsednika Gospodarske 
zbornice Slovenije, ki bo dal uvodno obrazložitev k tej in k naslednji točki 
dnevnega reda, to je k poročilu o samoupravnem sporazumevanju in dohod- 
kovnem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije. 

Lojze Fortuna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na julijskih zasedanjih zborov Skupščine SR Slovenije ste Gospodarsko 
zbornico Slovenije in splošna združenja zadolžili, da poročajo. Ta zadolžitev 
omogoča, da se Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja neposredno 
na ta način vključujejo v delo delegatske skupščine, hkrati za zaostruje od- 
govornost temeljnih in drugih organizacij združenega dela, kot tudi splošnih 
združenj in Gospodarske zbornice Slovenije pri uresničevanju skupno dogovor- 
jene politike družbenoekonomskega razvoja in še posebej naporov za stabili- 
zacijo našega gospodarjenja, v skladu z dejanskimi materialnimi pogoji in 
možnostmi, hkrati pa ustvarja podlago za naše učinkovitejše delovanje. 

Pri ocenjevanju naših aktivnosti smo izhajali iz vloge in nalog v splošnih 
združenjih zbornice, kot so opredeljene v zakonih in statutih ter drugih druž- 
benih dokumentih, ki neposredno določajo naše naloge, zlasti pa v dogovoru 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985 in resoluciji 
o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije za leto 1981. 

Razprava v skupini delegatov vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije, 
kot tudi razprava v okviru Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije in v organih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
je opozorila, da obe poročili zelo zgoščeno, ponekod pa tudi ne dovolj izčrpno 
prikazujeta probleme na posameznih obravnavanih področjih in naše aktivnosti 
za njihovo odpravljanje. 

Zato bom v svoji uvodni besedi skušal odgovoriti na nekaj doslej zastav- 
ljenih vprašanj in hkrati posredovati dodatne predloge za reševanje nekaterih 
problemov. 

Na zasedanju zbora sodelujejo tudi predstavniki nekaterih splošnih zdru- 
ženj, ki bodo po potrebi lahko dali tudi ustrezna pojasnila in dopolnila. 

V razpravah v zborih Skupščine SR Slovenije 28. julija, enako pa tudi na 
obeh sejah skupščine Gospodarske zbornice Slovenije v juniju in juliju, je bila 
sprejeta ocena, da so pri uresničevanju ciljev družbenega in ekonomskega 
razvoja ključni problemi v upadanju proizvodnje in njeni neustrezni strukturi, 
neuresničevanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino in visoki 
stopnji inflacije. Osnovni vzrok zanje je, poleg nekaterih materialnih gibanj v 
domačem in svetovnem gospodarstvu in ne vedno ustreznih ukrepov tekoče 
ekonomske politike, predvsem prepočasno uresničevanje in utrjevanje druž- 
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benolastninskih odnosov pri združevanju dela in sredstev v skladu s sprejetimi 
ustavnimi in zakonskimi družbenoekonomskimi in pravnimi podlagami po- 
ložaja delavca v združenem delu. 

Ko opredeljujemo nekatere pomembnejše subjektivne in objektivne zavore 
za hitrejše uveljavljanje dohodkovnih odnosov, izhajamo iz položaja delavca v 
temeljni organizaciji združenega dela in delovanja delegatskega sistema v raz- 
ličnih oblikah združevanja in povezovanja organizacij združenega dela, vključno 
z učinkovitostjo delegatskega usklajevanja v organih splošnih združenj in go- 
spodarskih zbornic pri oblikovanju strokovnih podlag za samoupravno spo- 
razumevanje in družbeno dogovarjanje za urejanje odnosov v družbeni repro- 
dukciji. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da urejanje dohodkovnih odnosov v skladu 
z zakonom o združenem delu med proizvodnjo, delovno, poslovno in interesno 
povezanimi in soodvisnimi temeljnimi organizacijami združenega dela vedno 
pomeni poseg tako v materialne odnose med temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela in s tem materialni položaj delavca ter hkrati v celoto odnosov v 
pridobivanju in razporejanju dohodka v temeljni organizaciji združenega dela, 
v samoupravno organizacijo dela in sistem obveščanja delavcev, še posebej pa v 
dosedanjo miselnost delavcev, zlasti pa poslovodnih kadrov. Njihova pogosta 
preveč kratkoročna usmerjenost je posledica, da sedaj prevladujočega načina 
gospodarjenja, ki je temeljilo na zelo širokih možnostih uvoza tuje akumula- 
cije in materialnih sredstev za proizvodnjo, pretežni naslonitvi na bančna po- 
sojila, tako za tekoče poslovanje kot investicije in na nekritičnem uvozu tuje 
tehnologije. 

Tudi v tem trenutku je še vedno osnovna zavora za uveljavitev dohod- 
kovnih odnosov velik razkorak med dejanskim obsegom nove ustvarjene vred- 
nosti in vsemi oblikami porabe na vseh ravneh. Prilagajanje gospodarjenja 
okvirom realno ustvarjenega dohodka in materialnim možnostim v mnogih 
organizacijah združenega dela in skupnostih poteka z mnogimi objektivnimi 
težavami, pa tudi subjektivnimi odpori. 

Takšno zaostajanje pri uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov ustvarja ugodna tla za prodor dveh enako nevarnih tendenc urejanja 
odnosov v družbeni reprodukciji: 

— skupinsko-lastninskih tedenc, ki se kažejo v zadnjem času z vso ostrino, 
zlasti pri sprejemanju odločitev v organizacijah združenega dela o oblikovanju 
cen, razpolaganju z devizami in sredstvi za investicije, ki jim je mnogokrat 
skupna kratkovidna usmeritev v doseganje dohodka na račun drugih proizvajal- 
cev in potrošnikov, ne glede na povečanje lastne produktivnosti dela in učinko- 
vitosti gospodarjenja, kot edine realne podlage za udeležbo v novo ustvarjeni 
vrednosti; 

— državnolastninskega načina reševanja nakopičenih problemov, tako v 
materialnih kakor tudi družbenoekonomskih, družbenogospodarskih odnosih, ki 
jih je takšen način ne le zaostroval, ampak v pomembni meri tudi soustvarjal. 

Pri tem pa podpiramo seveda tiste ukrepe družbenopolitičnih skupnosti in 
izvršilnih organov, ki spodbujajo samoupravno sporazumevanje organizacij 
združenega dela za uresničevanje sprejetih razvojnih ciljev. 

Takšne zavore in tendence se kažejo zlasti: 
1. Na področju trga in cen: V pretežno administrativnem določanju cen ob 

neizoblikovanih objektiviziranih kriterijih za njihovo oblikovanje kot temeljni 
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podlagi za vodenje dolgoročne politike cen, zlasti za tiste proizvode in storitve, 
ki so ključnega pomena za stabilnost gospodarstva in pri tem še posebej ne- 
urejene paritete cen po posameznih fazah v reprodukcijskih verigah. To je 
praktično suspendiralo delovanje tržnih zakonitosti, ki pa posredno prek nega- 
tivnih pojavov tako imenovanega »nesamoupravnega sporazumevanja« v kon- 
čni fazi, vendar v popačeni obliki, kljub temu delujejo. 

V nepovezanem odločanju o cenah surovin in polproizvodov glede na raz- 
mere na mednarodnih tržiščih in potrebe izvozne strategije najpomembnejših 
nosilcev izvoza. 

V vztrajanju na stroškovnem oblikovanju cen, ne glede na doseženo pro- 
duktivnost ter učinkovitost gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Enake ten- 
dence so prisotne tudi pri določanju osnov in meril za razporejanje skupno 
ustvarjenega dohodka v vseh tistih primerih, kjer to omogoča tržni položaj po- 
sameznih proizvodov, organizacij združenega dela ali celih dejavnosti kot so 
gozdarstvo, črna in barvna metalurgija, del kmetijstva in tako dalje. 

V odločanju o zahtevah za spremembo cen v skupnostih za cene za posa- 
mezne proizvode in storitve, brez prejšnjega usklajevanja v okviru splošnih 
združenj ali med njimi, ne glede na to, da niso razčlenjena merila za obliko- 
vanje cen. 

V še vedno prisotni veliki usmerjenosti posameznih proizvajalcev na do- 
mači trg, ob njihovih hkratnih zahtevah, da se s potrošniškimi krediti ustvarja 
umetna kupna moč, kot je to primer v zadnjem času na področju avtomobilske 
industrije. 

2. Na področju oblikovanja in delitve sredstev za osebne dohodke: V pove- 
zanosti gibanja osebnih dohodkov zgolj z ustvarjenim dohodkom in s tem po- 
vezanim pritiskom na cene in v njihovi premajhni povezanosti z rastjo pro- 
duktivnosti ter zmanjševanja vseh stroškov. 

3. Na področju gospodarjenja s sredstvi za tekoče poslovanje in investicije. 
V prisotnih poizkusih za neupoštevanje sprejetih razvojnih kriterijev za inve- 
sticije. V planiranju in odločanju o uporabi sredstev akumulacije v temeljnih 
organizacijah združenega dela zgolj za lastne investicije, ne glede na odprte 
probleme zagotavljanja surovin in reprodukcijskih materialov v teh istih orga- 
nizacijah združenega dela oziroma v plasmaju njihovih proizvodov in s tem 
povezanih odporih za učinkovito združevanje dela in sredstev za tiste razvojne 
programe, ki dejansko izpolnjujejo sprejete kriterije. Značilen primer so pred- 
videne naložbe za razvoj primarne kmetijske proizvodnje v Sloveniji in drugih 
republikah ter pokrajinah, kakor tudi reprodukcijskih materialov za proizvod- 
njo hrane, na primer umetna gnojila, in za nekatere druge surovine, pri ka- 
terih se skoraj kot izključni vir predvidevajo intervencijska sredstva v druž- 
benopolitičnih skupnostih v obliki razvojnega dinarja in v bankah združena 
sredstva. 

V uveljavljanju takšnh instrumentov tekoče denarne in kreditne politike, 
ki zlasti skozi primarno emisijo krepi monopolni položaj posameznih proizva- 
jalcev in ne temelji na skupni odgovornosti posameznih faz proizvodnje in 
prometa za zagotavljanje obratnih sredstev kot osnovnemu pogoju za prido- 
bivanje dopolnilnih sredstev za normalen potek proizvodnje, kot na primer 
primarna kmetijska proizvodnja, plasmaji investicijske opreme na domačem 
trgu in tako dalje. 
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V nezgrajenem sistemu kriterijev za gospodarjenje z obratnimi sredstvi 
v temeljnih organizacijah združenega dela in temeljnih bankah, ki je skupaj z 
neustrezno politiko obrestnih stopenj destimuliral napore za združevanje ob- 
ratnih sredstev za skupno poslovanje. 

V še vedno prisotnih pojavih preprodaje deviz izven dogovorjenega si- 
stema združevanja deviznih sredstev po skupnih osnovah in merilih, sprejetih 
v SISEOT. 

4 Na področju združevanja in povezovanja v gospodarstvu: V neustrezni 
dejanski integriranosti gospodarstva, -tako znotraj delovnih in sestavljenih 
organizacij združenega dela kot v širših oblikah povezovanja združenega dela, 
zlasti neučinkovitosti oziroma neizpeljani organizaciji skupnih poslovnih funk- 
cij in dejavnosti skupnega pomena, pri čemer mislimo na marketing, razvojno 
raziskovalno dejavnost, gospodarjenje z denarnimi sredstvi, nabava m prodaja 
 -to pa velja zlasti za dobršen del naših sestavljenih organizacij, čeprav ima- 
jo marsikje na papirju izpeljano visoko stopnjo integracije dela in sredstev, 
na primer v gradbeništvu, strojegradnji, v delu gozdnolesnega kompleksa in 
tciko dsljG 

V nepripravljenosti za večjo delitev dela in specializacijo na podlagi uskla- 
jevanja tehnološkega razvoja in na podlagi samoupravnega sporazumevanja o 
temeljih skupnih planov oziroma usklajevanja planov, kot je avtomobilska 
industrija, računalništvo, strojegradnja, mesnopredelovalna industrija in tako 
dalje. 

Poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju 
na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije temelji na dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in obravnava 
prestrukturiranje industrije, oblikovanje regijskih planov predelovalnih cen- 
trov in povezovanje proizvodnje in trgovine. 

Nosilci strokovnih in usklajevalnih aktivnosti na teh področjih so poleg 
organizacij združenega dela, splošnih združenj in Gospodarske zbornice tudi 
drugi udeleženci dogovora, kot so banke, SISEOT in Izvršni svet. Vloga sploš- 
nih združenj in zbornic je predvsem strokovna pomoč pri pripravi in usklaje- 
vanju samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sredstev za skupne na- 

^ ložbe ter skupno poslovanje na podlagi skupnih interesov. 
Razen že uvodoma omenjenih vzrokov za zaostajanje samoupravnega spo- 

razumevanja, je potrebno v zvezi z omenjenim poročilom navesti še naslednje 
razloge za zaostajanje pri izvedbi konkretnih razvojnih nalog. 

Samoupravni plani organizacij združenega dela še niso usklajeni z^ raz- 
vojnimi kriteriji in realnimi materialnimi možnostmi za njihovo uresničeva- 
nje. V procesu sprejemanja samoupravnih planov je bil še vedno preveč pri- 
soten poudarek na postopkih, namesto na vsebini planiranja, to je zlasti na 
sprejemanju medsebojnih materialnih obveznosti udeležencev samoupravnega 
sporazumevanja o temeljih planov. 

Osnutek materialnih bilanc, ki je bil izdelan v Zavodu za družbeno pla- 
niranje SR Slovenije, je bil obravnavan na vseh splošnih združenjih, od ka- 
terih so nekatera predlagala tudi dodatne dopolnitve in spremembe kot na pri- 
mer kemična in gumarska industrija, usnjarskopredelovalna industrija in črna 
ter barvna metalurgija. • 

Te materialne bilance so osnova za odpravo nekaterih strukturnih ne- 
skladij razvoja in so hkrati podlaga za samoupravno sporazumevanje o zdru- 
ževanju dela in sredstev za posamezne razvojne naloge, navedene v poročilu. 
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Na nekaterih področjih še vedno niso usklajeni plani razvoja v Jugosla- 
viji, na primer v črni metalurgiji, avtomobilski industriji in tako dalje, pri 
čemer je potrebno poudariti, da smo prav na teh področjih sprožili zelo kon- 
kretne pobude za usklajevanje v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije in 
predlagali, da se sklenejo dolgoročni dogovori o uskladitvi proizvodnih pro- 
gramov na temelju delitve dela v proizvodnji in razvoju posameznih ključnih 
tehnoloških delov, sklopov in agregatov na njihovi unifikaciji in velikoserijski 
proizvodnji. Pomembnejši premiki, razen v nekaterih primerih kot so skupna 
vlaganja v proizvodnjo elektronskih cevi za televizorje v Elektronski industriji 
Niš, na teh področjih niso bili doseženi vidni rezultati, predvsem zaradi: 

prevelikega povpraševanja, ki je vse do pred kratkim omogočalo pro- 
dajo na domačem trgu ob hkrati neustrezni visoki zaščiti domačih proizva- 
jalcev; 

— takšne odvisnosti od tujih partnerjev, ki je onemogočala ali bistveno 
otežkočala unifikacijo posameznih sklopov in delov oziroma osamosvojitev 
večjega in za proizvodnjo bistvenega dela polproizvodov oziroma izvoz končnih 
izdelkov; 

bolj ali manj monopolnega položaja in pritiskov posameznih finalistov 
oziroma posameznih kooperantov, ki so vztrajali na reševanju medsebojnih 
ekonomskih odnosov s pozicij moči in skupinsko-lastninskih odnosov, ne pa 
skupno sprejetih tehničnih in ekonomskih standardov in normativov. 

Na področju oskrbe s surovinami in reprodukcijskimi materiali je prede- 
lovalna industrija odvisna od skupnih vlaganj v Sloveniji kot tudi v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah, pri čemer se postavlja vprašanje fi- 
nančnih možnosti, ker gre za kapitalno intenzivne objekte, za združevanje di- 
narskih in deviznih sredstev, za probleme pokrivanja izgub in za probleme 
da se s sovlaganji v okviru Slovenije zagotavlja le polovica ali manj potrebnih 
reprodukcijskih materialov. Za realizacijo nekaterih programov, zlasti na pod- 
ročju črne metalurgije in drugih baznih surovin, se v zadnjem času ponovno 
pojavljajo številnejše zahteve, da se sredstva zagotavljajo na podlagi tako ime- 
novanega razvojnega dinarja in njegove koncentracije na ravni federacije 
pri čemer takšna stališča podpirajo žal tudi nekatere naše organizacije zdru- 
ženega dela; 

Precej nedoslednosti je tudi v izvajanju sprejete in ne povsem dograjene 
metodologije samoupravnega planiranja, zlasti v delovnih in sestavljenih orga- 
nizacijah združenega dela. 

Dovolite, da v nadaljevanju dopolnim nekatere ugotovitve in predloge za 
realizacijo posameznih razvojnih nalog. 

1. Na področju strojegradnje je bil dosežen napredek v uskladitvi teme- 
ljev plana SOZD Združena podjetja strojegradnje. Izvršilni odbor Gospodarske 
zbornice je v septembru obravnaval problematiko Združenega podjetja stroje- 
gradnje, ki povezuje okoli 80 % slovenske strojegradnje. Glede uveljavitve 
nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana je izvršilni odbor sprejel sta- 
lišče, da SOZD Združeno podjetje strojegradnje in Splošno združenje kovinske 
industrije do 30. junija 1982 pripravita samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov za povezovanje udeležencev v programsko-razvojni skupnosti za nume- 
ncno krmiljene stroje. Hkrati je potrebno pripraviti, podlage za oblikovanie 
ostalih programsko-razvojnih skupnosti, navedenih v poročilu. Program dela in 
roke oblikovanja teh skupnosti bosta Splošno združenje in Združeno podietie 
strojegradnje opredelila v prvem trimesečju leta 1982. 
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Splošno združenje kovinske industrije bo v istem roku skupaj z udeleženci 
iz SOZD Agros, SOZD Združena podjetja strojegradnje in z drugimi organiza- 
cijami združenega dela s področja kmetijske mehanizacije dokončno uskladilo 
odprta vprašanja njene proizvodnje in oblikovanja programsko razvojnih skup- 
nosti za posamezna področja. 

S področja proizvodnje orodij bo Splošno združenje kovinske industrije do 
30. junija 1982 pripravilo predlog uskladitve razvojnih programov ter skupne 
oskrbe z reprodukcijskimi materiali, udeleženci sporazumevanja pa bodo pri- 
pravili osnutek samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov in o med- 
sebojnem dohodkovnem povezovanju. 

2. Za uskladitev razvoja avtomobilske in motorne industrije je bilo v 
zadnjih dneh predloženo že deveto besedilo samoupravnega sporazuma o po- 
vezovanju v skupnost za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje ter osnu- 
tek samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov razvoja za obdobje 1981 
do 1985. Iz dosedanjega poteka sporazumevanja je razvidno, da je za njegove 
udeležence sprejemljiva le dokaj splošno opredeljena oblika povezovanja z 
relativno rahlimi medsebojnimi povezavami. Gospodarska zbornica predlaga, 
da na tem področju povezovanja, ki ga vodi republiški Izvršni svet, sodelujeta 
pa tudi Splošno združenje kovinske industrije in Gospodarska zbornica Slove- 
nije, udeleženci sporazumevanja do konca letošnjega leta izoblikujejo samo- 
upravna sporazuma o povezovanju v skupnost in o usklajevanju planov ter 
da se o njih začne razprava v organizacijah združenega dela. V nasprotnem 
primeru pa bomo predlagali uvedbo postopka obveznega sporazumevanja. 

3. Na področju računalništva je bila v Gospodarski zbornici Slovenije že 
pred tremi leti pripravljena zasnova enotnega računalniškega sistema, ki je do- 
bila polno podporo v razpravah v splošnih združenjih. Zaradi prepočasnega 
usklajevanja med posameznimi nosilci razvoja proizvodnje in plasmaja raču- 
nalniške opreme, je republiški Izvršni svet ob sodelovanju Gospodarske zborni- 
ce Slovenije in drugih ustreznih izvršnih svetov skupščin predlagal sprejem za- 
kona o uvedbi obveznega postopka samoupravnega sporazumevanja. 

4. V črni in barvni metalurgiji je na področju samoupravnega sporazu- 
mevanja osnovna naloga preoblikovanje poslovne skupnosti za jeklo v skup- 
nost za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje ter v okviru te skupnosti 
oblikovanje samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev za 
skupno naložbo v proizvodnjo elektrojekla v Železarni Jesenice. Splošna zdru- 
ženja črne in barvne metalurgije in SOZD Slovenske železarne bosta pospešila 
sporazumevanje in pripravila ustrezne strokovne podlage skupaj z ostalimi 
udeleženci v prvem trimesečju leta 1982. 

Pri modernizaciji in razširitvi zmogljivosti za proizvodnjo aluminija in 
jekla je potrebno uskladiti predvidene naložbe, zlasti glede deleža lastnih sred- 
stev investitorjev in sovlagateljev v skladu s kriteriji samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana Ljubljanske banke — Združene banke in prestrukturi- 
ranja predelave aluminija in jekla v skladu z razvojnimi kriteriji. 

5. V splošnem združenju kemične in gumarske industrije teče dogovarja- 
nje med SOZD Kemija in INA Lendava o realizaciji programa pentaeritritola. 
V primeru prenosa tega programa v Lendavo, bi Belinka usmerila svoj razvoj 
na področje perspojin in furanske kemije. Splošno združenje bo v mesecu no- 
vembru ocenilo program kaprolaktama v Ljutomeru glede na spremenjene 
možnosti za razvoj INA Lendava. 
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Ponovno se odpirajo nekatera vprašanja razvoja agrokemije, vezana na vi- 
soka sovlaganja sredstev za zagotovitev komponent za umetna gnojila iz Ku- 
tine, vključno s pokrivanjem izgub v Zorki iz Šabca. 

Podobni problemi so tudi glede izvedbe programa Iplasa, zaradi zaostaja- 
nja projekta DINA na Krku. Tudi pri ostalih, v poročilu navedenih progra- 
mih bazne kemije, se z upočasnitvijo dinamike realizacije in s fazno izvedbo 
organizacije združenega dela prilagajajo omenjeni finančni in reprodukcijski 
sposobnosti, kar so v predhodnih postopkih sporazumevanja tudi uskladili 
med seboj. 

6. Po dogovoru s proizvajalci termoizolacijskih materialov kot so Izo- 
lirka, Termika, TIM Laško in Krka je prevzelo Splošno združenje industrije 
nekovin pobudo za ustanovitev skupnosti za medsebojno plansko in poslovno 
sodelovanje. Glede na velike potrebe po termoizolacijskih materialih tako za 
domače potrebe kot za izvoz, je potrebno poudariti, da se razvoj in uporaba 
termoizolacijskih materialov obravnava v zvezi z ukrepi za racionalnejšo upo- 
rabo energije, ni pa bil sprejet noben od napovedanih pospeševalnih ukrepov^ 
tako za proizvodnjo kot za uporabo termoizolacijskih materialov. 

7. Pri povezovanju proizvodnje in trgovine predlagamo, da se aktivnosti 
usmerijo zlasti v: 

— odpravljanje administrativno določenih marž, ki jo v mnogih primerih 
preprečujejo urejanje odnosov na podlagi ustvarjanja in razporejanja skup- 
nega prihodka v sodelovanju proizvodnih in trgovinskih organizacij združe- 
nega dela; 

— oblikovanje skupnih osnov za določanje standardov in normativov kot 
podlage za urejanje odnosov v bilateralnih samoupravnih sporazumih med pro- 
izvodnimi in trgovinskimi organizacijami združenega dela; 

— prevzemanje dolgoročnih obveznosti proizvodnje in plasmaja oziroma 
oskrbe za pomembnejše proizvode in skupna vlaganja za razvoj tistega dela 
trgovinskih zmogljivosti (skupna skladišča), ki omogočajo stabilno preskrbo 
proizvodnje z reprodukcijskimi materiali in preskrbo prebivalstva z osnovnimi 
življenjskimi proizvodi. 

Dosedanji rezultati na področju samoupravnega sporazumevanja za uresni- 
čitev ciljev iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije kažejo, da 
so kljub naštetim pomanjkljivostim storjeni prvi resni koraki za uveljavljanje 
sprejetih nalog. 

V skladu z omenjenimi ugotovitvami, predlagamo, da se sproži postopek za 
spremembe in dopolnitve sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela in drugih oblikah 
združevanja organizacij združenega dela glede na dejanske materialne mož- 
nosti. 

Kar zadeva poročilo o aktivnostih Gospodarske zbornice Slovenije in 
splošnih združenj za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje, so odgovori na 
nekatera zastavljena vprašanja in pripombe zajeti že v prvem delu te uvodne 
besede, zlasti vprašanja v zVezi s samoupravnim sporazumevanjem in dohod- 
kovnim povezovanjem organizacij združenega dela. 

Ekonomski odnosi s tujino. Ker je rast proizvodnje v največji meri od- 
visna od povečanja izvoza, predvsem na konvertibilne trge, imajo ekonomski 
odnosi s tujino osrednje mesto v tem poročilu, tako glede problematike in naših 
aktivnosti na tem področju kot tudi glede predlogov za uresničevanje planiranih 
razvojnih ciljev. 
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Dejstvo je, da se moramo od pretežno uvozno usmerjenega gospodarstva v 
nadaljnjem razvoju bolj opirati na domače resurse in se z našo proizvodnjo v 
vedno večji meri in dohodkovno bolj učinkovito kot doslej vključevati v med- 
narodno menjavo. Za zagotovitev take trajne izvozne naravnanosti so najpo- 
membnejše naloge splošnih združenj in Gospodarske zbornice, kako opredeliti 
dolgoročno izvozno strategijo slovenskega gospodarstva, zagotoviti njegovo 
ustrezno organiziranost doma in v tujini in trajnejšo reprodukcijsko poveza- 
nost na dohodkovnih odnosih, na osnovah skupno ustvarjenega deviznega do- 
hodka. 

Uresničevanje zahtevnih nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino 
terja, da vztrajamo na doslednem izvajanju v SISEOT usklajenih planov izvoza 
in uvoza organizacij združenega dela. Ponovno poudarjam, da moramo za uskla- 
jevanje teh planov v letu 1982 pripraviti in sprejeti kriterije za usklajevanje, 
ki bodo temeljili na neto deviznih učinkih, in sicer za vsako panogo oziroma 
dejavnost posebej, glede na izvozno najbolj učinkovite organizacije združenega 
dela. 

Dolgoročna izvozna strategija slovenskega gospodarstva bo opredeljena na 
podlagi izsledkov raziskave, ki jo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico in ne- 
katerimi izvoznimi organizacijami združenega dela izvaja šest raziskovalnih 
organizacij. 

Sekcije pri Gospodarski zbornici Slovenije, kot pomembne oblike organizi- 
ranja združenega dela za skupen nastop v posameznih državah oziroma skupi- 
nah držav, še ne opravljajo svoje vloge usklajevalca interesov organizacij zdru- 
ženega dela, članic in usmerjevalca izvoza, zlasti razvitejših oblik gospodar- 
skega sodelovanja. 

Glede na odgovorne naloge, zaradi katerih se OZD povezujejo v sekcijah, 
iih moramo kadrovsko okrepiti predvsem tako, da se bodo nosilci ekonomskih 
odnosov s tujino v gospodarstvu kot tudi izven njega aktivno vključili v delo 
sekcij in v njih usklajevali vprašanja skupnega nastopa na tujih trgih. To bi 
dalo potrebno kvaliteto delu sekcij, bolje bi bili izrabljeni kadri, ki delajo na 
vprašanjih ekonomskih odnosov s tujino, hkrati pa bi se omejevalo poveče- 
vanje in prekrivanje strokovnih služb na tem področju. Taka okrepitev sekcij 
bo tudi omogočila, da se v njihovem okviru pripravijo skupni programi izvoza 
in uvoza za posamezne države, programi razvoja zunanjetrgovinske mreže, 
programi za usklajen nastop v posameznih državah oziroma skupini držav ter 
prioritetno razporejeni posamezni trgi glede na njihov pomen za naše gospo- 
darstvo, kot je to predvideno v osnutku republiške resolucije za leto 1982. 

S tremi na novo ustanovljenimi sekcijami deluje sedaj v Gospodarski 
zbornici Slovenije 29 sekcij za pospeševanje in bolj organiziran nastop v tujini, 
od tega 8 za območje razvitih zahodnih držav, 13 za države v razvoju in 8 za 
socialistične države. 

67 organizacij združenega dela iz Slovenije ima v tujini skupno 104 pred- 
stavništva in 12 enot s skupno 257 delavci. Na podlagi sklepov Gospodarske 
zbornice Jugoslavije in Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino potekajo 
sedaj na osnovi izdelanih kriterijev usklajevanja in preregistracije zunanje- 
trgovinske mreže. Doslej je opravljeno delo na tem področju za 8 držav, ki jih 
ne bom navajal. Pospešeno pa bo treba nadaljevati delo še za ostale razvite 
države s konvertibilno valuto. V navedenih osmih državah je skupno 67 pred- 
stavništev slovenskega gospodarstva, predlagana pa je ukinitev sedmih, medtem 
ko bi se za 17 predstavništev morali še uskladiti. 
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Ena od oblik za uspešnejši skupen nastop v tujini so tudi konzorciji. Do- 
slej je bilo ustanovljenih 7 konzorcijev — skupnosti OZD za plansko in po- 
slovno sodelovanje na tujih trgih. V začetni fazi svojega sodelovanja so kon- 
zorciji omogočili določenim organizacijam združenega dela prodor na tuje trge, 
zdaj pa je prišlo do zastoja in so potrebne nove spodbude za razširitev članstva 
in za nove oblike povezovanja za nastopanje v tujini. 

V SR Sloveniji imamo registriranih 320 organizacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo z zunanjo trgovino, in ki zaposlujejo 3940 delavcev. Za usposabljanje 
teh kadrov je v posebni šoli v Radencih bilo organiziranih že več osnovnih in 
dopolnilnih seminarjev. V štiriletnem delovanju te šole se je v njej dopolnilno 
usposabljalo več kot 1000 zunanjetrgovinskih delavcev iz predstavništev v tu- 
jini in iz OZD doma. 

Oskrba proizvodnje s surovinami in reprodukcijskimi materiali. Kot je 
poudarjeno že v poročilu, imajo bistveno manj težav v proizvodnji in prodaji 
tiste OZD, ki so bile že v minulem obdobju dolgoročno usmerjene v kvalitetno 
dohodkovno povezovanje z drugimi organizacijami združenega dela — tako v 
Sloveniji kot v drugih republikah in pokrajinah in to za medsebojno sodelo- 
vanje v tekoči kakor tudi v razširjeni reprodukciji. 

Ugotavljamo, da je v delu slovenskega gospodarstva, čeprav še ne na do- 
volj široki fronti, že prodrlo in se v praksi začelo uresničevati spoznanje, da 
ni mogoče stabilno in kakovostno gospodariti na kratkoročnih kupoprodajnih 
osnovah. To pa pomeni, da ne bomo učinkoviti brez usklajevanja razvojnih 
planov skupnega zagotavljanja obratnih sredstev, skupnih tehničnih in eko- 
nomskih standardov ter normativov živega dela, skupnih vlaganj v razvoj su- 
rovinske osnove in proizvodnje, ne le reprodukcijskih materialov, ampak tudi 
v proizvodnjo in plasma končnih izdelkov ter skupnega nastopanja na doma- 
čem, še zlasti pa na tujih trgih. Pri tem so bili doseženi nekateri pozitivni pre- 
miki, kot na primer v oskrbi s primarnimi kmetijskimi proizvodi, delu barvne 
metalurgije, kot je Cinkarna Celje, Mežica, pri pretežnem delu komponent za 
proizvodnjo umetnih gnojil in tako dalje. V nekaterih dejavnostih pa so bili v 
zadnjih letih sicer sklenjeni samoupravni sporazumi o dolgoročnem medse- 
bojnem sodelovanju, zlasti o oskrbi s posameznimi surovinami in polproizvodi 
oziroma organiziranju skupne proizvodnje, ki pa se ne uresničujejo v skladu 
s sprejetimi obveznostmi, predvsem iz dveh razlogov: 

zaradi neurejenih odnosov glede zagotavljanja deviznih sredstev za 
nekatere osnovne uvozne surovine na podlagi udeležbe v skupnem deviznem 
prilivu po 67. členu deviznega zakona oziroma združevanja deviz po 68. členu 
tega zakona; nekatere od teh zahtev so objektivno utemeljene in v skladu z 
zakonom, njihovo uresničevanje pa so zavirale nedogovorjene skupne osnove 
in merila v okviru SISEOT Jugoslavije; 

— zaradi neurejenih cenovnih odnosov in s tem povezanih zahtev za do- 
bave po višjih cenah od zadržanih in s tem povezano pogojevanje dosedanjega 
obsega dobav z združevanjem sredstev, zlasti za nove zmogljivosti, tudi v 
tistih dejavnostih, v katerih razvojni kriteriji pri oblikovanju cen ni predviden 
v družbenem planu. 

Gospodarska zbornica Slovenije je prek stalnih oblik medzborničnega so- 
delovanja vsaj kratkoročno uspela zadovoljivo razrešiti pretežni del teh pro- 
blemov. Vendar pa se v zadnjem času, kljub že doseženim neposrednim do- 
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govorom organizacij združenega dela in zbornic ter dogovorov republiških iz- 
vršnih svetov ti pojavi ponovno množijo. 

Čeprav smo že na začetku letošnjega leta predlagali skupen nastop OZD 
posameznih dejavnosti pri zagotavljanju dolgoročne oskrbe s kritičnimi suro- 
vinami in reprodukcijskimi materiali iz domačih in tujih virov na podlagi 
usklajenih materialnih bilanc, v nekaterih pomembnih dejavnostih ni bil do- 
sežen nikakršen bistven premik. 

Na eni strani je to posledica kasnitve pri izdelavi in usklajevanju ma- 
terialnih bilanc tako v SR Sloveniji kot na ravni federacije, na drugi strani 
pa zaradi podjetniških teženj v strokovnih službah v posameznih temeljnih in 
delovnih organizacijah. Značilno je, da v zaostrenih razmerah oskrbe z doma- 
čega in tujega trga prav iz teh OZD najbolj pogosto zahtevajo intervencije v 
zbornici in drugje. Da bi prekinili s takšno prakso, pripravljamo v zbornici v 
sodelovanju z nekaterimi SOZD konkretne predloge za skupne nastope za za- 
gotovitev dolgoročne oskrbe proizvodnje z najbomembnejšimi surovinami in 
reprodukcijskimi materiali. 

V zvezi s tem bomo v organih Gospodarske zbornice Slovenije opredelili 
tudi predloge glede količin, skupnega zagotavljanja obratnih sredstev in realno 
potrebnih skupnih vlaganj, pogojev in rokov dobave ter nosilcev skupnega na- 
stopa, ki bodo na podlagi poprejšnje uskladitve v SOZD in splošnih združenjih 
še do konca letošnjega leta izvedli postopke za sklenitev ustreznih samouprav- 
nih sporazumov na trajnih dohodkovnih podlagah. 

Na ta način je po naši oceni edino mogoče uspešno preprečevati oziroma 
odstranjevati monopolno ravnanje proizvajalcev ali porabnikov posameznih su- 
rovin in reprodukcijskih materialov. 

Seveda pa je eno ključnih vprašanj, ki jih je potrebno razreševati hkrati 
s tem, spreminjanje proizvodne usmeritve dela naše predelovalne industrije, ki 
zaradi nizke stopnje predelave in usmerjenosti na domači trg ne more realno 
računati na zagotavljanje surovin in reprodukcijskih materialov, niti za sedanji 
obseg proizvodnje. Tu gre zlasti za del kovinsko-predelovalne, del predelovalno- 
kemične, del elektroindustrije, še zlasti tiste, ki je delovno intenzivna. Ta pro- 
blem je toliko bolj pereč, ker se hitro razvijajo predelovalne zmogljivosti v dru- 
gih republikah in pokrajinah, s katerimi moramo v okviru programa skupnih 
vlaganj veliko hitreje kot doslej dosegati dogovore o delitvi dela, specializaciji, 
kooperaciji ter skupnih nastopih na tujih trgih. 

Cene. Področje cen je bilo pred kratkim na sejah skupščinskih zborov pred- 
met obsežne in poglobljene razprave, ki je med drugim ugotovila, da se novi 
sistem cen v praksi vse prepočasi, premalo dosledno in neučinkovito uveljavlja. 

V začetku leta so se v večini splošnih združenj lotili zelo zahtevnega dela 
pri uveljavljanju novega zakona o cenah in začeli z delom na razčlenjevanju 
meril za oblikovanje cen. Približno polovica združenj je pripravila pristope za 
razčlenitev meril na ravni panoge, med njimi je bilo tudi nekaj poskusov raz- 
členitve meril za blagovne skupine ali za posamezne proizvode. Ko pa bi mo- 
rali uskladiti te pristope med splošnimi združenji, je delo zastalo, ker bi moralo 
konkretno razčlenjevanje in usklajevanje meril potekati v neposrednem sode- 
lovanju z organizacijami združenega dela, povezanih v reprodukciji oziroma pri 
ustvarjanju skupnega prihodka, ali ki so med seboj kako drugače povezane. 

V organizacijah združenega dela tudi ni bilo pravega zanimanja za to uskla- 
jevanje, saj je bila njihova aktivnost v celoti usmerjena v sprejemanje samo- 
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upravnih splošnih aktov o oblikovanju cen, v katerih so preprosto povzemali 
rešitve, ki so jih ponudila splošna združenja, ne da bi v OZD upoštevali tudi 
svoje specifičnosti v proizvodnem procesu in na trgu. 

Čeprav na ravni panoge razčlenjena merila za oblikovanje cen ne ustrezajo 
in bo potrebno pripraviti podrobnejše razčlenitve po čimbolj homogenih sku- 
pinah proizvodov, pa nekatera splošna združenja niso sprejela niti teh meril; 
na primer splošna združenja lesne industrije, črne in barvne metalurgije, gra- 
fične, knjigotrške in časopisne dejavnosti, kar pa ni bila ovira za obravnavo 
predlogov za povečanje cen. Kljub temu so v okviru združenj in kasneje tudi 
v Skupnosti za cene obravnavali predloge OZD iz teh panog za povečanje cen 
in jih v večini primerov tudi ugodno rešili. Samo v splošnem združenju lesne 
industrije so kljub odsotnosti ustreznih meril obravnavali 27 zahtevkov za 
povečanje cen in k dvajsetim dali tudi pozitivno mnenje. Iz podatkov, s kate- 
rimi razpolagamo v zbornici, izhaja, da so v vseh splošnih združenjih pri skup- 
no 170 obravnavanih zahtevkih za povečanje cen dali negativno mnenje samo 
v 29 primerih, medtem ko so pri osmih zahtevali nižje stopnje, samo šest pa 
so zavrnili zaradi pomanjkljive dokumentacije. 

V splošnih združenjih in Gospodarski zbornici moramo intenzivirati delo 
pri razčlenjevanju meril za oblikovanje cen ter k temu delu pritegniti tudi 
ustrezne strokovne institucije. Oblikovali bomo posebne delovne skupine tudi 
iz vrst strokovnjakov za področje cen iz OZD. Vendar bo potrebno hkrati za- 
gotoviti tudi ustrezno podatkovno in dokumentacijsko osnovo, ki bo služila 
tako splošnim združenjem kot Republiški skupnosti za cene pri obravnavanju 
zahtevkov za povečanje cen. Tu zlasti mislimo na uporabo četrtega merila, po 
katerem naj se cene v posameznih dejavnostih oblikujejo tudi skladno z de- 
litvijo dohodka v odvisnosti od produktivnosti in učinkovitosti uporabljenih 
sredstev. 

Prav tako pomembna naloga, ki jo moramo nemudoma dokončati v sploš- 
nih združenjih, je izdelava programov za postopno odpravljanje najbolj izra- 
zitih nesorazmerij v cenah. Na podlagi usklajenih programov bomo skupaj z 
Republiško skupnostjo za cene pripravili program izvajanja politike cen za 
leto 1982. 

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije in republiškimi zbor- 
nicami pa si bomo prizadevali, da se poenotijo oziroma dogovorijo skupne 
osnove za razčlenjevanje meril za proizvode in storitve, katerih cene so v re- 
publiški pristojnosti, so pa pomembne za stabilnost proizvodnje in za oskrbo 
domačega trga. 

Kvalitetni dejavniki gospodarjenja. Stanje tehnologije, zlasti pa tehno- 
loške opremljenosti in stopnje avtomatiziranosti v naših proizvodnih procesih, 
lahko v večini panog ocenimo prej slabo in celo nezadovoljivo kot pa dobro. 
Znano in že večkrat poudarjeno je dejstvo, da je večina tehnoloških postop- 
kov kupljenih v tujini in da je tudi zelo velik del opreme v naših proizvodnih 
obratih tujega izvora, kupljeno običajno skupaj z nabavo tehnologije. 

Spremembe v tehniki in tehnologiji so hitre in stalne, vendar niso mo- 
goče čez noč. Stalno posodabljanje in moderniziranje tehnologije in z njo po- 
vezanih delovnih sredstev je razvojna nujnost, ki pa terja veliko sredstev ter 
vedno nova in nova vlaganja. 

Naše sedanje možnosti kot tudi možnosti v bližnji prihodnosti niso in ne 
bodo take, da bi lahko korenito posodabljali tehnologijo in opremo. Dviganje 
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produktivnosti dela in zmanjševanje stroškov v proizvodnji, kar ostaja naš 
nadaljnji strateški cilj, je potrebno dosegati v realnih razmerah, torej ob ta- 
kem stanju tehnologije in opremljenosti, kakršno imamo. Sedanja oprema v 
sedanji ali izpopolnjeni tehnologiji mora najprej s smotrno izrabo zmoglji- 
vosti in vseh možnosti, ki jih daje, »zaslužiti« sredstva za nabavo novih, mo- 
dernejših strojev in novih tehnologij. To je za večino naše industrije dejstvo, 
ki ga moramo upoštevati in se v tem smislu tudi ravnati. 

Kljub omejenim možnostim pa predlagamo, da se devizno aktivnim iz- 
voznikom, ki v celoti izpolnjujejo v SISEOT usklajene plane izvoza in uvoza, 
omogoči v dogovorjenih okvirih tudi uvoz sodobnejše opreme. 

Ko ugotavljamo vzroke, zaradi katerih na nekaterih ključnih področjih 
družbene reprodukcije še ni prišlo do samoupravnega sporazumevanja in do- 
hodkovnega povezovanja ter zakaj ne uresničujemo predvidenih stopenj rasti 
proizvodnje, izvoza in drugih ključnih razvojnih ciljev, velja vendarle pouda- 
riti, da sta ravnanje posameznih organizacij združenega dela v posameznih 
dejavnostih in njihova odgovornost za sedanje stanje zelo različni. Tudi pri- 
pravljenost gospodarstva za odpravljanje vzrokov, ki zavirajo tako naš hitrejši 
materialni razvoj kot uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov, je tudi različna. 

Dejstvo je, da smo v splošnih združenjih in Gospodarski zbornici za raz- 
reševanje posameznih problemov, ki so predmet naših poročil in današnje 
razprave, pripravili — čeprav seveda še premalo — konkretne strokovne pod- 
lage in izhodišča za samoupravno sporazumevanje organizacij združenega dela 
tako v Sloveniji kot v okviru splošnih združenj Jugoslavije in Gospodarske 
zbornice Jugoslavije. 

V okoliščinah, o katerih sem govoril, in ki so vam sicer znane, pa so te 
strokovne podlage imele daleč premajhne učinke. Nezadovoljivi učinki naših 
prizadevanj so na eni strani posledica obravnavanja in usklajevanja predlaga- 
nih izhodišč v ozkih krogih različnih delovnih skupin, sestavljenih iz poslovod- 
nih in drugih strokovnih delavcev, na drugi strani pa prevelike podpore par- 
cialnim interesom na posameznih območjih ter ne tako redkih pojavov obrav- 
navanja in sprejemanja pomembnih razvojnih odločitev in odločitev v teko- 
čem poslovanju tudi mimo splošnih združenj in zbornice. 

Splošna združenja in gospodarske zbornice so lahko in bodo učinkovit in- 
strument oziroma mesto dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja orga- 
nizacij združenega dela v tolikšni meri, v kolikšni obstaja resnični interes in 
pripravljenost za tak proces v samih organizacijah združenega dela, kakor 
seveda tudi ustrezni pogoji v instrumentih tekoče ekonomske politike. 

In ne nazadnje, potrebno je tudi ustrezno pojmovanje in upoštevanje vlo- 
ge in nalog splošnih združenj in zbornice pri drugih subjektih političnega si- 
stema. 

V samih splošnih združenjih in zbornicah pa je razen ustreznejše sestave 
delegatskih organov kot tudi strokovnih služb za izvajanje tako zahtevnih 
nalog nujno potreben tudi aktivnejši pristop k reševanju ključnih problemov 
nadaljnjega razvoja našega gospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš 
Andrej Briški, namestnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. Poročilo je bilo objavljeno v prilogi VII Poročevalca. Prejeli ste tudi 
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mnenje Izvršnega sveta in predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel 
naš zbor, in ki je pripravljen na podlagi dosedanjih razprav v Skupščini. Pro- 
sim, da mu posvetite ustrezno pozornost, medtem ko bo tekla razprava. Po- 
ročilo je obravnavala skupina delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1981 in resolucije o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 

Zeli poročevalec skupine besedo? (Ne.) Glede na to, da skupina delegatov 
danes ni v celoti navzoča na seji, predlagam, da zbor v skladu s 47. členom 
poslovnika zbora imenuje skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo pri tej 
in pri naslednji točki dnevnega reda in bo po njej predlagala morebitne spre- 
membe oziroma dopolnitve sklepa. 

V to skupino predlagam tovariša Zvonimirja Volfanda, poročevalca med- 
zborovske skupine delegatov na današnji seji, tovariša Henrika Pušnika, de- 
legata iz občine Trbovlje in tovariša Antona Bolko, delegata iz občine Idrija. 
Ima morda kdo kak drug predlog? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o tem pred- 
logu glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil skupino delegatov. 
Začenjam razpravo. Besedo ima tovariš Henrik Pušnik, delegat iz občine 

Trbovlje. 

Henrik Pušnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je na svoji seji dne 10. 11. 1981 ob obravnavi poročila o aktivnostih 
za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov in poročila o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za I. polletje 1981) oblikovala 
naslednjo vsebinsko razpravo. 

Izvajanje investicijskih del v tujini je ena izmed važnih dejavnosti v okviru 
gospodarstva. Da pa bi se ta dejavnost nemoteno razvijala in bi izvajalci inve- 
sticijskih del v tujini lahko točno načrtovali svoje programe in cene takih sto- 
ritev, morajo biti dani vsi pogoji, veljavni za daljše obdobje, ker taka dela lahko 
trajajo tudi več let in morajo izvajalci pred izdajo ponudbe vedeti, kakšne 
so njihove dolžnosti in pravice v okviru zakonodaje. 

Zato skupina predlaga: 
1. Odlok o izvajanju investicijskih del v tujini, objavljen v Uradnem listu 

SFRJ, številka 35/80, ki je bil podaljšan v Uradnem listu 8/81 z veljavnostjo do 
31. 12. 1981, mora biti pravočasno podaljšan, kolikor do 31. 12. 1981 ne bo spre- 
jet zakon o izvajanju investicijskih del v tujini. 

2. Izvajalci investicijskih del v tujini imajo pravico po gornjem odloku 
iz sredstev obrata v tujini nabavljati opremo in rezervne dele v tujini, to opre- 
mo in rezervne dele pa lahko po zaključku del ali po prenehanju uporabe na 
delovišču uvozijo v Jugoslavijo po 32. členu gornjega odloka. 

V zvezi s tem členom pa niso bili izdani dopolnilni predpisi za prijavlja- 
nje takih poslov pri Narodni banki, kakor tudi ne v zvezi s carinjenjem take 
opreme, kar ima za posledico, da se tudi taka oprema in deli štejejo kot redni 
uvoz in veljajo zanj vse restrikcije, ki se tičejo uvoza opreme, ki je plačana 
iz deviznih sredstev iz Jugoslavije ter bremeni fizični uvoz ne glede na to, da 
je bila ta oprema plačana iz sredstev obrata v tujini; da so se s to opremo 
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ustvarjala devizna sredstva iz storitvene dejavnosti; da je bila ta oprema ob- 
računana z devizno amortizacijo; da se uvaža le neamortizirani del te opreme; 
in da vsi stroški zastoja oziroma zadrževanja opreme v tujini, kjer je tretirana 
kot začasni uvoz, zmanjšuje devizni priliv v SFR Jugoslaviji. 

Zato v zvezi s to problematiko predlagamo pri izdaji podaljšanja uredbe 
ali pri sprejemu zakona naslednja dopolnila: 

1. Sedanji 32. člen se za besedami: »brez ozira na režim uvoza« dopolni z 
besedilom: »in brez vsakih omejitev, ki veljajo za redni uvoz opreme. Uvoz te 
opreme in delov ne bremeni fizičnega uvoza.« 

2. V smislu odloka ali bodočega zakona mora biti v poglavju VI — Sploš- 
na določila — izrecno poudarjeno, da morajo zvezni organi izdati dopolnilna 
določila, obvezna za vso Jugoslavijo oziroma izdati navodila: 

a) za enotno izpolnjevanje obrazcev 76, 77 in 78 — prijava uvoznega posla, 
b) za enotne carinske predpise, izpolnjevanje carinskih deklaracij in ugo- 

tavljanje carinske osnove. 
Zaradi do sedaj nedorečenih predpisov, se je namreč po posameznih re- 

publikah to različno razlagalo, kar je imelo za posledico, da niso bili izvajalci 
investicijskih del v tujini enako obravnavani pri uvozu te opreme po posamez- 
nih republikah. Rudis inženiring, Trbovlje je republiškim in zveznim organom 
poslal pismo s to problematiko in je to pismo tudi sestavni del razprave. Pred- 
lagam pa, da teh pisem ne bi bral, ampak bi ju priložil k razpravi. 

< Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Anton Bolko, 
delegat iz občine Idrija. 

Anton Bolko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Na skupni seji delegacij za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine ob- 
čine Idrija, razširjene s predstavniki večjih organizacij združenega dela, smo 
obravnavali poročilo o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje 
s predlogi ukrepov in prišli do naslednjih ugotovitev: 

Po našem mnenju so vzroki za stanje v gospodarstvu, ki jih navaja Go- 
spodarska zbornica, točni, vendar ne moremo mimo ocene, da smo jih že več- 
krat izpostavljali v enaki obliki in vsebini, od tu naprej pa naša aktivnost 
pojenja. 

V procesu odločanja in postavljanja ciljev je normalno, da ugotovljenemu 
stanju sledi program ukrepov za odpravo slabosti, za katere morajo biti iz- 
postavljene odgovornost in sankcije, kar pa se deloma izvaja na nižjih ravneh, 
ko pa se oddaljujemo od temeljne sredine — organizacij združenega dela in 
občine — pa postaja odgovornost vse bolj umišljena. Klasičen primer takega 
obnašanja so letne resolucije oziroma plani, ki so skupek ciljev z obljubami, 
tla bodo sledili tudi ustrezni instrumenti za njihovo izvajanje. 

Opredeljene naloge, ki pa kasnijo in so mnogokrat v nasprotju s cilji, so 
kratkoročne in ne omogočajo normalnega poslovnega obnašanja in planiranja 
v organizacijah združenega dela. Pogoje gospodarjenja sprejemamo čez noč — 
odnos do kooperacijskih odnosov s tujino, devizna participacija, uvoz opreme 
in reprodukcijskega materiala, cenovna politika — z administrativnimi sankci- 
jami, namesto da bi končno začeli uresničevati odgovornost za izvajanje sa- 
moupravno sprejetih sporazumov in dogovorov. 

Strinjamo se, da je bil pojem prioritete v preteklosti in tudi danes postav- 
ljen preširoko in napačno. Prednost naj se da organizacijam združenega dela 
22 



338 Zbor občin 

in panogam, ki imajo realne možnosti (surovine, lastne tehnološke rešitve, za- 
gotovljena prodaja doma in na tujem), da prispevajo k rešitvi naše ekonomske 
situacije. 

Še vedno saniramo zgrešene investicije, s tem pa ožimo prostor za ekspan- 
ziven razvoj organizacij združenega dela, ki imajo perspektivne plane. 

Današnjo razpravo lahko navežem na razpravo s prejšnjega zasedanja 
Skupščine v zvezi z neobjektivnost j o ocenjevanja investicijskih elaboratov v 
preteklosti, ko so bili iz takih ali drugačnih razlogov vsi programi ocenjeni 
za ekonomsko utemeljene in uspešne, danes pa mnogi investitorji teh tako 
imenovanih »realnih« programov iščejo sanacijske kredite. 

Ponovno opozarjamo na stališča naših sredin, da brez dosledne odgovor- 
nosti na vseh nivojih, strokovnih in političnih odločitev problemov, ki jih vedno 
znova ugotavljamo, ne bomo rešili. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prijav za razpravo 
k tej točki dnevnega reda ni več, pač pa imamo pismeni prispevek delegatov 
iz Šiške in menim, da bi bilo prav, če bi ga delegat prebral. Besedo ima tovariš 
Tomaž Šavnik, delegat iz občine Ljubljana-Šiška. 

Tomaž Šavnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupnem zasedanju delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije smo v obravnavi o poročilu o aktivnostih 
za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi ukrepov ugotovili, da je 
poročilo sicer ustrezno in dopolnjuje sklepe zborov republiške Skupščine, ven- 
dar pa je premalo konkretno in ga je potrebno dopolniti do konca tekočega leta. 

Skupina delegatov podpira stališča skupine delegatov za proučitev poro- 
čila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in resolucije o izvaja- 
nju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982, hkrati 
pa predlaga naslednja stališča in pripombe. 

Menimo, da je vprašanju oskrbljenosti organizacij združenega dela z re- 
produkcijskimi materiali — domačimi in uvoženimi — v samem poročilu na- 
menjeno premalo pozornosti oziroma ni dovolj prikazana teža tovrstne pro- 
blematike. Pokazalo se je, da je to osrednji problem, ki slabi prizadevanja orga- 
nizacij združenega dela za doseganje z resolucijo planirane rasti industrijske 
proizvodnje. Vsekakor pa Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja 
z obrobnim obravnavanjem in pasivnim odnosom ne more popraviti nasta- 
lega stanja. 

Navedene aktivnosti, kot so: izpostavljanje in dograjevanje evidenc po- 
membnih surovin in reprodukcijskih materialov, kvantificiranje materialnih^ 
tokov in priprava materialnih bilanc, izvajanje občasnih anket o stanju in 
problemih oskrbljenosti ter dajanje pobud za samoupravno sporazumevanje, 
niso našle poti do organizacij združenega dela; lahko celo trdimo, da niso bi- 
stveno vplivale na normalizacijo odnosov na tem področju. Drži tudi dejstvo, 
da večina organizacij združenega dela ve o ukrepih Gospodarske zbornice Slo- 
venije zelo malo oziroma z njimi ni seznanjena. 

Naj situacijo osvetlimo z nekaterimi konkretnimi problemi o stanju na 
tem področju na območju občine Ljubljana-Šiška. Tako v informaciji o tekočih 
gospodarskih gibanjih za tretje trimesečje 1981. leta v občini zasledimo dej- 



64. seja 339 

stvo, da je oskrba s surovinami in reprodukcijskimi materiali le v 15 % orga- 
nizacij združenega dela dobra, v 49 % organizacij združenega dela je stanje 
slabo in v 25 % organizacij združenega dela je stanje kritično. Premalo po- 
zornosti je namenjeno obravnavi nesamoupravnega sporazumevanja: to je nam- 
reč tesno povezano s cenami in s cenovno politiko. Cene reprodukcijskih ma- 
terialov ne izkazujejo pravega stanja predvsem zaradi plačevanja dela cene v 
drugih oblikah kot so: navidezno združevanje sredstev, plačevanje višjih tečajev 
za devizna sredstva, samoupravni sporazumi o izgubah in skupnem prihodku, 
pribitki na kvaliteto in podobno. To vse pomeni, da nimamo splošnega pre- 
gleda nad obsegom teh tako imenovanih večdelnih cen. Pribitek znaša med 
20—25 % na vse dobave v prvih šestih mesecih tekočega leta. 

S tem so cene izgubile velik del svoje ekonomske funkcije in to ne samo 
na področju menjave in porabe, ampak tudi kot merilo gospodarnosti v sami 
reprodukciji. S tem so ogroženi tudi glavni razvojni cilji. Gospodarska zbornica 
Slovenije in splošna združenja bi morala, po mnenju naše delegacije, svoje 
aktivnosti usmeriti na to področje in s svojimi konkretnimi posegi preseči sta- 
nje, ki ga imamo v SR Sloveniji oziroma širšem jugoslovanskem prostoru. Prav 
gotovo pa bi morali imenovati kršilce in jih poklicati na odgovornost. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne, potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Skupino 
delegatov, ki smo jo izvolili za to točko dnevnega reda, bi zadolžili, da spremlja 
še razpravo k naslednji točki in bi po končani razpravi predlagala morebitne 
spremembe oziroma dopolnitve. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o samo- 
upravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključnih 
področjih družbene reprodukcije. 

Tudi to poročilo je predložila Gospodarska zbornica. Tovariš Lojze Fortuna 
je dal uvodno obrazložitev že pri 3. točki dnevnega reda. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Andrej Briški, namestnik direktorja 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Poročilo je bilo objavljeno v pri- 
logi VII Poročevalca. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Tudi to poročilo je obravnavala skupina delegatov za proučitev poročila 
Izvršnega sveta o izvajanju resolucij. 

Danes ste dobili na klop predlog ugotovitev in predlogov, ki je bil priprav- 
ljen na podlagi dosedanjih razprav o omenjenem poročilu v skupini delegatov. 
Skupina delegatov, ki je bila imenovana pri prejšnji točki dnevnega reda, bo 
spremljala razpravo tudi pri tej in bo, če bo potrebno, predlagala morebitne 
spremembe oziroma dopolnitve predloga ugotovitev in predlogov. Zeli poroče- 
valec skupine besedo? (Ne.) 

Med sejo bomo dobili tudi predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora, ki obravnava omenjeno poročilo v skladu z 88. členom poslovnika Skup- 
ščine kot zainteresirani zbor. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Alenka Bonajo, delegatka iz ob- 
čine Žalec. 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na svoji seji dne 6. tega meseca je skupina delegatov žalske občine, ki po- 
šilja delegate v Zbor občin, posvetila pozornost zlasti dvem poročilom, ki jih je 
22* 
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na zahtevo Skupščine SR Slovenije pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, 
to sta poročilo o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje s pred- 
logi ukrepov in poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem po- 
vezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije. 

Splošna ugotovitev, ki se je izoblikovala v razpravi, je, da je bilo doslej v 
usmerjanju naše ekonomske politike premalo čutiti aktivnost Gospodarske zbor- 
nice Slovenije oziroma Gospodarske zbornice Jugoslavije, ki razpolaga s podatki 
o stanju in gibanju gospodarstva v republiki in v SFRJ ter ima tako pregled 
nad gospodarskimi tokovi kot tudi nad odmiki od začrtanih poti. 

Res je sicer, da iz poročila o vzrokih stagnacije izhaja, da se je Gospodarska 
zbornica Slovenije v zadnjem času angažirala zlasti na področju zagotavljanja 
trajne usmeritve organizacij združenega dela v izvoz, vendar menimo, da bo 
morala v bodoče svojo aktivnost razširiti in poglobiti. V poročilih smo zasledili, 
da si je Gospodarska zbornica med drugim zadala izdelati tudi materialne bi- 
lance za pomembnejše surovine ter reprodukcijski material, s katerimi bi se 
lahko kvantificirali njihovi gospodarski tokovi. Menimo, da je osnova vsakega 
družbenega sporazumevanja na področju gospodarske preskrbe vedeti, s ko- 
likšnimi količinami določene surovine, reprodukcijskega materiala, ali opreme 
lahko gospodarska panoga računa, bodisi iz domače proizvodnje bodisi iz uvoza 
ter te podatke primerja z razpoložljivimi kapacitetami za predelavo surovin in 
reprodukcijskega materiala in s potrebami na področju opreme. 

Šele na podlagi znanih podatkov se lahko udeleženci sporazumevanja realno 
dogovarjajo o zagotavljanju dobave blaga, prav tako pa lahko šele tedaj tudi 
realno načrtujejo svojo proizvodnjo glede na proizvodne kapacitete in tržno 
absorbcijo. Dokler pa teh podatkov ni, se udeleženci pač sporazumevajo samo 
zaradi sporazumevanja. Sankcij tako ali tako ni, namreč, odgovornost za iz- 
vrševanje samoupravnih sporazumov, je imaginaren pojem, če se ne izvaja 
z ustreznimi sankcijami. Želimo poudariti, da so delegati v delu skupščinskih 
odborov že pri obravnavanju gradiva za pripravo srednjeročnega plana SR 
Slovenije ne samo enkrat izpostavili nujnost izdelave materialnih bilanc, ki 
bi bile ena od osnov za usklajevanje planskih nalog, saj so brez podatkov o de- 
janski materialni razpoložljivosti vse planske odločitve bolj ali manj v zraku. 

Menimo tudi, da je eden od vzrokov, da že leto dni po sprejetju srednje- 
ročnega plana ugotavljamo, da ga je treba na več mestih revidirati, ravno dej- 
stvo, da tako predlagatelj plana kot tisti, ki smo ga sprejemali, nismo vedeli, 
s kolikšnimi količinami materialnega družbenega bogastva dejansko razpola- 
gamo, in kolikšne so naše realne možnosti za njegovo povečanje. 

Zato predlagamo Zboru občin Skupščine SR Slovenije, naj sprejme sklep, 
s katerim bo zavezal Gospodarsko zbornico SR Slovenije, da v razumnem roku 
ter v sodelovanju z Zavodom za družbeno planiranje SR Slovenije izdela naj- 
prej materialne bilance za najpomembnejše reprodukcijske materiale, kar je 
Gospodarska zbornica v svojem poročilu oziroma predlogih ukrepov za odpravo 
stagnacije že navedla. Od teh pa naj se kasneje izdelava materialnih bilanc 
razširi še na pomembnejše Surovine. Ob tem moram povedati, da smo naknadno 
dobili še poročilo Izvršnega sveta, iz katerega vidimo, da so že izdelane mate- 
rialne bilance za 44 proizvodov, poročilo pa je bilo pripravljeno, preden smo 
dobili ta podatek. 

Izdelava materialnih bilanc naj postane uveljavljena praksa oziroma ob- 
veznost, saj pomenijo osnovo za obnašanje udeležencev pri sporazumevanju in 
družbe pri gospodarskem planiranju. Razen doslej povedanega pa smo pri po- 
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ročilu Gospodarske zbornice o samoupravnem sporazumevanju ter dohodkov- 
nem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije ter 
ob analizi poročila skupine delegatov o obravnavi poročila Gospodarske zbor- 
nice prišli do sklepa, da je samoupravno sporazumevanje oziroma družbeno 
dogovarjanje v naši družbi nujnost, s katero bomo zagotavljali skladen razvoj 
gospodarstva in družbene nadgradnje. 

Upoštevajoč dejstvo, da v našem gospodarstvu zavestno ali podzavestno 
ignoriramo nekatere tržne zakonitosti, ki obstajajo in ki dežele s kapitalistič- 
nim sistemom ureditve silijo v sklepanje kolektivnih pogodb dogovarjanja 
glede razdelitve interesnih področij in podobno — s čimer si zagotovijo ustrezno 
gospodarsko rast — in upoštevajoč, da pri nas nimamo ekonomske »prisile«, ki 
bi udeleženca v gospodarjenju prisilila k združevanju interesov in sredstev za- 
radi večjega gospodarskega učinka, iščemo drugačne, svoje poti za zagotovitev 
ustrezne gospodarske rasti. 

Kot socialistična družba apeliramo na družbeno zavest udeležencev, da se 
kot enakopravni člani zavestno podrejajo dogovorjeni družbeni disciplini in 
se odrekajo individualnim zahtevam ali ambicijam, ki presegajo dogovorjene 
planske okvire. 

Ugotavljamo pa — iz lastnih izkušenj, kot tudi iz omenjenega poročila Go- 
spodarske zbornice — da se zlasti velike asociacije združenega dela upirajo 
podrejanju dogovorjeni družbeni disciplini in si prizadevajo zagotoviti prioriteto 
ali celo privilegije po reku: »kjer ni tožnika, ni sodnika« in kjer ni sodnika, ni 
odgovornosti za samovoljno ravnanje. 

Družbeno dogovarjanje oziroma samoupravno sporazumevanje sta katego- 
riji, ki zahtevata od udeležencev visoko stopnjo družbene osveščenosti. Zal pa je 
videti, da se v načelu sicer s tem vsi strinjamo, ko pa sedemo za zeleno mizo, 
prevlada v vsakem udeležencu sporazumevanja individualizem, v katerem se 
identificira z lastno delovno organizacijo, skupnostjo ali s kom drugim. Pri 
tem nikomur ni mar škode, ki jo s takim ravnanjem povzroča. Zato se strinjamo 
s predlogom iz poročila skupine delegatov in jo podpiramo, da se Gospodarski 
zbornici in splošnim združenjem da večja vloga in da se jih zadolži, da vsakič, 
ko ocenijo, da z zavlačevanjem samoupravnega sporazumevanja nastaja druž- 
bena škoda, predlagajo družbenopolitičnim skupnostim, da naložijo postopek 
samoupravnega sporazumevanja organizacijam združenega dela in skupnostim 
v smislu 148. člena ustave SR Slovenije. 

Tak postopek pravkar poteka na področju proizvodnje računalniških siste- 
mov. Glede na enako situacijo na področju avtomobilske industrije, črne in 
barvne metalurgije, klavniško predelovalne industrije kot najaktualnejših pod- 
ročij, pa bi tudi tu Gospodarska zbornica proučila, ali so nastopili pogoji za 
predlaganje postopka obveznega samoupravnega sporazumevanja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Uroš Gulič, 
občina Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Uroš Gulič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Bežigrad je na svoji seji 9. 11. 1981 predlagala nasled- 
nje pripombe. 

Soglašamo s poročilom skupine delegatov, vendar nas zanima, kako se bo 
ta problematika razreševala v naprej. Zato zahtevamo od Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da na podlagi ugotovitev poda konkretne predloge za raz- 
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reševanje problemov. Ugotoviti in oceniti pa je tudi potrebno, koliko smo ve- 
zani na tuje partnerje. Danes smo dobili na klop tri pripombe. Poglejte, vze- 
mimo za primer samo avtomobilsko industrijo: v ugotovitvah in predlogih na 
2. strani piše, da v avtomobilski industriji ni jasnih razvojnih konceptov v ju- 
goslovanskem merilu. V poročilu skupine delegatov, kjer je podpisan Jože Glo- 
bačnik, piše, da avtomobilske industrije v SR Sloveniji ni mogoče razvijati brez 
jasnega razvojnega koncepta te industrije v jugoslovanskem merilu. V poročilu, 
ki ga je danes predložila Gospodarska zbornica, piše, da bodo predlagali uvedbo 
postopka obveznega sporazumevanja. 

Mislim, da se to ne nanaša le na avtomobilsko industrijo., To se nanaša 
tudi na računalništvo, na barvno metalurgijo, na rudarstvo, proizvodnjo ce- 
menta in tako dalje. Teh problemov združeno delo pravzaprav ne bo moglo 
reševati le v okviru svojih republik, ampak v širšem jugoslovanskem okviru. 

Če smo že danes prišli do spoznanja, recimo pri računalništvu, da je res 
potrebno uvesti postopek obveznega sporazumevanja, moramo pristopiti k ob- 
veznemu sporazumevanju v vsej Jugoslaviji, kjer je za računalništvo celo pod- 
ročje vse Jugoslavije premajhno. To pomeni, da bi se morala vključiti v po- 
stopek obveznega sporazumevanja podjetja iz Srbije, kot je to EI Niš, podjetja 
iz Bosne, kot je to Energoinvest iz Sarajeva in tako naprej. Le na ta način bi 
razbili republiške meje, ki onemogočajo normalno stabilizacijo v jugoslovan- 
skem okviru. 

Če preidemo sedaj na avtomobilsko industrijo. Največji proizvajalec avto- 
mobilov v Jugoslaviji je Crvena zastava Kragujevac, ki ima 41 do 50 tisoč de- 
lavcev. Logično bi bilo, če zdaj rešujemo avtomobilsko industrijo v Sloveniji, 
da delamo skupno z ostalimi proizvajalci v avtomobilski industriji, ki so dosti 
močnejši od nas. Lažje bi to rešili v sodelovanju s Kragujevcem, kot da to 
rešujemo v majhnem slovenskem prostoru z dvema milijonoma prebivalcev. 
Vprašanje je sploh, kakšne imamo možnosti za prodajo. Zato skupina delegatov 
občine Bežigrad zahteva, da se Izvršni svet zavzame za skupno reševanie. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gulič! Zeli še kdo be- 
sedo? (Da.) Besedo ima Janez Sedej, predstavnik Splošnega združenja gozdno- 
gospodarskih organizacij. 

Janez Sedej: Splošno združenje gozdnogospodarskih organizacij je 
posredovalo poročilo o stanju v panogi Izvršnemu svetu SR Slovenije in pozneje 
tudi republiški Gospodarski zbornici za poročilo, ki ga zdaj obravnavamo. 

Rad bi opozoril na poseben problem v naši panogi. V zadnjih 10 letih ni bilo 
v sredstvih javnega obveščanja in v razpravah izrečenega toliko na račun 
gozdarstva kot letos. Ocenjujemo, da so bile te informacije v bistvu večinoma 
dezinformacije. Zato imajo občani SR Slovenije lahko kaj čudno mnenje o goz- 
darstvu v Sloveniji sploh. 

V letošnjem letu so se obveznosti gozdarstva trikrat povečale. Plani sečenj 
so bili bistveno povečani poleg katastrofe, ki jo rešujejo na Brkinih vsa gozdna 
gospodarstva Slovenije. Stalno se pojavlja ocena, da gozdarstvo obveznosti ne 
bo izpolnilo oziroma da jih ne izpolnjuje. To pišejo v časopisih z velikimi na- 
slovi, kar ste verjetno opazili. 

Do 30. 10. je bil v družbenem sektorju izpolnjen plan z 90,5%, v zaseb- 
nem sektorju z 79,4%, skupaj s 85,2% povečanih obveznosti v letošnjem letu. 
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Zato upravičeno ocenjujemo, da bo letošnji plan proizvodnje gozdnih s°rtimen- 
tov oziroma lesa za lesno industrijo izpolnjen, kljub vsem težavam, ki nas 
spremljajo, od uvoza opreme do pomanjkanja delovne sile, specifičnosti go- 
spodarjenja z zasebnimi gozdovi in pa tudi lastnih slabosti, ki jih imamo v pa- 
nogi in ki jih vztrajno skušamo odpravljati. 

Tudi v zadnjem času so take ocene. Na zadnji seji Centralnega komiteja 
ZKS ie bilo rečeno, da je akumulativnost v gozdarstvu narasla za milijardo. 
To smo slišali tudi na izvršilnem odboru republiške gospodarske zbornice, mi- slim pa, da ni prav, da se take informacije razširjajo. 

V resnici je stvar drugačna. Akumulacija se je povečala za 566 milijonov 
din kar znaša 290 milijonov din več kot lansko leto, ne pa milijardo vec. Tako 
ie ta podatek zgrešen za dve tretjini. Tudi če pogledate v današnjem Delu, je 
napovedana televizijska oddaja o gozdarstvu s Tolmina, pa je ze v programu 
čudna ocena. 

Večja akumulativnost je dosežena v glavnem na podlagi do sedaj uve- 
ljavljenih dohodkovnih odnosov, ki so vzpostavljeni med gozdarstvom, proiz- 
vodnjo lesa, celuloze in papirničarji. Ti odnosi pogojujejo premik akumulativ- 
nosti k proizvodnji surovin, kar je tudi sicer dogovorjeno, ker je akumulativ- 
nost gozdarstva še vedno nižja od tiste v lesni industriji, industriji celuloze in 
v papirni industriji, ki to surovino rabijo. To se kaže v statističnih podatkih 
za prvo polletje, po katerih je bilo za akumulacijo namenjeno v gospodarstvu 
SR Slovenije 22,2 %, v gozdarstvu 25,9 %, v primarni lesni industriji 27,7 /o, 
v papirni industriji pa 30,6 %. 

Obveznosti, ki so naložene gozdarstvu do 1985 leta, zahtevajo, da se pa- 
noga okrepi, tako da bo izpolnjevala naloge. Gre za proizvodnjo surovine, 
ki je po do sedaj nameščenih kapacitetah lesne industrije manjka milijon ku- 
bikov letno v Sloveniji. 

Zahvaljujem se, da smo imeli možnost delegatom povedati, kakšni so naši 
napori pri sprejemanju povečanih obveznosti in kakšne težave spremljajo tudi 
gozdarje, tako glede preskrbe kot glede uresničevanja dohodkovnega povezo- 
vanja. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Saj ste videli, da Skupščina 
v sklepu nalaga združenju, naj tudi sicer podrobneje poroča, zakaj so take te- 
žave. Glede pomanjkljivosti podatkov je pa stvar taka: človek se poslužuje ti- 
stih, ki jih dobi. Težko je pri nas razsojati, zakaj so imeli napačne podatke. 
Dobro je pa, da je tovariš Sedej povedal, kako stvari stojijo. Zeli še kdo besedo? 
(Nihče.) 

Prekinjam tudi to točko, da bi se sestala skupina delegatov in predlagala 
morebitne spremembe in dopolnitve sklepa. 

Besedo želi Peter Sovorov, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Peter Sovorov: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Mislim, da 
bi glede na pobude iz razprave, ki nam bodo vsekakor dobrodošle pri nadalj- 
njem delu v okviru zborničnega mehanizma, morali razčistiti nekatera vpraša- 
nja. Predvsem gre za vprašanje, za kaj je kdo v sistemu samoupravnega družbe- 
nega planiranja zadolžen. Mislim predvsem na nekatera vprašanja glede stro- 
kovnih podlag za planske priprave, usklajevanja in tudi sprejemanja ter izvaja- 
nja planov. 
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Nekajkrat so bile tako v predhodnem gradivu kot danes v razpravi na 
zboru omenjene materialne bilance. Bile so dokaj ostro zahtevane, kot da 
prihajamo na stari sistem planskega centralizma, kjer poleg teh materialnih 
bilanc drugega ne bi imeli. Moram ugotoviti s strokovnega vidika, da gre za 
širši aspekt plansko analitskih bilanc, ki smo jih sprejeli v preteklem letu in 
ki so bile obvezne, se pa žal pri nobenem od nosilcev planiranja ne izvajajo 
Materialne bilance so samo ena od vrst bilanc v tem spektru analitsko pro- 
jekcijskih bilanc, ki so kot strokovna podlaga obvezne pri pripravi usklaje- 
vanju in sprejemanju planov. 

Glede na programe dela za pripravo materialnih bilanc moram še enkrat 
poudariti, da so bile zaradi potreb v širši družbenopolitični skupnosti sprejete 
obveznosti za pripravo analitsko-projekcijskih bilanc na nivoju republike. Za- 
vod za družbeno planiranje je osnutek pripravil — tudi predlog — in v sploš- 
nih združenjih smo imeli razmeroma veliko usklajevanj z organizacijami zdru- 
ženega dela. Te bilance dopolnjujemo. To ni fiksen podatek, temveč informa- 
cija, ki jo je treba stalno dopolnjevati, pa še to pod predpostavkami, ali bo 
med tem časom predvidena nova investicija realizirana ali ne. 

Za vsakega od nosilcev planiranja pa velja, da mora svoj input in autput 
svoj konto kupcev in konto dobaviteljev urediti tudi z dolgoročnim povezova- 
njem s kupci in dobavitelji. Zadeve niso tako preproste. 

Mislim, da tudi na nivoju federacije nismo povsem razrešili nekaterih na- 
og s tega področja, saj je tudi za federacijo obvezna priprava plansko-analit- 

s ih bilanc, med njimijtudi materialnih bilanc. Nekaj nerodnosti je že v odloku 
o teh bilancah, kjer piše, da so obvezne. V bistvu bi morali imeti potem takšne 
bilance za 300 do 400 artiklov, kar pa je realno nemogoče. Zaradi tega je bilo 
v planskih usklajevalnih postopkih sprejeto stališče, da se te bilance pripra- 
vijo samo za tiste proizvode, ki so v dogovoru o temeljih zveznega plana; teh 
je, mislim 43, predvsem za področje energetskih surovin ter nekaterih proizvo- 
dov hrane in osnovnih surovinskih proizvodov. 

Naj omenim še nekatere druge probleme, do katerih smo prišli pri pri- 
pravi teh poročil, in sicer v zborničnih aktivnostih za pripravo in usklajevanje 
p anov. Ti tangiraj o predvsem metodologijo družbenega planiranja. Mislim 
da je v enem od^ poročil 'premočno napadena vloga sestavljenih organizacij' 
Združenega dela, češ da se ne držijo dogovorjenih okvirov. V obeh razdobjih 
priprave srednjeročnih planov po novem zakonu, za obdobje 1976 1980 in 
1981—1985, smo se dokaj držali rokovnikov za pripravo planov, do sprejemanja 
sporazumov o temeljih planov in dogovorov o temeljih planov. Rokovnikov smo 
se držali in tudi priprava strokovnih podlag je potekala sorazmerno dobro. Po- 
tem pa se je obakrat zaustavilo in smo rokovnike stalno podaljševali. Zakaj? 

o ocenah sodelujočih v združenih zbornicah, zlasti pa organizacij združenega 
dela, je do tega prišlo, ker ne spoštujemo dovolj rešitev iz metodologije plani- 
ranja. Sporazume smo preveč pripravljali zgolj na elementih za sporazumeva- 
nje, ki so bili pripravljeni v temeljnih organizacijah združenega dela in niso 
v zadostni meri odražali realnosti izvedbe zaradi omejenih produkcijskih po- 
gojev. Kaj je manjkalo? Manjkalo je to, da bi jih preverili s posamičnimi zbir- 
nimi plani, predvsem z zbirnim planom dohodka, ker je dohodek temeljna, sin- 
e lena kategorija planiranja, pa tudi s planom kadrov, da ne zaidem v ostale 

podrobnosti posamičnih planov. Manjka nam predvsem to, da jih nismo spravili 
v sistem enotnih obveznih plansko analitskih bilanc in da nismo pogledali kaj 
smo dejansko sposobni napraviti na posameznem področju. Večtirnost ali hetero- 
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genost asortimenta bi odpravili na lažji način, če bi lahko pripravile smernice 
za svoj plan sestavljene organizacije, kajti v samoupravnem sporazumu o zdru- 
žitvi v sestavljeno organizacijo oziroma v skupnost so določene neke skupne 
pozicije, zaradi katerih so se združili in povezali v tako organizacijo. 

Če bi imeli te smernice in preverjene elemente za sporazumevanje na osnovi 
sistema plansko-analitskih bilanc, potem se tudi ti postopki v fazi sprejemanja 
sporazumov ali pa dogovorov o temeljih plana ne bi zaustavili v takšni meri 
kot so se. 

Te pripombe smo posredovali tudi na skupnih sejah republiških svetov, ko 
je bila obravnavana tovrstna problematika in predvidevamo, da bodo sprejete 
ob dopolnjevanju metodologije. 

Mislim, da so bili odgovori na ostala vprašanja iz razprave že podani. Me- 
nimo, da bo v nadaljnjem dopolnjevanju metodologije planiranja in siceršnjega 
zborničnega udejstvovanja laže doseči napredek, še zlasti, ker imamo v tem 
času sprejete tudi temeljne razvojne kriterije v aplikativen, uporaben sistem 
za področje industrije. V takšni obliki bodo do konca leta sprejeti kriteriji tudi 
za ostala področja gospodarjenja, celo na zvezni ravni. Osnutek zvezne reso- 
lucije vsebuje obveznost republik, da se dogovorijo za enotne razvojne krite- 
rije pri verifikaciji razširjene reprodukcije in da nam bodo ti v večji meri 
pomagali pri kontinuiranem planiranju in dograjevanju naših planskih do- 
kumentov za naslednjih pet let. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Če nihče več ne želi besede, potem prekinjam razpravo in prosim člane 

skupine, da se sestanejo. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev 
za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za prvo polletje 1981). 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo Odbor udeležencev dogovora 
o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981 in za 
svojega predstavnika določil tovariša Petra Toša, predsednika Republiškega 
komiteja za delo in tovarišico Andrejo Mlakarjevo, samostojno svetovalko ge- 
neralnega direktorja SDK v SR Sloveniji. Želita predstavnika predlagatelja 
besedo? (Da.) Prosim, tovariš Peter Toš ima besedo! 

Peter Toš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o uresničevanju resolucije o družbenoekonomski politiki in raz- 
voju Socialistične republike Slovenije v juliju 1981 sprejela sklepe, da Odbor 
udeležencev dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja do- 
hodka v letu 1981 pripravi poročilo o doseganju v dogovoru določenih nalog. 
Skladno s tem sklepom je odbor udeležencev pripravil poročilo na temelju 
razpoložljivih podatkov in z dogovorom predpisane metodologije. 

Dogovor, o izvajanju katerega poročamo, razdeluje usmeritve letne re- 
solucije za oblikovanje sredstev za osebne dohodke v organizacijah združe- 
nega dela, pri čemer v okviru realnih možnosti vgrajuje tudi načela družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke. Namen tega dogovora ni v tem, da bi z njim posegali v interno de- 
litev osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, zato odbor ne raz- 
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polaga s podatki in ne more ocenjevati uresničevanja družbenega dogovora 
o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke v vsaki 
temeljni organizaciji in delovni skupnosti. 

Že ob sprejemu družbenega dogovora smo se zavedali, da bo njegovo 
uresničevanje zahtevalo daljšo organizirano družbeno aktivnost in širši ter po- 
globljen strokovni napor za postopno uveljavljanje novih osnov in meril v si- 
stemu delitve osebnih dohodkov. Glede na to, da je spreminjanje sistema de- 
litve proces, ki ga je potrebno pospešiti prav zaradi zaostrenih gospodarskih 
razmer, odbor podpira zahtevo delegatov, da odbora udeležencev obeh dogo- 
vorov skušata s celovitim poročilom na osnovi zaključnega računa za leto 1981 
oceniti uresničevanje v teh dogovorih vsebovanih usmeritev. Iz predloženega 
gradiva izhaja, da se kljub zaostrenim pogojem, v katerih poslujejo organiza- 
cije združenega dela na področju gospodarstva, uresničuje dogovorjena poli- 
tika počasnejše rasti sredstev za osebne dohodke glede na rast dohodka. Tako je 
v prvem trimesečju rast sredstev za osebne dohodke zaostajala 15 % za rastjo 
dohodka. V prvem polletju pa je bilo doseženo skoraj 8 % zaostajanje. Na te- 
melju teh gibanj odbor ocenjuje, da bomo uresničili z resolucijo za leto 1981 
sprejeto 5% zaostajanje sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka. S tem 
bomo tako kot v letu 1980 tudi v tem letu zagotovili hitrejše povečevanje sred- 
stev za akumulacijo v združenem delu, osebno porabo pa usmerjali v družbeno 
realne okvire. 

V pogojih visoke inflacije v letošnjem letu, ko se rezultati dela sproti raz- 
vrednotijo, pa je še posebno pomembno, da bomo uresničili ne samo globalno 
začrtano usmeritev 5% zaostajanja, temveč tudi z dogovorom sprejeto selek- 
tivno usmeritev. Sprejeti kazalci za ugotavljanje prispevka, ki ga delavci da- 
jejo k ustvarjanju dohodka z doseganjem večje produktivnosti, učinkovitosti 
pri upravljanju z družbenimi sredstvi in z doseganjem izvoza, naj bi postali v 
večji meri osnova za odločitve o razporejanju dohodka pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke. Odbor udeležencev dogovora se je namreč posebej 
zavzel za to, da bi vse temeljne organizacije upoštevale pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke tudi vpliv povečevanja cen na rast dohodka. Vi- 
soke stopnje rasti dohodka, ki so v letošnjem letu rezultat neupravičenega po- 
večevanja cen, ne morejo biti osnova za povečevanje osebnih dohodkov, zlasti 
pa ne v tistih organizacijah združenega dela, v katerih dosežena raven oseb- 
nih dohodkov predstavlja vrh v podskupini dejavnosti, v katero ta ista organi- 
zacija združenega dela spada. 

Spremljanje uresničevanja določil resolucije in dogovora v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih je v pristojnosti izvršnih svetov skup- 
ščin občin. Občinski izvršni sveti so kot udeleženci dogovora dolžni, da skupaj 
z občinskimi sveti Zveze sindikatov in družbenimi pravobranilci samouprav- 
ljanja ugotavljajo ob periodičnih obračunih in zaključnem računu usklaje- 
nost oblikovanja sredstev za osebne dohodke z usmeritvami dogovora ter pri- 
mere in razlage odstopanj od teh usmeritev. Odbor soglaša z ugotovitvijo sku- 
pine delegatov, da iz poročila ni razvidno, kako se uveljavljajo dogovorjene 
stimulacije na primer pri izvoznih oziroma drugih kvalitativnih dejavnikih 
gospodarjenja. Ta vpliv je mogoče oceniti le na podlagi podatkov posamezne 
organizacije združenega dela, saj veljavni informacijski sistem teh kazalcev 
sumarno ne spremlja. Zato je glede na sedanjo delitev nalog med posameznimi 
udeleženci dogovora to dolžnost izvršnih svetov skupščin občin. 
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Iz podatkov, ki so jih posredovali občinski izvršni sveti, odbor ugotavlja, 
da večina teh organov svoje naloge iz dogovora uspešno opravlja. Ker pa je 
večina občin posredovala svoje ocene in ugotovitve po podatkih periodičnega 
obračuna za prvo polletje tega leta šele v mesecu oktobru, jih odbor v poročilo 
ni mogel v celoti vključiti. 

Ko so ugotavljali usklajenost razmerij v delitvi po zaključnem računu za 
leto 1980, so izvršni sveti skupščin občin posebej obravnavali kar 1066 
organizacij združenega dela, kar je 19 % vseh organizacij združenega dela, ki 
so izkazovale višje stopnje rasti razporejenih sredstev za osebne dohodke, kot 
so jih dovoljevale usmeritve dogovora. Na zborih združenega dela skupščin 
občin so sklenili, da mora 110 organizacij združenega dela (od vseh obravnava- 
nih) neupravičeno in preveč razporejena sredstva vrniti, tako da jih poračunajo 
v okviru planiranih in razporejenih sredstev za osebne dohodke v letu 1981. Po- 
datke o tem, koliko kršilcev so ugotovili v posameznih občinah in koliko od teh 
še ni poračunalo preveč razporejenih sredstev, vam je odbor na zahtevo skupine 
delegatov posredoval danes na klop. 

, Odbor udeležencev dogovora glede na delitev nalog med udeleženci do se- 
daj ni zahteval od izvršnih svetov skupščin občin poimenskih seznamov kršil- 
cev dogovora v preteklem letu. Prav tako ni zahteval poimenskih seznamov 
temeljnih organizacij, ki po periodičnih obračunih presegajo dogovorjena sred- 
stva po usmeritvah dogovora. 

Iz poročil, ki jih je posredovalo 50 izvršnih svetov skupščin občin o ures- 
ničevanju dogovora po podatkih za prvo polletje 1981, je mogoče ugotoviti, da 
je 838 oziroma 14,5 % vseh temeljnih organizacij in skupnosti preseglo z do- 
govorom opredeljeno rast sredstev za osebne dohodke. Ce pogledamo strukturo 
teh organizacij, jih je 531 s področja gospodarstva in 236 s področja družbenih 
dejavnosti. V večini primerov so izvršni sveti ugotovili, da gre za upravičena 
preseganja. V primerih, ko so ocenili, da preseganje ni utemeljeno, pa so spre- 
jeli stališča, da morajo delavci v organizacijah združenega dela doseči uskla- 
jenost do devetmesečnega periodičnega obračuna ali do zaključnega računa za 
leto 1981. 

Izvršni sveti tudi ocenjujejo, da gre v večini primerov le za manjše kršitve 
ter da se stabilizacijska usmeritev uresničuje, k čemur v veliki meri prispeva 
zavest in pripravljenost delavcev v združenem delu. Tudi koordinirana aktiv- 
nost že prej omenjenih dejavnikov v občinah kaže na njihovo dobro medsebojno 
sodelovanje z organizacijami združenega dela. Pri spremljanju uresničevanja 
resolucijskih usmeritev in dogovora so izvršni sveti sprejeli tudi izhodišča za 
enotne postopke. Na tej podlagi s£ od vseh prekoračitel-jev zahteva pismena ob- 
razložitev razlogov prekoračitve. Te razloge obravnavajo skupaj z odgovornimi 
poslovodnimi, samoupravnimi in družbenopolitičnimi delavci v organizacijah 
združenega dela. V ta namen so v večini občin oblikovali posebne delovne sku- 
pine, ki so obiskovale organizacije združenega dela, ugotavljale upravičenost 
razlogov za prekoračitve ter skupaj s pristojnimi organi predlagale ustrezne 
ukrepe za njihovo odpravo. 

Večina izvršnih svetov je o utemeljenih vzrokih prekoračitev poročala 
tudi zborom združenega dela občin, s predlogi, da zavežejo organizacije zdru- 
ženega dela s svojimi sklepi, da že med letom do 9 mesečnega obračuna, do- 
končno pa do zaključnega računa, uskladijo rast osebnih dohodkov z usme- 
ritvami resolucije in dogovora oziroma da pripravijo programe, ki vsebujejo 
ukrepe in akcijo za uskladitev delitvenih razmerij. 
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Glede na zahteve skupine delegatov vseh zborov, ki je obravnavala to 
poročilo, bo odbor ob zaključnem računu za leto 1981 predlagal izvršnim svetom 
skupščin občin, da mu posredujejo tudi poimenske sezname kršilcev. 

Odbor udeležencev dogovora je ugotovil, da v delovnih skupnostih skupnih 
služb in temeljnih organizacijah, ki opravljajo skupna dela za več organizacij 
združenega dela, še ni dosežena ustrezna soodvisnost dohodka in osebnih do- 
hodkov z rezultati temeljnih organizacij, za katere ta dela opravljajo. Zaradi 
potrebe po spremembi tega stanja je odbor opozoril udeležence, da delovne 
skupnosti v nobenem primeru ne smejo dosegati večje rasti sredstev za osebne 
dohodke, kot jo dosegajo delavci v teh temeljnih organizacijah. Ta pojav je bil 
še zlasti prisoten pri delovnih skupnostih v sestavi delovnih organizacij, v ka- 
terih so posamezne organizacije izkazovale izgubo v poslovanju. 

Odbor udeležencev je namreč na podlagi odloka Skupščine SR Slovenije 
dobil nalogo odločati o zahtevkih temeljnih organizacij združenega dela za iz- 
plačilo osebnih dohodkov nad zakonsko višino, kljub izkazani izgubi v nji- 
hovem poslovanju. Da bi to nalogo uspešno opravljal, je odbor sprejel krite- 
rije za poenoteno obravnavanje teh vlog. Ti kriteriji zahtevajo od organizacij 
združenega dela, ki poslujejo z izgubo, da so izvedle postopke, predpisane z za- 
konom o sanaciji, ugotovile odgovornost, uveljavile dogovorjene odnose soli- 
darnosti med povezanimi temeljnimi organizacijami ter uveljavile odnose širše 
družbene solidarnosti na ravni družbenopolitičnih skupnosti. 

Odbor je s svojimi sklepi izvajal tudi družbeno usmeritev glede omeje- 
vanja višine osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela z izgubami s 
tem, da pri njih ni dopuščal višje ravni osebnih dohodkov, kot so jo v poprečju 
te organizacije dosegle v prejšnjem obračunskem obdobju glede na vse orga- 
nizacije združenega dela ustrezne podskupine. 

Odboru je priglasilo zahtevke za večje osebne dohodke, kot so predpisani 
z zakonom, 86 organizacij združenega dela, ki so poslovale z izgubo. 16 orga- 
nizacijam združenega dela odbor ni dovolil obračunati višjih osebnih dohodkov, 
kot so določeni z zakonom, saj je šlo za primere, ko niso bili izpolnjeni pogoji, 
določeni s kriteriji. Iz vlog, ki prihajajo na odbor, izhaja, da so doseženi šele 
prvi premiki pri vključevanju tako dohodkovno povezanih organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih družbenopolitičnih 
dejavnikov v razreševanje problematike izgub v združenem delu. 

Vse bolj očitna pa je tudi potreba po večji aktivnosti družbenopolitičnih 
organizacij in samoupravnih subjektov v tistih temeljnih organizacijah, kjer 
so vzroki izgub subjektivne narave, kjer sanacijski programi zahtevajo opu- 
ščanje ali preusmeritev proizvodnje, torej ukrepe, ki jih ni mogoče uspešno 
uresničevati brez organizirane družbenopolitične samoupravne in strokovne 
aktivnosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z osnutkom resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki v letu 1982 odbor udeležencev predlaga, da v dogovoru za 
leto 1982 uveljavimo z resolucijo določena razmerja rasti sredstev za osebne 
dohodke s tem, da v materialni proizvodnji uveljavimo selektiven pristop, kar 
pomeni, da bo zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka 
odvisno: 

1. od prispevka, ki ga delavci s svojim živim in minulim delom dajo k 
ustvarjanju dohodka tudi na podlagi obveznih kazalcev fizičnega obsega pro- 
izvodnje in storitev, 
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2. od rasti dohodka s tem, da sorazmerno manj zaostajajo sredstva za 
osebne dohodke v organizacijah, ki dosegajo nizko rast dohodka, bolj pa tam, 
kjer dohodek narašča z nadpovprečno dinamiko, 

3. od dosežene ravni osebnih dohodkov s tem, da sorazmerno manj za- 
ostajajo sredstva za osebne dohodke v organizacijah, ki imajo nizke povprečne 
osebne dohodke, kot v organizacijah, v katerih so delavci dosegli višje osebne 
dohodke od povprečnih v gospodarstvu, 

4. od izvoznih rezultatov organizacij združenega dela na konvertibilno pod- 
ročje, tako da bo v okviru dohodkovnih možnosti omogočena hitrejša rast sred- 
stev za osebne dohodke v tistih organizacijah, ki bodo s svojimi napori in re- 
zultati največ prispevale k uresničevanju ključne naloge, opredeljene v re- 
soluciji za leto 1982. 

Odbor udeležencev dogovora predlaga, da bi usmeritve za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke delavcev izven materialne proizvodnje ostale ena- 
ke, kot jih določa dogovor za letošnje leto. To pomeni, da bo rast sredstev 
za osebne dohodke delavcev v družbenih dejavnostih odvisna od opravljenega 
obsega in kvalitete dela po dogovorjenih programih, ki pa ne sme preseči do- 
sežene rasti osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu ustrezne družbeno- 
politične skupnosti. 

Vse pogostejše so ocene, da v naporih za razvoj odnosov delitve po delu 
nismo dovolj uspešni. Zato je na tem področju vse več nesprejemljivih raz- 
merij in iz njih izhajajočih razlik v višini osebnih dohodkov. V zakonu o zdru- 
ženem delu ter v družbenem dogovoru določene osnove in merila za delitev 
sredstev za osebne dohodke v mnogih organizacijah združenega dela še niso 
vgrajene v odnose delitve, kar pogojuje neupravičene razlike v višini osebnih 
dohodkov. Tako so istovrstna dela in naloge v organizacijah združenega dela 
pogosto različno ovrednotena, raven osebnih dohodkov delavcev, ki opravljajo 
administrativna dela, je še vedno previsoka glede na osebne dohodke delavcev 
v neposredni materialni proizvodnji. Neustrezna razvitost sistema delitve pa se 
najbolj izrazito kaže pri osebnih dohodkih delavcev — nosilcev poslovodnih 
nalog v organizacijah združenega dela. 

V odboru udeležencev družbenega dogovora o skupnih osnovah za obli- 
kovanje in delitev sredstev za osebne dohodke poteka zaradi naštetih razlogov 
pospešena aktivnost v smeri izgrajevanja strokovnih podlag, ki bodo omogo- 
čale preseganje že omenjenih slabosti v organizacijah združenega dela. 

Skladno z rokovno opredeljenim programom izgrajevanja strokovnih pod- 
lag odbor udeležencev že sedaj predlaga, da sočasno z njihovim sprejemanjem 
dopolnimo dogovore za leto 1982 z usmeritvami, ki bodo zagotavljale njihovo 
dosledno uresničevanje v družbeni praksi. Ta predlog pomeni razširitev vse- 
bine tega dogovora ter nalog in odgovornosti vseh njegovih udeležencev. S to 
razširitvijo vsebine dogovora pa se bo zlasti povečala odgovornost njegovih 
udeležencev v občinah. 

Odbor udeležencev dogovora v ožji sestavi pripravlja osnutek dogovora za 
leto 1982, ki ga bo predvidoma posredoval vsem udeležencem že v fazi javne 
razprave o osnutku resolucije. Pričakujemo, da bo današnja razprava delega- 
tov ta izhodišča ocenila in dopolnila z izkušnjami samoupravne prakse dvelet- 
nega izvajanja teh dogovorov. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Toš! Predstavnica Izvršnega 
sveta pri tej točki je tovarišica Mara Podrekarjeva. 
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Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu številka 19. Prejeli ste tudi mne- 
nje Izvršnega sveta, danes na klop pa še dodatno gradivo predlagatelja. 

Poročilo je obravnavala skupina delegatov za proučitev poročila o uresni- 
čevanju politike delitve sredstev za osebne dohodke in zboru poročala. Danes 
na klop ste dobili tudi predlog ugotovitev, predlogov in sklepov, ki naj bi jih 
po razpravi sprejel naš zbor. 

Ta predlog ugotovitev je bil seveda pripravljen na podlagi dosedanje raz- 
prave o poročilu v delovnih telesih Skupščine. 

Glede na to, da bo razprava morebiti zahtevala spremembe tega doku- 
menta, ki bi ga na koncu razprave sprejel naš zbor, predlagam, da tudi pri 
tej točki oblikujemo skupino delegatov, ki naj bi spremljala razpravo in po- 
končani razpravi predlagala morebitne dopolnitve. 

V skupino predlagam tovariša Zvonimirja Volfanda, ki je danes tudi 
poročevalec te skupine, tovariša Zvonka Perliča in tovariša Ignaca Sedmaka, 
delegata iz občine Koper. Ima še kdo kak drug predlog? (Ne.) Če ne, potem pro- 
sim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagane delegate soglasno izvolili v skupino. 
Med sejo zbora bomo dobili tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki 

obravnava to gradivo kot zainteresirani zbor. 
Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Fran ček Kavčič, predstavnik Re- 

publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije! 

Franček Kavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je na svoji 
seji dne 10. novembra obravnavalo poročilo, ki je predmet današnje razprave in 
v zvezi s tem poročilom in v zvezi z izhodišči za oblikovanje tega dogovora 
v letu 1982 sprejelo tale stališča in usmeritve za nadaljnje delo sindikalne 
organizacije. 

1. Predsedstvo je ugotovilo, da z organizirano družbeno akcijo uresniču- 
jemo globalne družbene cilje, opredeljene v resoluciji za leto 1981 na področju 
razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke in za skupno po- 
rabo. Glede na to, da so usmeritve za delitev sredstev za osebne dohodke obli- 
kovane po tem dogovoru, opredeljene v družbenem dogovoru o skupnih osno- 
vah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke, ugotavljamo, da po- 
ročilo glede na vprašanja iz tega dogovora ni dovolj celovito. 

2. V poročilu je premalo poudarjeno, kako so organizacije združenega dela, 
ki so bile kršiteljice dogovora za leto 1980, uresničevale ukrepe, izrečene s strani' 
izvršnih svetov občin. Premalo so poudarjene tudi usmeritve za obravnavo 
kršiteljev dogovorov za leto 1982 po zaključnem računu za leto 1981. 

3. Poročilo opozarja to, da usklajujemo nominalno rast sredstev za osebne 
dohodke v precejšnji meri, zlasti glede na nominalno gibanje rasti dohodka. 
Zato mislimo, da je treba zahtevati od izvršnih svetov občin kot podpisnikov 
dogovorov, da s politično akcijo in podporo občinskih svetov Zveze sindikatov 
Slovenije usmerja svoje aktivnosti na to, da bodo vplivali na rast sredstev 
za osebne dohodke tudi glede na druge stvari, kako so vgrajene v dogovor. 

Pri ocenjevanju uresničevanja dogovora morajo izvršni sveti ugotoviti, v 
kakšni meri so na rast sredstev za osebne dohodke vplivali poleg nominalne 
rasti dohodka tudi drugi dejavniki gospodarjenja, kot so povečevanje produktiv- 
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nosti na podlagi boljšega dela in racionalnega gospodarjenja, zmanjševanja 
stroškov za energijo, za surovine, zlasti uvožene, poraba repromateriala, zmanj- 
ševanje odpadkov ter podobno. Vpliv teh kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja 
je vsebina določil dogovora, vendar pa je njihovemu uveljavljanju dana pre- 
majhna pozornost. To mora postati predmet naše nadaljnje politične aktivnosti. 

4. V Republiškem svetu Zveze sindikatov se bomo z občinskimi in med- 
občinskimi sveti dogovorili, da bodo občinski sveti zahtevali od osnovnih orga- 
nizacij in samoupravnih organov v organizacijah združenega dela povsod tam, 
kjer so organizacije združenega dela kršitelji dogovorov, oceno uresničevanja 
dogovora. Ocena mora vsebovati tudi razloge odstopanj od dogovorjenih usme- 
ritev, vpliv rasti kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja na oblikovanje sred- 
stev za osebne dohodke ter zahtevati obravnavo odgovornosti za nespoštovanje 
dogovorjenih usmeritev. 

Občinski sveti naj bi tudi dali pobudo izvršnim svetom občin, da zbori 
združenega dela njihovih skupščin obravnavajo uresničevanje dogovora za leto 
1981, s posebno pozornostjo pa še uresničevanje 5. člena dogovora, ki se na- 
naša' na uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja. 

Občinski sveti Zveze sindikatov Slovenije bodo pri poročilu o uresniče- 
vanju dogovora za leto 1981 po našem priporočilu ocenjevali zlasti zaostajanje 
rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka, porast osebnih dohodkov 
delavcev v gospodarstvu in posebej v negospodarstvu posamezne občine, po- 
večevanje sredstev za skupno porabo v temeljnih organizacijah ter višino iz- 
plačil iz teh sredstev, dejavnike gospodarjenja in v kolikšni meri so poleg 
nominalne rasti dohodka vplivali na povečevanje sredstev za osebne dohodke, 
kakšne aktivnosti so bile vodene v občini za razpravo o kršiteljih dogovora ter 
kateri konkretni ukrepi so bili sprejeti, kako so se: izvajali in komu so bile 
dane pobude za obravnavo gospodarjenja v organizacijah združenega dela, ki 
niso spoštovale usmeritev dogovora. 

Na tej seji je Predsedstvo Republiškega sveta sprejelo oziroma obravna- 
valo tudi poročilo, v bistvu bolj informacijo o aktivnostih udeležencev družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo, o kateri je govoril tudi tovariš Toš. Predsedstvo 
je sprejelo informacijo, da potekajo aktivnosti, zlasti v zvezi s strokovnimi 
podlagami za vrednotenje enot enostavnega dela in okvirnimi razmerji med 
elementi in tudi v zvezi z drugimi strokovnimi podlagami. Predsedstvo je 
podprlo prizadevanja, da se elementi in druge stvari, kot So zapisane v druž- 
benem dogovoru, sprejmejo v roku, kot je opredeljeno v družbenem dogovoru. 

Menim, da bomo glede na razpravo, ki je bila na seji predsedstva, o teh 
zadevah še razpravljali. Lahko podprem ugotovitve, predloge in tudi sklepe, 
ki smo jih prejeli od skupine delegatov. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Glede na to, da je član medzborovske sku- 
pine tovariš Perlič moral nazaj v Celje, predlagam, da v skupino, ki naj sprem- 
lja razpravo in pripravi morebitne dopolnitve, izvolimo še tovarišico Tatjano 
Štirn iz Logatca in tovariša Uroša Guliča iz Bežigrada. Će se s takim predlo- 
gom strinjate, potem prosim, da o tem glasujete! (56 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Soglasno smo torej povečali skupino še za dva člana. 
Prosim tovariša Ignaca Sedmaka, delegata iz Kopra, da povzame besedo. 
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Ignac Sedmak: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! Naša skupina delegatov je obravnavala poročilo o uresničevanju druž- 
bene usmeritve razporejanja dohodka in o oblikovanju sredstev za osebne do- 
hodke ter se zlasti ustavila pri tabeli 3, kjer prikazani podatki kažejo, kakšno 
je stanje v različnih republikah. Glede na odstopanja, ki se v teh poročilih 
kažejo po republikah, je skupina sklenila postaviti dve vprašanji, ki naj bi ve- 
ljali zlasti delegatom v Zvezni skupščini, in sicer: 

1. Kje je odgovornost tistih republik, ki niso uresničile usmeritev, sprejetih 
v zvezni resoluciji, ki je zahtevala porast osebnih dohodkov v okviru rasti do- 
hodka in čistega dohodka in so povečale osebne dohodke prek vseh dogovorjenih 
kriterijev? 

2. Kako bomo uresničili stabilizacijske cilje in druge naloge, ki so pred 
nami, če ne bomo vsi enakovredno upoštevali dogovorjenih kriterijev? 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Uroš Gulič iz občine 
Lj ubl j ana-B ežigr ad. 

Uroš Gulič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati Bežigrada predlagajo naslednjo pripombo: 

Kljub večkratnim pripombam, naj bodo podatki za gospodarstvo primerljivi 
s podatki za dejavnosti izven gospodarstva, tudi tokrat opažamo staro prakso. 
Medtem ko tabela 2, ki se nanaša na gospodarstvo, navaja število organizacij in 
število delavcev, ne pa tudi mesečnega osebnega dohodka na zaposlenega, je 
pri dejavnostih izven gospodarstva v tabeli 4 podatek o dohodku, ne pa o šte- 
vilu organizacij, številu delavcev in tako naprej, kar zelo otežuje primerjavo 
oziroma je le-ta sploh nemogoča. 

Glede na razpravo tovariša Toša pa naj povem, da je v včerajšnjem Delu 
članek iz dela Centralnega komiteja Zveze komunistov Hrvatske. Direktor pod- 
jetja Rade Končar Ante Markovič je rekel, da je nemogoče podpirati brez- 
mejno rast izvoza in domače porabe ter zahtevati od delavcev boljše poslo- 
vanje, če rast dohodka od 90 % do 93 % izhaja iz naraščanja cen v preteklem 
delu. Drugače povedano, gre za inflacijski dohodek ne pa za realni dohodek, 
na osnovi katerega bi lahko razpravljali o produktivnosti dela in o tem, kar je 
povedal tudi tovariš Kavčič iz Sindikatov. Ante Markovič namreč meni, da 
predstavljajo prisilno upravo nad samoupravljanjem zbirokratizirane inte- 
resne skupnosti, ki zaposlujejo 40 000 ljudi, letno porabijo okoli 4 milijarde 
dinarjev, hkrati pa se ni zmanjšala splošna poraba. Morali bi že vendar po- 
gledati, kako pravzaprav združeno delo ustvarja svoj dohodek. Ali niso dajatve 
za samoupravne interesne skupnosti za splošno in skupno porabo tako velike, 
da združeno delo pravzaprav nima nobenega drugega načina in možnosti, kot 
da samo z dviganjem cen lahko zadovoljuje to, kar nadgradnja od združenega 
dela zahteva. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Da.) Prosim, to- 
variš Toš! 

Peter Toš: Ocene, ki so opredeljene v poročilu skupine delegatov in 
so bile opredeljene tudi s strani predstavnika sindikata glede uresničevanja do- 
govora v letu 1981 in ki so služile tudi kot osnova za pripravo predloga ugo- 
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tovitev, sklepov in predlogov Skupščine SR Slovenije v zvezi z obravnavo 
te problematike, ugotavljajo, da poročilo ni dovolj celovito, da ne obravnava 
konkretnih kršilcev in ne daje zadostnih usmeritev za dopolnitev vsebine tega 
dogovora ali družbenega namena, ki ga želimo doseži s tem dogovorom za 
leto 1982 in tako dalje. V zvezi s tem bi rad pojasnil, da je odbor skušal na 
to odgovoriti v uvodni besedi, za katero sem bil zadolžen na zasedanju vašega 
zbora. Nekatere ocene po mnenju odbora tudi kažejo, da se še vedno dovolj ne 
loči vloga in vsebina tega tako imenovanega sistemskega družbenega dogovora 
na eni strani, ki ima seveda predvsem namen aktivirati družbeno in strokovno 
akcijo v smeri razvoja sistema delitve po delu in dogovora o uresničevanju 
sprejete družbenoekonomske politike, ki izhaja iz resolucije v tekočem letu, 
kot je to bil dogovor 1981, o uresničevanju katerega danes poročamo pred re- 
publiško Skupščino in ki ga vi obravnavate. Ta drugi dogovor ima predvsem 
namen, da zagotavlja oblikovanje sredstev za osebne dohodke v okviru reso- 
lucijske usmeritve in je seveda ocenjevanje uresničevanja tega dogovora ve- 
zano predvsem na odgovor na vprašanje, ali smo dosegli z družbeno aktivnostjo 
udeležencev tega dogovora v resoluciji opredeljeno usmeritev pri oblikovanju 
sredstev za osebne dohodke. 

V imenu odbora lahko sprejmem tudi kritiko, da v delu odbora še nismo 
dovolj razvili delegatskih razmerij. Če bi jih razvili, ne bi bilo potrebno, da 
so opredelitve Zveze sindikatov po razpravah v organih sindikatov drugačne, 
kot so bile opredelitve delegata sindikatov, ko smo to oblikovali na odboru. 
Sindikat je udeleženec pri delu tega odbora. Na podlagi gradiva, razprave in 
dopolnilnih informacij in ocen v uvodni besedi odbor udeležencev predlaga, 
da v predlog ugotovitev in sklepov vnesete določene popravke. 

Odbor predlaga, da začetek drugega odstavka točke I. Predloga ugotovitev, 
predlogov in sklepov nadomestimo z naslednjim stavkom: »Poročilo odbora 
ni usmerjeno na razdelavo usmeritev družbenega dogovora o skupnih osnovah 
za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in zato 
ne daje analitičnih osnov za oceno uresničevanja sistema delitve sredstev za 
osebne dohodke po delu in rezultatih dela.« 

Odbor predlaga, da se prvi stavek zadnjega odstavka na 1. strani, kjer se 
ugotavlja, da se letošnji dogovor ne uresničuje v celoti, niti niso razvidne mož- 
ne dopolnitve in spremembe za leto 1982, preoblikuje, tako da bi se glasil: 
»Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da se sredstva za osebne dohodke oblikuje- 
jo skladno z usmeritvami resolucije, kar je bistveni cilj in naloga udeležencev 
tega dogovora.« 

V prvo alineo točke II. predloga sklepov naj se vnese vsebina drugega 
stavka samo do formulacije, ki je sicer vsebinske narave. Tako bi se stavek 
glasil: »Pri tem morajo izhajati iz spoznanja, da je povečanje osebnih dohodkov 
možno zagotoviti le s povečanjem dohodka, ki bo dosežen z boljšim delom, 
boljšo izrabo zmogljivosti«, vse do besedila »in drugih kvalitetnih dejavnikov 
gospodarjenja«. Tukaj odbor predlaga, da se postavi pika in da se zadnji del 
tega stavka nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »Posebnega pomena pa je 
zagotavljanje ustreznih pogojev za pridobivanje dohodka vseh tistih organizacij 
združenega dela, ki povečujejo izvoz na konvertibilno področje«. 

Odbor ocenjuje, da je prav tej nameri potrebno nameniti v teh stališčih 
večjo pozornost in zato to oblikovati v poseben stavek. 

To so popravki, ki jih k predlogu sklepov in ugotovitev predlaga odbor. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Prekinjam tudi to točko dnevnega reda, da bi se skupina lahko sestala in 

pripravila poročilo. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.40 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na 6. točko dnevnega re- 
da, to je na poročilo o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih 
v letu 1981. 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Pripravil ga je v 
sodelovanju s Skupnostjo socialnega varstva in za svojo predstavnico določil to- 
varišico Tatjano Kosovelovo, članico Izvršnega sveta in predsednico Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, ki jo prosim, da povzame 
besedo! 

Tatjana Kosovel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina SR Slovenije je na svoji seji 28. julija tega leta, ko je obrav- 
navala poročilo o uresničevanju resolucije za leto 1981 v prvem polletju, raz- 
pravljala tudi o predlaganih ukrepih za zagotovitev socialne varnosti tistim sku- 
pinam delovnih ljudi in občanov, katerih življenjska raven je bila zaradi naglo 
naraščajočih življenjskih stroškov najbolj ogrožena. Po razpravi je bil sprejet 
sklep, da Izvršni svet in Skupnost socialnega varstva še v tem letu poročata, 
kako se uresničuje sprejeta socialna politika in ukrepi ter če bo potrebno za- 
radi zaostrenih gospodarskih razmer socialne korektive spremeniti, in sicer 
tako, da bodo ob zagotavljanju socialne varnosti spodbujali tudi k večji produk- 
tivnosti. 

Ukrepi, ki so bili predlagani in nato sprejeti po temeljitih razpravah v 
samoupravnih interesnih skupnostih s področja socialnega varstva in družbeno- 
političnih organizacijah tako v republiki kot v občinah, imajo značaj neposredne 
družbene denarne pomoči. Le s takimi ukrepi je bilo mogoče hitro reagirati na 
posledice življenjskih razmer tistih delovnih ljudi in občanov, ki si iz objektiv- 
nih razlogov sami niso mogli oziroma si ne morejo zagotoviti vsaj minimalnih 
življenjskih pogojesv. 

Ugotavljamo, da smo z uresničevanjem sprejete socialne politike dosegli 
naslednje premike: 

1. Z uveljavljanjem principa domicilne socialne varnosti smo začeli na vseh 
področjih socialnega varstva postopoma preusmerjati razne oblike pomoči k ti- 
stim občanom, ki jih po oceni dejanskih življenjskih razmer tudi potrebujejo. 
Pravica do pomoči je tako vedno bolj odvisna od dejanskih pogojev življenja 
družine ali posameznika na določenem ožjem in širšem območju, ne pa od 
formalno dokazanih dohodkov. 

2. S prenosom odločanja o družbenih pomočeh in zagotavljanja sredstev 
zanje v občine, so ta sredstva dobila tudi programsko vsebino, ker so name- 
njena povsem konkretnim ljudem. Programi teh pomoči so postali bolj realni, 
sredstva pa uporabljena bolj smotrno, saj so razporejena med upravičence s 
pomočjo ocen, ki temeljijo na družbenoekonomskih razmerah tako v občini 
kot seveda tudi samega nosilca. 
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Ti dve okoliščini sta omogočili uresničevanje naslednjih ciljev. 
Dodeljevanje pomoči postaja selektivno in tako izključuje akumulacijo 

različnih pomoči pri vedno istih upravičencih. Odpravlja se avtomatizem pri 
dodeljevanju pomoči oziroma uveljavlja se možnost, da pomoč preneha, ko se 
ugotovi, da je posameznik ne potrebuje več. Denarne pomoči se preusmerjajo 
v funkcionalne, tako imenovane aktivne oblike socialno varstvenih pomoči. To 
je recimo subvencioniranje vzgojnovarstvene dejavnosti, brezplačni učbeniki 
oziroma pomoč pri njihovi nabavi, subvencioniranje šolske prehrane, opre- 
ma za novorojenčke in tako dalje. Določanje višine raznih pomoči postaja 
vedno bolj individualno, saj dobi večjo pomoč tisti, ki jo dejansko tudi po- 
trebuje. Vse to pa mora voditi uporabnike družbenih denarnih pomoči k spo- 
znanju, da si lahko le z delom izboljšajo svoje življenjske razmere in ne s 
čakanjem na družbeno pomoč. Če bomo dosledno uresničevali te in še nekatere 
druge principe, bodo socialni korektivi vplivali tudi na večjo delovno storil- 
nost. 

Poleg tega bo potrebno pripraviti pregled oziroma evidenco socialnih 
razmer delavcev in občanov, ki potrebujejo pomoč, poenotiti merila za različ- 
ne pomoči in skupno odločanje o njih v skupnostih socialnega varstva. Orga- 
nizacije združenega dela in krajevne skupnosti pa morajo dobiti vpogled v živ- 
ljenske razmere tistih delavcev in občanov, ki potrebujejo pomoč. 

Glede na to menimo, da nove oblike denarnih pomoči niso potrebne, kaj- 
ti neposredne oblike socialne varnosti ne morejo v celoti kompenzirati nega- 
tivnih učinkov zaostrenih gospodarskih razmer. Socialna varnost mora teme- 
ljiti na delu in rezultatih dela tako posameznika kot organizacije združenega 
dela. Organizacija združenega dela mora ugotoviti vzroke, zakaj si nekateri 
njeni delavci s svojim delom ne morejo zagotoviti ustrezne socialne varnosti 
in jim seveda pomagati, če je to potrebno. 

Pri uveljavljanju letošnjih novosti pa smo opazili poskuse prikrivanja de- 
janskega osebnega dohodka, in to ne le posameznikov, ampak tudi v organi- 
zacijah združenega dela, z namenom, da si tako pridobijo pravico do družbene 
pomoči. Pritisk na vrtce se je zaradi podražitev zmanjšal predvsem v tistih 
okoljih, kjer so tudi sicer obstajali pogoji za zagotovitev drugih, cenejših oblik 
varstva. Množičnega izpisovanja otrok iz vrtcev namreč nismo zasledili, ker 
imamo vendarle dobro izpeljan sistem subvencioniranja stroškov, saj skupnosti 
otroškega varstva glede na dohodek na družinskega člana prispevajo od 20 do 
80% sredstev k stroškom oskrbe. Slabo se uveljavljajo druge oblike varstva, 
kot so na primer varstvo otrok v družinah, razvijanje nekaterih oblik varstva 
in vzgoje prek ustreznih društev in tako dalje. Vrtci se prav tako slabo vklju- 
čujejo v iskanje novih možnosti. Slabo je organiziran program v popoldan- 
skem času za tiste otroke, ki niso vključeni v vrtce, tako da so skoraj^ vsa sred- 
stva za subvencioniranje vzgojno varstvene dejavnosti porabljena za otroke, ki 
so v dopoldanskem varstvu. 

Neposredna svobodna menjava na tem področju se prepočasi uveljavlja. 
Občinske skupnosti s področja socialnega varstva se zapirajo v svoje program- 
ke okvire, med seboj ne sodelujejo, čeprav imajo iste cilje. 

Z novim načinom uresničevanja družbenih denarnih pomoči je 31% 
otrok, ki so jo doslej dobivali, izgubilo to pomoč. Pokazalo pa se je, da ta korek- 
tiv prej ni bil pravilno postavljen, saj so otroški dodatek izgubili tisti, ki si ta 
izpad v družinskem proračunu lahko zagotovijo z delom. Drugače si ne more- 
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mo razlagati zahteve, da naj se nekateri dohodki, kot na primer dohodek iz 
nadurnega dela, ne bi vračunavali v cenzus. 

V letošnjem letu bodo razne oblike neposredne denarne pomoči znašale 7 
milijard dinarjev. To pa predstavlja nekaj več kot 2 % družbenega proizvoda. 
Gre za naslednje oblike in obseg upravičencev: 60% sredstev v občinskih 
skupnostih otroškega varstva bo porabljenih za subvencioniranje cene v vzgoj- 
novarstvenih zavodih, kjer je zajetih 75 000 otrok; denarne pomoči prejema 
210 000 otrok, to je manj kot 40 %. 24 000 mater prejema stoodstotno nadome- 
stilo med porodniškim dopustom. 27 000 oziroma 12 % upokojencev prejema 
varstveni dodatek; 8000 občanov, ki nimajo lastnih sredstev za preživljanje, 
prejema denarno pomoč; 6000 oskrbovancev v domovih starejših občanov pre- 
jema delno ali popolno pomoč za kritje stroškov oskrbnine; 105 000 oziroma 
50 % dijakov in študentov prejema štipendije; 3200 družin ima subvencionirano 
stanarino; 1900 delavcev prejema nadomestilo oziroma denarno pomoč za brez- 
poselnost in 11 228 upokojencev, kar predstavlja približno 5 %, prejema dodatek 
za pomoč in postrežbo. 

Kaj in kako v naslednjem letu? V letošnjem letu smo sprejeli izhodišča in 
oblikovali metodologijo za uresničevanje ciljev neposredne socialne varnosti, 
kot enega izmed zelo pomembnih vidikov celovite socialne politike v zaostre- 
nih gospodarskih razmerah. Temeljno izhodišče zagotavljanja socialne varno- 
sti mora postati delo in rezultati dela, pomagati pa moramo tistim posamez- 
nikom in družinam, ki zaradi objektivnih okoliščin živijo v težjih razmerah. 
Pri tem mislimo zlasti na družine in mlade ljudi, pri katerih se kopiči, bi lah- 
ko rekli, večina težav, ki so v tem trenutku v ospredju. Gre za vprašanja za- 
poslovanja, stanovanja, varstva in podobno. 

Še naprej bo potrebno razvijati diferenciran pristop in uveljavljati ak- 
tivne oblike socialne politike. Predvsem moramo odpravljati nekatere anoma- 
lije pri njenem uresničevanju. Zato moramo razviti in uveljaviti skupnosti so- 
cialnega varstva, ki morajo zagotoviti, da se bodo znotraj njih druge skupnosti 
s tega področja dogovarjale o socialni varnosti otrok in družine invalidnih 
oseb, starejših občanov, začasno nezaposlenih oseb in oseb brez sredstev za 
preživljanje ter o oblikah in obsegu socialno-varstvenih pomoči, o osnovah za 
določanje nadomestil delavcem v času odsotnosti z dela, kriterijih za uveljav- 
ljanje socialno-varstvenih pomoči, načelih za valorizacijo teh pomoči in izde- 
lale sistem vodenja enotne evidence prejemnikov socialno varstvenih pomoči. 

Le z doslednim uresničevanjem funkcije skupnosti socialnega varstva bo 
mogoče uresničiti cilje samoupravnega sporazuma o skupnih izhodiščih za 
zagotavljanje socialne varnosti v obdobju 1981—1985, kot so razvijanje cenej- 
ših in racionalnejših oblik družbenega varstva otrok, krepitev skrbi za razvoj- 
no motene in socialno ogrožene otroke, uveljavitev kvalitetnejših programov 
poklicnega in delovnega usposabljanja mladine z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju ter odraslih invalidnih oseb, razvijanje ukrepov za prepreče- 
vanje nastajanja invalidnosti, zagotavljanje boljših možnosti za zaposlovanje 
invalidnih oseb in preprečevanje prezgodnjega upokojevanja ter težnje po 
prejemanju različnih nadomestil in pomoči, razvijanje različnih oblik pomoči 
težje bolnim, invalidnim in starejšim občanom na domu ter krepitev nepo- 
sredne odgovornosti okolja, zlasti pa organizacij združenega dela in krajev- 
nih skupnosti za tiste njihove delavce, občane in družine, ki potrebujejo po- 
sebno skrb in pomoč za vključevanje v delo in življenje družbene skupnosti. 
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Vztrajanje na dogovorjeni socialni politiki, predvsem pa na osnovnem 
izhodišču, da si mora vsakdo zagotoviti socialno varnost predvsem z lastnim 
delom in da je potrebno in možno pomagati le tistim, ki si tega iz objektivnih 
razlogov ne morejo, je nujno tudi zaradi omejenih možnosti za zagotovitev 
sredstev za te oblike pomoči. V resoluciji predvidena rast sredstev znaša 18% 
oziroma naj bi ta sredstva v svoji rasti zaostajala za rastjo dohodka za 10 %. 

Predlagam tovarišice in tovariši delegati, da sprejmete poročilo in sklep- 
ne ugotovitve v njem. 

Tovarišica predsednica! Dovoli, da bi ob tem posebej odgovorila na vpra- 
šanje, ki je bilo postavljeno na seji skupine delegatov in ki je tudi v poročilu, 
o osnovnem izhodišču za revizijo zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Skupščina SR Slovenije je leta 1972 sprejela zakon o starostnem zavaro- 
vanju kmetov, Ustavno sodišče pa je razveljavilo dve določbi tega zakona, to 
je tisti, ki se nanašata na to, da se izključi iz zavarovanja tistega kmeta, ki 
ima v svoji družini osebe, ki so zavarovane po drugi osnovi, to se pravi po 
delavskem zavarovanju. Zato je Skupščina ob koncu lanskega leta sprejela 
sklep, da naj se namesto spremembe samo teh dveh členov veljavnega zako- 
na opravi revizija celotnega sistema starostnega zavarovanja kmetov. Delo na 
reviziji sistema je bilo zaupano Republiškemu komiteju za delo. Priprava 
predloga za izdajo zakona poteka v smeri pospeševanja združevanja dela in 
sredstev kmečkih proizvajalcev, ki naj bi bilo v skladu s ciljem, sprejetim ob 
uvedbi tega zavarovanja, v enotnem zavarovanju delavcev in kmetov v naši 
republiki. 

Pri tem pa je treba posebej poudariti, da naj bi imeli zavarovanci — 
kmetje enake pravice pri zagotavljanju socialne varnosti, kot zavarovanci — 
delavci le na osnovi enakih obveznosti. Variantni rešitvi novega zakona o 
enotnem pokojninskem zavarovanju delavcev in kmetov v naši republiki, ki 
sta v tem, ali se sedaj v enotno zavarovanje vključi vse kmete, ali pa samo 
združene, ekonomsko sposobne individualne kmete, pa še nista dobili družbene 
verifikacije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poročilo je bilo objavljeno v 
prilogi 8 Poročevalca. Dobili ste tudi stališča in mnenja Sveta za socialno in 
zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze. 

Poročilo je obravnavala skupina delegatov za proučitev poročila o uresni- 
čevanju socialne politike in o tem zboru poročala. Predložila pa je tudi pred- 
log sklepa, ki ste ga dobili danes na klop in ki bi ga naj po razpravi sprejel 
zbor. Naš del medzborovske delegatske skupine, ki je danes navzoč na seji, bo 
spremljal razpravo in bo po potrebi predlagal zboru morebitne dopolnitve ali 
spremembe sklepa, ki ga imate pred seboj. 

Poročevalec skupine je tovariš Šušmelj. Želiš morda besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Henrik Pušnik, delegat iz ob- 

čine Trbovlje. Prosim! 

Henrik Pušnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 10. 11. 1981 ob obravnavi 6. točke predloga dnevnega reda oblikovala na- 
slednjo vsebinsko razpravo. 
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Skladno z razpravami v združenem delu ter v zborih Skupščine občine 
Trbovlje želimo opozoriti na problem v zvezi s štipendiranjem. V občini Trbov- 
lje imamo 287 kadrovskih štipendij in 118 štipendij iz združenih sredstev, ki 
se formirajo iz 0,5 % bruto osebnega dohodka. V obdobju od 1. 1. 1981 do 30. 
septembra 1981 smo zbrali skupaj 8 401 132 dinarjev. Od tega smo porabili za 
štipendiranje iz združenih sredstev v občini 1 592 536 dinarjev in kar 5 917 659 
dinarjev za solidarnostno prelivanje sredstev za potrebe v SR Sloveniji. 

Želel bi opozoriti, da je izobrazbena struktura v občini Trbovlje za 2 % 
nižja kot je v SR Sloveniji. Predlagamo, da ustrezni organi v republiki sklad- 
no z družbenim dogovorom o štipendijski politiki v SR Sloveniji proučijo, ali 
je primerno, da se več kot dve tretjini sredstev za štipendiranje preliva v so- 
lidarnost, ob tem da ugotavljamo, da zaradi cenzusov in predvsem izredno 
majhnega generacijskega priliva ne moremo pokriti vseh kadrovskih štipen- 
dij. Na drugi strani pa skoraj ni primera, da bi se dijaki in študentje iz drugih 
krajev Slovenije prijavljali za kadrovske štipendije, ki ostajajo neporabljene. 
Tako lahko ugotovimo, da jim je ugodnejše prejemati štipendije iz združenih 
solidarnostnih sredstev, kot pa da prevzemajo obveznosti iz naslova kadrov- 
skih štipendij in se torej vežejo na združeno delo. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mojmir 
Pustoslemšek, delegat iz občine Krško. 

Mojmir Pustoslemšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Problematika duševno prizadetih je veliko manj znana in tudi 
slabše obravnavana in reševana. Medtem ko je bilo za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje že veliko storjenega, nastajajo največje težave pri uveljav- 
ljanju pravic zmerno in težje duševno prizadetih oseb ob njihovi polnolet- 
nosti. Po dosedanji praksi invalidske komisije prizadetega mladostnika pro- 
glasijo za pridobitno nesposobnega. S to razvrstitvijo pa mladostnik nima no- 
bene možnosti za zaposlitev pod normalnimi pogoji. Tak mladostnik postane 
popolnoma odvisna oseba, za katero so dolžni skrbeti starši do smrti. V pri- 
meru ekonomske ogroženosti družine pa se socialna varnost zmerno in težje 
duševno prizadetih oseb rešuje prek skupnosti socialnega skrbstva, kar je le 
polovična rešitev. Gre v bistvu za družbene denarne pomoči, katerih višina je 
odvisna od materialnega cenzusa družine in od socialno-ekonomskih razmer, 
v katerih ta družina živi. 

Nujno bi bilo, da bi bila tem osebam zagotovljena socialna varnost že 
sama po sebi, zaradi njihove invalidnosti. Pravice bi morale biti zagotovljene 
iz naslova invalidsko-pokojninskega zavarovanja na osnovi določitve ustrez- 
nega statusa odraslih zmerno in težje duševno prizadetih. S polnoletnostjo bi 
morali pridobiti status invalida tudi tisti odrasli, ki se zaradi prizadetosti ne 
morejo usposobiti za delo in jim je potrebno zagotavljati sredstva za življenje. 

Ob tem bi poudaril tudi neustrezni status varovancev delavnic za delo 
pod posebnimi pogoji, kjer so vključeni zmerno in težje duševno prizadeti mla- 
dostniki. Z zaposlitvijo v delavnici po svojih močeh ustvarjajo presežno 
vrednost, nimajo pa nikakršnih pravic iz dela in po delu, razen simboličnih 
nagrad. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Marija Rus iz No- 
vega mesta. 



359 
64. seja       

Marija Rus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K poročilu o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981 
so bila v razpravi v naši skupini delegatov sprejeta naslednja stališča. 

1. Na področju družbenega varstva otrok in družine si je potrebno pri- 
zadevati za realizacijo samoupravnega sporazuma o pravicah in obveznostih 
združenih kmetov glede uresničevanja pravice do porodniškega dopusta. V 
razpravah, ki so potekale v Skupnosti socialnega varstva Novo mesto in Ob- 
činskega sindikalnega sveta Novo mesto v zvezi s pripravami na 3. konferenco 
Zveze sindikatov Slovenije, je bila poudarjena potreba po širjenju pravic 
kmetov za zagotovitev večje socialne varnosti kmetov. 

2. Poročilo ne vključuje podatkov o zaposlovanju in rehabilitaciji invali- 
dov. Za zaposlovanje invalidov so sicer neposredno odgovorne organizacije 
združenega dela, vendar nastaja pri zaposlovanju invalidov vrsta težav, tako 
glede zagotovitve primernih del za izvalide, kot glede poklicne rehabilitacije, 
kar bi bilo potrebno še posebej poudariti. To je bilo sicer v uvodni obrazložitvi 
kot obveznost tudi poudarjeno. 

3. Glede subvencioniranja stanarin je naše mnenje, da sedanji sistem 
subvencioniranja ne ustreza. Tudi v občini Novo mesto ugotavljamo, da je 
doslej zaradi ostrih kriterijev uveljavilo v samoupravni stanovanjski skup- 
nosti to pravico le majhno število občanov, v letu 1980 namreč samo 40 ob- 
čanov. Nujno je, da se osnove in merila za subvencioniranje stanarin uskla- 
dijo, pravica do subvencije pa mora v bodoče temeljiti na oceni dejanskih raz- 
mer' družine, kar po dosedanjih kriterijih ni mogoče. 

4. V občini Novo mesto si že dalj časa prizadevamo za resocializacijo 
Romov in vključevanje te etnične skupine v družbeno skupnost. Občinske 
skupnosti, ki zagotavljajo socialno varnost občanov, in Skupščina občine No- 
vo mesto vključujejo razreševanje te problematike v svoje programe dela. 
Menimo pa, da je potrebno te probleme zaradi specifičnosti in navzočnosti v 
več občinah poudariti tudi v vseh republiških skupnostih, ki izvajajo social- 
no politiko. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Nada 
Mihajlovič, delegatka iz občine Kranj. 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V skupini delegatov iz občine Kranj smo dne 9. 11. 1981 obravnavali 
poročilo in po razpravi oblikovali naslednje načelne in konkretne pripombe: 

1. Poročilo naj bi obravnavalo uresničevanje sprejete socialne politike in 
ukrepov, predvsem tudi z vidika spreminjanja socialnih korektivov kot spod- 
bude za'večjo produktivnost. Ugotoviti je namreč potrebno, da je v poročilu 
sicer veliko podatkov o sprejetih ukrepih, sklepih in spremembah, večinoma 
v posameznih interesnih skupnostih, le sistemskih, ki kažejo na značilnosti 
socialne politike v letošnjem letu, vendar pa jih sklepne ugotovitve ne pove- 
zujejo v celoto. Tako ni mogoče oceniti, ali so bile posamezne sprejete odlo- 
čitve v skladu z dogovorjeno socialno politiko ali ne, saj poročilo večinoma 
govori o ukrepih za zagotovitev socialne varnosti. 

Zaradi stila poročila, ki ob navajanju konkretnih podatkov dosledno upo- 
rablja tudi formulacijo v smislu »prizadevati si moramo«, »treba bi bilo« 
in podobno, se vsiljujte ocena, da na tem področju še nimamo rdeče niti. Zato 
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jo tudi razumljivo, da poročilo ne vsebuje ocene o skupnem učinkovanju v 
posameznih interesnih skupnostih sprejetih sklepov in dogovorov. 

2. Ocena uresničevanja dogovorjene socialne politike v prvem letu sred- 
njeročnega planskega obdobja ne more biti ugodna zaradi ugotovitev v poro- 
čilu, da večina občinskih skupnosti socialnega varstva svojih nalog ne uresni- 
čuje. Ob vse hitrejšem prenašanju odločanja o različnih socialnih korektivih na 
občinske skupnosti se ob neuveljavljenem principu usklajevanja v skupnostih 
socialnega varstva neusklajenost socialne politike samo še povečuje. Zato bi 
morala biti akcija družbenopolitičnih skupnosti in organizacij usmerjena v 
hitrejšo afirmacijo skupnosti socialnega varstva. 

3. S samoupravnim sporazumom o skupnih izhodiščih in zagotavljanju 
socialne varnosti v obdobju 1981—1985 so se podpisnice sporazuma na podlagi 
skupnih izhodišč programov za zagotavljanje socialne varnosti obsega social- 
no-varstvenih pravic, pogojev, kriterijev in meril za uveljavljanje socialno 
varstvenih pomoči, prednostnih nalog na področju socialne varnosti, postop- 
ka za uveljavljanje novih socialnih pravic ter načel za uvajanje skupne evi- 
dence prejemnikov socialno-varstvenih pomoči dogovorile o enotni socialni 
politiki in njenem izvajanju. Ugotovimo pa tudi lahko, da poročilo ne izhaja 
iz omenjenega sporazuma in tako ne obravnava vrste zelo pomembnih nalog 
in izvajanja sklepov. Tako na primer delegati s poročilom ne dobivajo infor- 
macije o tem, kaj je z razvijanjem in oblikovanjem programov poklicnega in 
delovnega usposabljanja mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
ter odraslih invalidnih oseb, kaj je z dejavnostjo in aktivnostmi za prepreče- 
vanje nastajanja invalidnosti, s humanizacijo delovnega in življenjskega oko- 
lja, z ukrepi za preprečevanje prezgodnjega upokojevanja, s krepitvijo so- 
cialne funkcije osnovne šole in s posebno skrbjo za razvojno motene in so- 
cialno ogrožene otroke. 

Zaradi tako velikega pomena prav tako ne bi smela izpasti iz poročila oce- 
na o tem, ali so pristojne interesne skupnosti zagotovile v sistemu usmerje- 
nega izobraževanja pripravo in izvajanje ustreznih programov izobraževanja 
in usposabljanja invalidne mladine ter odraslih invalidnih oseb in kako skup- 
nosti za zaposlovanje, zdravstvene skupnosti in skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja izvajajo svoje naloge, prevzete s tem sporazumom. 

Za področje varstva starejših občanov v domovih se poročevalec zadovo- 
ljuje z oceno, da dogovarjanje o izvajanju sprejetih obveznosti ne prinaša 
rezultatov in ne razčlenjuje vzrokov in posledic. Poročilo prav tako ne obrav- 
nava, kako se izvaja sprejeto načelo, da skupnosti za zaposlovanje zagotav- 
ljajo prednostno obravnavo pri posredovanju zaposlitve mladini, ki končuje 
šolanje, ter začasno nezaposlenim in usposobljenim invalidnim osebam. 

Podobne nedoslednosti in nedorečenosti v poročilu zasledimo tudi za pod- 
ročje subvencioniranja stanarin, zdravstvenega varstva in ostalih obravnava- 
nih področij. 

Predlagatelju priporočamo, da se gradivo dopolni s konkretnimi podatki, 
predvsem pa s podatki o višini sredstev, ki se dajejo za vse oblike socialne po- 
moči v Sloveniji. V gradivu naj bo nakazana možnost, da se nadomestila za 
porodniški dopust izplačujejo iz sredstev otroškega varstva in ne več iz sred- 
stev zdravstvenega varstva, ker ne gre za bolezen. 

V zvezi z varstvom starejših občanov ni bila izpeljana akcija, niso pa na- 
vedeni razlogi, zakaj to ni uspelo, niti ni predvidena akcija za prihodnje. 
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Glede širjenja socialne pomoči so stališča že določena v družbenih dogo- 
vorih in samoupravnih sporazumih. Možnosti pa so v okviru pregrupacije fi- 
nančnih sredstev, kar se mora opraviti v okviru skupnosti socialnega varstva. 

V zvezi s subvencioniranjem stanarin se je potrebno opredeliti do poe- 
notenega uvajanja ekonomskih stanarin v občinah Slovenije. Kriteriji in na- 
čini uveljavljanja in plačevanja participacije v primeru, da so oproščeni le 
otroci in mladina, sploh niso izdelani. Kdo bo to preverjal, če skupna eviden- 
ca ne bo uvedena in ne bo delovala? 

5. Podatki o kadrovskih štipendijah in njihovi višini niso točni. Ni razvid- 
no namreč, da je možno povečanje na račun učnega uspeha. Potrebno je izde- 
lati sistem solidarnostnega prelivanja za kadrovske štipendije in zlasti sistem 
financiranja, da organizacije, ki ne dajejo kadrovskih štipendij, več prispevajo 
za solidarnost. 

6. Glede zaposlovanja je potrebno opozoriti in zahtevati čimprejšnji spre- 
jem novega zakona. Glede posameznih opredelitev za naslednje: omejitev ab- 
solutnega časovnega trajanja pravice do nadomestila in pomoči nezaposlenim 
ni v skladu z veljavnim zakonom in ustavo. 

Sistem solidarnostnega prelivanja sredstev je že izdelan in ga je potrebno 
samo še dopolniti. Ni pa sprejemljivo, da se sredstva zbirajo na nivoju Slove- 
nije in se šele nato dele po občinah. 

7. Sklepne ugotovitve niso usklajene z usmeritvami. Zastavljena usme- 
ritev v 1. točki ob poenostavljanju nalog v zvezi z uvajanjem skupne evidence 
ni sprejemljiva, saj bi to pomenilo pristajanje na odmik od že sprejetih nalog, 
poleg tega pa ugotovitve ne upoštevajo že znanih pozitivnih rezultatov. 

V točki 3. ugotavlja predlagatelj, da so rezerve v glavnem izčrpane. V 
istem besedilu pa opozarja na iskanje notranjih rezerv v organizacijah zdru- 
ženega dela. Menimo, da bi predlagatelj moral gradivo v tem smislu dopol- 
niti. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Olga 
Mešič, delegatka občine Tržič. 

Olga Mešič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Tržič daje pripombo k programu vzgoje in izo- 
braževanja. 

Vzgoja in izobraževanje sicer ne sodita v strogi okvir uresničevanja social- 
ne politike, vendar pa uresničevanje sprejetih ukrepov s področja socialne 
varnosti le vpliva na program izobraževanja, kajti pristop k omejevanju skup- 
ne porabe je bil selektiven in smo tako hote ali nehote na račun rasti za 1981. 
leto v višini 19,8% zagotavljali kot prioritetno socialno varnost, potem pa 
ostale programe. V Tržiču smo mnenja, da bi s tega stališča morali obravna- 
vati tudi vzgojo in izobraževanje kot del socialne politike. Ob tem, ko smo 
k programu interesnih skupnosti pristopili selektivno, smo izobraževalni skup- 
nosti odrezali dvakrat manjši kos, in sicer s selektivnim pristopom v občini, 
drugič pa s povečanjem obveznosti za solidarnost, ki jo izračunava republika 
za izobraževalno skupnost. 

Delegati iz občine Tržič so na pomanjkljivost sistema solidarnosti opozo- 
rili že novembra leta 1980 na Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije, 
kajti ob pripravi programov za leto 1981 je indeks povečanja prispevka glede 
na leto 1980 znašal 1396. Prispevek v letu 1980 je bil 170 000 din, predlog za 
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leto 1981 pa je bil izračunan v višini 2 470 000 din. Po reakciji vseh trinajstih 
občin, ki za solidarnost prispevajo, se je le-ta za našo občino zmanjšal na 
750 000 din, kar je še vedno za 44 % več. Upravičeno se delegati sprašujemo, 
če resolucijske usmeritve veljajo tudi za republiške interese skupnosti, ki so 
za srednjeročno obdobje načrtovale 3,5% realno rast, Izobraževalna skupnost 
pa jo v tej postavki načrtuje kar ža 16,8 %. Predlog v višini 750 000 din je bil 
sprejet in tako se je občinski program, ki je bil stabilizacijsko zmanjšan, 
zmanjšal še za nadaljnjih 500 000 din in ne zagotavlja niti takih programov, 
kot jih imajo občine, ki solidarnostna sredstva prejemajo. 

Zmanjševanje programa pa še ni končano, saj Republiška izobraževalna 
skupnost ob valorizaciji sredstev za leto» 1981 predlaga zvišanje solidarnosti 
na 232 % od sprejete, kar pomeni, da bo za 1025 % večja kot je bila v letu 
1980. Ob takem avtomatizmu je krčenje programov in padec kvalitete dela v 
šolah že stvarnost in ob sprejetju takega predloga je resno ogroženo podaljša- 
no bivanje učencev v šolah in celodnevna šola, ker trenutno zajema 12,5 % 
otrok. Pri tem pa je treba poudariti, da nismo v stanju zbrati sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in druge naloge, ki ne sodijo v zagotovljeni pro- 
gram. Menimo, da bi bilo potrebno spremeniti ta sistem in ga uskladiti z za- 
konom o svobodni menjavi dela. Spremeniti bi morali tudi način obračunava- 
nja solidarnosti po prispevni stopnji, ki ni odraz dejanskega stanja in pred- 
vsem zadene tiste, ki realno in varčno planirajo. Ne nazadnje bi moralo biti 
usklajeno izračunavanje mase bruto osebnega dohodka, kjer v republiki upo- 
rabljajo podatke Zavoda za planiranje, v občini pa komiteja za družbeno pla- 
niranje in gospodarstvo. Razlika v izračunu tega je za leto 1981 530 000 din v 
korist republike. 

Delegati iz občine Tržič predlagamo, da se pri obravnavi uresničevanja 
socialne politike obravnavajo tudi take negativne posledice za razvoj celotne 
družbene skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Anka 
Tominšek, delegatka mesta Ljubljane! 

Anka Tominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane me je na včerajšnji seji 
pooblastila, da kolikor je mogoče verodostojno prenesem razpravo s včerajšnje 
seje. Moram poudariti, da je skupina gradivo načelno pozitivno ocenila, ven- 
dar pa ima tudi naslednje kritične pripombe. 

Skupina je bila mnenja, da bi morali v gradivu, ki prikazuje uresniče- 
vanje socialne politike in ukrepov na tem področju, bolj poudariti na področju 
otroškega varstva tisto skupino otrok, ki ni zajeta v vzgojno varstvene zavode. 
Iz gradiva ste lahko ugotovili, da je v vsej Sloveniji le dobra tretjina otrok 
zajetih v vzgojno varstvene zavode, medtem ko je v Ljubljani ta odstotek 51. 
Sprašujemo se, kjer so ostali? Vsi vemo, kako starši ta problem rešujejo. Ven- 
dar pa smo, upoštevajoč, da vsi delovni ljudje združujejo denar za družbeno 
varstvo otrok, bili mnenja, da bi morali v bodoče pri načrtovanju programov 
bolj upoštevati tudi tiste otroke, ki niso zajeti v vzgojno varstvenih zavodih 
ter del solidarnostno zbranih sredstev nameniti za njih. 

Skupina delegatov je pri tem kritično ocenila ugotovitev iz gradiva, da 
starši — glede tega bi bilo prav, če bi danes o tem načeli razpravo — ne pla- 
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čujejo polno ceno oskrbnega dne, temveč le od 20 do 80%. To pomeni, da se 
20 % cene solidarnostno pokriva. Po mnenju nekaterih bi lahko tu iskali sred- 
stva za tiste dejavnosti, o katerih sem prej govorila. Tako bi lahko tistim ot- 
rokom, ki niso deležni varstva in vzgoje v vzgojnovarstvenih zavodih, name- 
nili več sredstev za kulturno dejavnost, za brezplačne karte za lutkovno gle- 
dališče, za letovanja nekaterih socialno in zdravstveno ogroženih otrok, za 
otroška igrišča in morda še za kake druge namene. Morda bi kazalo ob tem, 
ko se zavedamo, da ne bomo mogli imeti v doglednem času toliko zmogljivosti 
v vzgojnovarstvenih organizacijah, da bi lahko zajeli vse otroke, potrebne 
varstva in vzgoje, malo več misliti tudi na ostale otroke. 

Drugo, kar je poudarila skupina, je, da podpira usmeritev, nakazano tako 
v gradivu kot v stališčih sveta pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva in v 
stališčih skupine delegatov, namreč da bi bil že skrajni čas, da v tej družbi 
pridemo do evidence vseh prejemnikov raznih pomoči. Pri tem smo bili mne- 
nja, da tega cilja ne bomo dosegli, če bodo posamezne skupnosti vodile to 
evidenco druga mimo druge. Zato je nujno potrebno, da to evidenco dejansko 
vodimo na nivoju skupnosti socialnega varstva v občinah in v republiki. 

Ob tem smo kritično ocenili dejstvo, da že nekaj let po sprejetju ustave 
samo ugotavljamo, da nam te skupnosti niso zaživele, dalj od te ugotovitve pa 
nismo prišli. Nekateri so menili, da svojo vlogo v teh skupnostih, odigravajo 
predvsem skupnosti otroškega varstva in socialnega skrbstva, v manjši meri 
pa svoj konstruktivni- delež prispevajo ostale skupnosti, da ne govorimo o 
tem, da se te skupnosti premalo povezujejo z zdravstveno in izobraževalno 
skupnostjo, kadar obravnavamo celovito politiko in kompleksno gledamo na 
človeka in njegove potrebe. 

Prav tako smo bili mnenja, da je treba odločno zastaviti našo usmeritev 
in prakso v tej smeri, da bi bilo čim manj avtomatizmov. Ko smo to vprašanje 
podrobneje analizirali, smo soglašali s predlagatelji, da ni mogoče čez noč uki- 
niti določenih cenzusov, vendar pa so nekateri primeri tako pereči, da je po- 
trebno v bodoče to odločanje v večji meri prepustiti temeljnim organizacijam 
in krajevnim skupnostim v prosto presojo. 

Ko pa govorimo o. socialni ogroženosti nekega posameznika ali družine 
 tudi s takimi pojavi smo se srečali, da dobivajo varstveni dodatek osebe, ki 
prejemajo po drugih predpisih dokaj visoke prejemke — smo menili, da bi mo- 
rali s tega vidika pogledati vso zakonodajo in dejansko upoštevati vse do- 
hodke, ki jih posameznik, zakonec ali družinski član prejema. Da bom kon- 
kretna, lahko povem, da se po današnji zakonodaji o vojaških vojnih invalidih 
ti prejemki ne upoštevajo. Tako bi lahko na primer kmet-borec, ki ima kmeč- 
ko pokojnino, če bi ta princip dosledno upoštevali, in ima preko milijon dinar- 
jev dohodkov iz te zakonodaje, lahko uveljavil še varstveni dodatek, če ne bi 
izhajali iz temeljnega principa, ali gre v tem primeru za socialno ogroženost 
posameznika. 

Veliko časa je skupina posvetila vprašanju domskega varstva. Iz gradiva 
ste lahko ugotovili, da smo v Sloveniji dosegli velik napredek na tem področ- 
ju v zadnjih desetih letih. K temu je dala velik prispevek s svojimi sredstvi 
tudi pokojninska skupnost. Vse bolj pa se danes, ob zaostrenih pogojih za- 
stavlja vprašanje, ali bodo družba in posamezniki sposobni plačati ceno oskrb- 
nega dne oziroma stroške bivanja v teh domovih. Ti stroški iz leta v leto ne- 
zadržno rastejo. Menimo, da bi morali biti v bodoče že ob načrtovanju teh do- 
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mov — enako velja tudi za vzgojno varstvene zavode — bolj preudarni, premiš- 
ljeni in racionalni. Ugotoviti moramo, kje je tisti nivo standarda, ki smo ga 
glede na materialno podlago našega združenega dela sposobni zagotoviti, da 
bi si lahko takšen standard zagotovili vsaj tisti, ki imajo polno pokojninsko 
dobo in na tej podlagi polno pokojnino. Če bomo tako nadaljevali, bo zelo malo 
tistih, ki si bodo lahko z lastnim prispevkom krili oskrbo v takih domovih. To 
pa najbrž ni bil naš cilj in namen. 

In če mi dovolite — čeprav ni bilo o tem razprave na seji skupine, ven- 
dar pa se srečujem s tem problemom v svoji praksi — nekaj besed o varstvu 
ostarelih kmetov. Dobro poznate stališče republiške Skupščine in Ustavnega 
sodišča, da je ta zakonodaja potrebna celovite vsebinske revizije. Zato mislim, 
da bo sedaj, ko bo v razpravi prvi predlog za izdajo zakona, prav, da v obči- 
nah, kjer te probleme najbolje poznate, resnično prispevate k temu, da pride 
do združitve obeh vrst zavarovanja in da tudi jasno opredelimo, kdo bo v bo- 
dočem enovitem zavarovanju zavarovanec. To poudarjam zaradi tega, ker naj 
bi bili po zveznem zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki je že v razpravi, obvezno zavarovani vsi tako imenovani 
združeni kmetje. Ta pojem bo treba seveda jasno konkretizirati. Ostala pa 
nam bo še vedno določena skupina tistih, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za 
združenega kmeta. Mnenja smo, da bi bilo treba vsem tistim, ki se bodo od- 
ločili, da bodo po končani osnovni šoli ostali na kmetiji, ki skratka cenijo to 
delo, zagotoviti perspektivo prek socialne varnosti v okviru invalidsko-po- 
kojninskega zavarovanja. Sicer se bojim, da bomo imeli po določenem obdob- 
ju veliko več podpirancev, kot jih imamo danes, kajti ti ljudje ne bodo imeli 
pokojninske dobe. 

Pri tem pa se moramo zavedati, kakšne so danes dejanske razmere, kakš- 
na je stopnja povezovanja tega področja z združenim delom. Temu primerno 
moramo seveda predpisati tudi obveznosti. Verjetno v prvem obdobju ne bo 
mogoče — to je moje osebM mnenje, poznavajoč to področje — zagotoviti 
vsem enak nivo pravic, kot ga imajo danes delavci. Vi veste, da imajo delavci 
poleg temeljnih pravic še nekatere dodatne, ki jih je zagotovila skupnost, za- 
to je vprašanje, ali bi lahko vse te pravice takoj ob združitvi tudi zagotovili 
kmetom, upoštevaje načelo enake pravice — enake obveznosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Pismenih 
prijav za razpravo ni več. Besedo ima Tomaž Šavnik, delegat iz občine Ljub- 
ljana-Šiška! 

Tomaž Šavnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na skupnem zasedanju obeh delegacij za zbor republiške Skupščine smo 
podprli poročilo o uresničevanju socialne politike ter sprejeli naslednje pri- 
pombe. 

Usklajevanje obsega socialne varnosti in sploh programov družbenih de- 
javnosti naj bi v večji meri izhajalo od osnovnih sredin navzgor in ne obrat- 
no. Tako bi lahko imelo pri tem odločilno besedo in vlogo združeno delo ozi- 
roma vsaj v večji meri kot do sedaj. 

Poročilo o socialni politiki in sprejetih ukrepih ne odgovarja na ključna 
vprašanja v tem smislu, da bi lahko ocenili, kakšen je vpliv sprejetih ukre- 
pov na produktivnost, pa tudi, ali obseg socialnovarstvenih ukrepov zadošča za 
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zagotovitev socialne varnosti delovnih ljudi in občanov. Gradivo namreč go- 
vori samo o nerazvitem informacijskem sistemu, ki onemogoča ugotovitev 
tega vpliva. Menimo, da nas ta navedba nikakor ne more zadovoljiti. 

Dalje ocenjujemo, da je potrebno povezati usklajevanje obsega vseh vrst 
socialnih pravic s temeljito oceno in analizo družbenoekonomskega in social- 
nega standarda posameznih družin ter te analize preveriti v krajevnih skup- 
nostih in temeljnih organizacijah. Ta predlog je tudi v skladu s stališčem iz 
druge alinee 3. točke predloga sklepa, ki smo ga danes dobili na klop, vendar 
menim, da ta še vedno preveč splošno pravi, naj bi se to opravljajo v samih 
temeljnih sredinah, se pravi v delovnih organizacijah in krajevnih skupnostih. 
Ob tem bi bilo potrebno še dodati, da je nujno najti tako obliko financiranja 
vzgojno-varstvenih organizacij, da bo število vključenih otrok čim večje. 
Podatki namreč kažejo, da se njihovo število vedno bolj zmanjšuje zaradi pre- 
velikih prispevkov staršev. Skupnosti otroškega varstva bi morale plačati 
vzgojnovarstvenim organizacijam v celoti dogovorjeni delež iz prispevne stop- 
nje. Na tak način bi bile cene v vzgojno varstvenih organizacijah znatno nižje 
in starši ne bi jemali otrok iz vzgojno-varstvenih organizacij. Usluge v teh 
organizacijah pa se morajo občutno izboljšati, in sicer tako, da se kvaliteta 
storitev dvigne vsaj na nivo iz leta 1980. Nobena podražitev namreč ne bi 
smela vplivati na poslabšanje prehrane, varstva in vzgoje otrok, kar pa se do- 
gaja. 

Osebni dohodki delavcev v vzgojno varstvenih organizacijah niso taki, da 
bi vplivali na boljše delo, celo obratno, ugotovimo lahko, da so taki, da vpliva- 
jo na slabše delo. V občini Ljubljana-Siška lahko ugotovimo, da so tu najnižji 
dohodki na področju družbenih dejavnosti. Zato je nujno izpopolniti načelo 
delitve po delu in rezultatih dela ter določiti normative, ki bodo enotni za vso 
republiko. Skupnosti otroškega varstva bi morale celo leto spremljati finančni 
program tistih vzgojno varstvenih organizacij, ki so spremenile strukturo od- 
delkov iz druge v prvo starostno skupino. 

Nujno je uresničiti socialno varnost v zvezi z materinstvom in nego ot- 
roka za matere — kmetijske proizvajalke, ki v tem primera ne smejo biti za- 
postavljene glede na ostale matere-delavke. 

Upokojenci s polno delovno dobo bi morali prejemati tako pokojnino, da 
bi lahko z njo krili stroške v domu ostarelih občanov. Pomoč njihovih otrok 
pri plačilu teh stroškov je mnogokrat nemogoča in tudi vprašljiva, ker jih je 
veliko, ki so tudi sami na robu socialne varnosti. 

Del sredstev za subvencioniranje stanarin, ki niso izkoriščena, je treba 
prenesti za kritje stroškov bivanja starejših v domu ostarelih občanov, del 
pa odstopiti zdravstveni skupnosti za kritje stroškov zdravstvene nege le-teh. 

In na koncu bi glede na 5. točko predloga sklepa, ki govori o ukrepih na 
področju zaposlovanja in štipendiranja, še rekel, da naj bi se tu upoštevali 
predlogi in sklepi, ki jih je republiška Skupščina sprejela jeseni ob obrav- 
navi problematike zaposlovanja, predvsem glede zaposlovanja štipendistov in 
razpisa štipendij v skladu s kadrovskimi potrebami konkretne delovne orga- 
nizacije oziroma združenega dela v celoti. S tem bi se izognili ponavljanju 
določenih dejstev oziroma ne bi sprejemali obveznosti, ki so bile že sprejete, 
pa niso bile izvršene. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Očitno je nekaj vprašanj, na 
katere bi bilo treba odgovoriti. Tu bi lahko sledili tovarišici Tominškovi, ki je 
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predlagala, da bi vodili dialog, čeprav do tega najbrž ne bomo prišli. Besedo 
ima tovarišica Tatjana Kosovel, predstavnica predlagatelja! 

Tatjana Kosovel: Tovarišice in tovariši delegati! Mislim, da je prav, 
predvsem glede na razpravo tovarišice delegatke iz Kranja, da dam nekaj po- 
jasnil. Predloženo poročilo, tak je tudi naslov »poročilo o uresničevanju so- 
cialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981«, je zelo omejeno. Praktično 
smo bili dolžni Skupščini poročati o tem, kako so se ti ukrepi, ki smo jih pred- 
lagali v poročilu ob resoluciji, uresničili. Zato je tudi celotno poročilo temu 
podrejeno. 

Vsa vprašanja, ki jih je tovarišica v svoji razpravi načela, bodo zelo dobra 
osnova za pripravo poročila o izvajanju zakonov s področja socialnega varstva 
in samoupravnega sporazuma o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne 
varnosti v tem srednjeročnem obdobju. To poročilo, ki bo predloženo v za- 
četku prihodnjega leta, bosta pripravila Skupnost socialnega varstva in Iz- 
vršni svet. 

Glede na pripombe, da poročilo ne odgovarja na drugo vprašanje, ki je bilo 
zastavljeno, namreč kako socialna politika in sprejeti ukrepi vplivajo na pro- 
duktivnost, pa mi dovolite pripombo, da tega preprosto ne znamo oceniti. Če 
vemo, kateri dejavniki vplivajo na produktivnost, to pa so: opremljenost de- 
lovnega mesta, usposobljenost delavca, organizacija dela in drugi, potem ver- 
jetno v tako kratkem obdobju ni mogoče oceniti vpliva spremenjenih socialnih 
korektivov, na primer otroškega dodatka na produktivnost dela. V današnjih 
zaostrenih razmerah, ko včasih tudi proizvodnja stoji, bi lahko celo prišli do 
drugačnih zaključkov, kot bi jih dobili po daljšem opazovanju teh vplivov, ker 
smo prepričani, da bodo morali pokazati pozitivne rezultate na tem področju. 

Glede porodniškega dopusta — ne vem ali sem vprašanje prav razumela 
— se namreč določanje in izplačevanje nadomestil za porodniški dopust oprav- 
lja v okviru skupnosti otroškega varstva, kot je bilo tudi predlagano. 

Glede evidenc res lahko izzveni, da odstopamo od osnovnega principa, 
namreč da moramo na tem področju vzpostaviti kvalitetne evidence. Upam, 
da nismo tako nespretno napisali, da bi bilo mogoče narediti tak zaključek. 
Vzpostavitev ustreznih evidenc ni tako enostavna stvar, kot je videti v prvem 
trenutku. K temu je treba res strokovno pristopiti. Ne bi pa želeli, da bi zaradi 
tega dvignili roke. Imamo tudi druge oblike evidenc in prav ta, ki smo jo 
vzpostavili v otroškem varstvu, je lahko v tem prehodnem obdobju dobra 
osnova za oceno, ali kdo določeno socialno pomoč potrebuje ali ne. 

Ostale pripombe nam bodo zelo pomagale pri našem nadaljnjem delu na 
tem področju, predvsem pa pri pripravi celovitega poročila. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Po- 
tem lahko razpravo zaključim. 

Kot ste slišali, bomo v začetku naslednjega leta dobili celovito poročilo o 
uresničevanju socialne politike in zakonov s tega področja, tako da je lahko 
del današnje razprave dober pripomoček vsem, ki bodo to poročilo priprav- 
ljali. Drugi del razprave, ki pa se je nanašal na konkretne pobude podpisnikov 
sporazuma, pa bomo posredovali naslovnikom. 

Ker smo Zbor občin, je gotovo prav, da še enkrat posebej podčrtamo, da 
brez ustreznega delovanja občinskih skupnosti socialnega varstva in neposred- 
ne vsakodnevne aktivnosti v temeljnih skupnostih, v krajevnih skupnostih in 
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temeljnih organizacijah združenega dela, ta stvar tako, kot je zamišljena in v 
sistemu postavljena, ne bo delovala. 

O produktivnosti smo tudi v skupini zelo veliko govorili, je pa to gotovo 
ena od stvari, ki jo v bistvu lahko najhitreje registriraš tam, kjer ljudje delajo. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, bi prosila našo 
skupino delegatov, da se sestane in ugotovi, ali je predloženi sklep treba še 
spremeniti oziroma dopolniti. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji. 

Informacijo je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojo predstavnico 
določil tovarišico Tatjano Kosovel, članico Izvršnega sveta in predsednico Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Tatjana Kosovel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da z nekaj uvodnimi mislimi pričnem razpravo o uresni- 
čevanju zdravstvenega varstva, ki smo jo poskušali predstaviti v informaciji. 
Predlagatelj se zaveda, da ni mogel zajeti vseh pomembnih vprašanj, vendar 
meni, da je informacija dobra spodbuda za razprave o uresničevanju zdrav- 
stvenega varstva v vseh sredinah, predvsem v občinah. 

Namen informacije je prikazati glavne obrise razvoja in stanja na tem 
obsežnem, razvejanem in občutljivem področju ter ugotoviti, ali zdravstvena 
politika, ki smo jo začrtali v zakonu o zdravstvenem varstvu, ustreza in kako 
jo uresničujemo. Obenem smo skušali opozoriti na probleme, ki se pojavljajo 
ob izvajanju te politike in nakazati smer ukrepanja za realizacijo dogovor- 
jene zdravstvene politike. Zato je potrebno ob informaciji obravnavati tudi 
sklepne ugotovitve in program aktivnosti, ki jih je sprejel Izvršni svet, kajti v 
njih ni le identificiral problemov, ampak določil tudi nosilce nalog, ki so od- 
govorni za uresničitev začrtane zdravstvene politike. 

Menimo, da je prav, da se republiška Skupščina vsaj vsakih deset let ce- 
lovito seznani s stanjem na področju zdravstvenega varstva in njegovim ures- 
ničevanjem. Deset let je doba, v kateri so zaznavne spremembe v zdravstvenem 
stanju prebivalstva. Zato je potrebno oceniti tudi položaj in vlogo zdravstva v 
celoti in njegov prispevek k družbenemu razvoju. Razvoj zdravstvene dejav- 
nosti pokaže v takem časovnem obdobju svoje dobre in slabe strani, zato je 
na podlagi take celovite analize mogoče preusmerjati trende. Današnja raz- 
prava v Skupščini kot tudi v skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki bo 
v decembru, je po našem mnenju še toliko pomembnejša, ker se izteka drugo 
leto od sprejema novega zakona o zdravstvenem varstvu. V tem zakonu je do- 
ločneje kot v prejšnjem opredeljena vsebina te pomembne družbene dejavnosti 
ter družbenoekonomski odnosi med delavci, ki izvajajo zdravstveno varstvo, 
ter delovnimi ljudmi in občani, katerih zahteve in interesi se zadovoljujejo na 
področju zdravstvenega varstva. Na podlagi zakona je že bila sprejeta vrsta 
samoupravnih sporazumov. To so samoupravni sporazumi o skupnih osnovah 
za delitev dela med zdravstvenimi organizacijami, o kadrovski politiki in o 
informacijskem sistemu, s 1. julijem je pričel veljati samoupravni sporazum 
o postopkih za uresničevanje pravic s področja zdravstva in samoupravni spo- 
razum o financiranju zdravstva v izjemnih razmerah, če naštejem le najpo- 
membnejše. V pripravi pa je še vrsta izvršilnih predpisov. Zaostrena gospodar- 
ska situacija pa še prav posebej zahteva dosledno realizacijo vsega tistega, za 
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kar smo se v zakonu, samoupravnih sporazumih in planskih dokumentih na 
podlagi jasno začrtane strategije dogovorili. 

Realizacija dogovorjene politike in strategije na področju zdravstva pa go- 
tovo ni ne preprosta in tudi ne lahka. Gre namreč za velike in pomembne 
spremembe v konceptu, v prizadevanjih za dejansko zgraditev zdravstvene 
piramide, kot ji pravimo. Gre za razvejano ter delovnemu človeku in občanu 
približano osnovno zdravstveno dejavnost, ki se nato prek ambulantno-spe- 
cialistične in bolnišnične dejavnosti zoži v univerzitetnem Kliničnem centru 
z vključenim Onkološkim inštitutom in Zavodom za transfuzijo krvi. Klinike 
in instituti morajo skupaj z Medicinsko fakulteto prevzeti odgovornost za 
oblikovanje doktrinarnih stališč po načelih stopnjevite diagnostike in terapije 
za izvajanje strokovno instrukcijskega nadzora nad delom drugih zdravstvenih 
organizacij ter skrbeti za uveljavljanje in preverjane novih metod dela. Gre 
za usmeritev k aktivni populaciji, k ohranjevanju njenega zdravja in delovne 
sposobnosti s hitrejšim in bolj usklajenim razvojem preventivne dejavnosti, z 
dispanzerskimi metodami dela ter zdravstveno, prosvetno in vzgojno de- 
javnostjo. Gre za pomembno vprašanje delitve dela med zdravstvenimi organi- 
zacijami znotraj zdravstvenih centrov po posameznih nivojih, med bolnišnicami, 
regijskimi bolnišnicami in kliničnim centrom, in tako dalje. Vzpostaviti želimo 
takšne organizacijske oblike, ki bodo prebivalstvu zagotovile celovito zdrav- 
stveno varstvo na podlagi medsebojne delitve dela ter sočasne funkcionalne 
povezanosti. Gre tudi za vprašanje ustrezne organizacije dela znotraj zdrav- 
stvenih organizacij z namenom, da se zmanjša obseg dela prek polnega delov- 
nega časa, dežurstvo in podobno, predvsem pa nepotrebne in dolge čakalne 
dobe. Gre tudi za vsebinsko preobrazbo zdravstvenih skupnosti s ciljem, da 
dejansko postanejo mesto za sporazumevanje med uporabniki in izvajalci, me- 
sto odločanja delavcev in delovnih ljudi o zadovoljevanju celovitih potreb v 
zdravstvenem varstvu ter usklajevanja potreb z realnimi možnostmi. Tega pa 
ni mogoče realizirati izključno v občini, ampak je nujno potrebno tudi med- 
občinsko sodelovanje. 

Nekaj nalog je bilo od sprejema zakona že realiziranih; nekaj v celoti, druge 
pa delno, na primer, ustanovljena je bila posebna izobraževalna skupnost za 
zdravstveno varstvo, ki je sprejela programske zasnove za pridobitev srednje 
izobrazbe, medtem ko so dopolnitve programskih zasnov za pridobitev višje in 
visoke izobrazbe ter programi za usposabljanje in izpopolnjevanje na vseh stop- 
njah medicinske izobrazbe še v razpravi. Izvaja se zakonsko določilo o obveznem 
dvoletnem delu v osnovni zdravstveni dejavnosti kot predpogoj za morebitno 
kasnejšo specializacijo, kar je bistveno vplivalo na število odobrenih specializa- 
cij v zadnjih dveh letih, ki so se zmanjšale za polovico. 

Samoupravna organiziranost na področju zdravstva gotovo še ni najustrez- 
nejša. Zato iščemo vedno nove oblike, ki bi bolj ustrezale osnovnim nalogam 
zdravstva. K uresničevanju različnih pogledov na oblikovanje temeljnih orga- 
nizacij združenega dela v zdravstvu bo gotovo pripomogel tudi družbeni do- 
govor, v katerem bodo opredeljena merila za organiziranje zdravstvenih orga- 
nizacij. Prvi delovni osnutek je pripravljen in bo kmalu v razpravi, vendar 
ne moremo pričakovati, da bomo z njim lahko rešili vsa odprta vprašanja. 

Podatki kažejo, da so bili na področju osnovnega zdravstvenega varstva 
v zadnjih petih letih doseženi pozitivni premiki, vendar se s tem še ne smemo 
zadovoljiti. Strokovno usposobljena in opremljena osnovna zdravstvena de- 
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javnost bi lahko s svojimi storitvami, po nekaterih ocenah, obvladovala okoli 
80 % vseh potreb po zdravstvenem varstvu. 

Higiensko-epidemiološka dejavnost zaostaja 2a razvojem drugih dejavnosti 
na področju zdravstva, zato je potrebno temu področju posvetiti še posebno 
skrb. Na to nas vse pogosteje opozarjajo izbruhi različnih epidemij, zato smo 
tej dejavnosti tudi v informaciji namenili več prostora, saj gre za obliko ko- 
lektivne zaščite prebivalstva tako pred nalezljivimi boleznimi kot pred vedno 
večjimi kvarnimi vplivi onesnaženega okolja. 

V informaciji smo se le mimogrede dotaknili vprašanja preventivnega 
zdravstvenega varstva zaposlenih, kar pa ne pomeni, da temu vprašanju ne 
posvečamo dovolj pozornosti. Pripravlja se informacija, ki bo Skupščini celo- 
vito predstavila področje varstva delavcev, kar pa ne pomeni, da ne bi že danes 
kritično spregovorili o tem vprašanju, z jasno usmeritvijo, da gre za preven- 
tivno varstvo delavcev na delovnem mestu, ne pa za odpiranje pretežno kura- 
tivnih ambulant v organizacijah združenega dela. 

Poseben problem predstavlja zagotovitev zdravil in sanitetnega repro- 
dukcijskega materiala in medicinske opreme. Ne samo, da se moramo tudi na 
tem področju dobro organizirati, v javni razpravi je osnutek samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi plansko-poslovne skupnosti za področje proizvodnje 
in prodaje zdravil, temveč moramo predvsem gospodarno ravnati znotraj zdrav- 
stvenih organizacij, enako pa morajo ravnati tudi uporabniki. Seveda pa mo- 
ramo z ustreznimi ukrepi ekonomske politike še nadalje zagotavljati normalno 
oskrbo z vitalnimi preparati. 

Poseben problem predstavlja nakup medicinske opreme, predvsem nado- 
meščanje iztrošene, ker trenutno stanje že ogroža izvajanje nekaterih zdrav- 
stvenih storitev. 

Investicije v zdravstvu je treba ne glede na trenutno zaporo ponovno pre- 
tehtati. Te morajo biti usmerjene predvsem v razvoj osnovne zdravstvene 
mreže tam, kjer še ni ustrezno razvita, pri bolnišnični dejavnosti pa namenjene 
izključno posodobitvi bolnišničnih zmogljivosti v skladu s sprejetimi dogovori. 
Nekatere investicije pa bo nujno treba preložiti na kasnejši čas. 

V zaključnih ugotovitvah lahko strnemo, da je zdravstveno varstvo v Slo- 
veniji že doseglo strokovno raven, ki se lahko primerja z ravnijo v razvitejših 
deželah, da imamo enega zdravnika na 560 prebivalcev in sedem bolniških 
postelj na 1000 prebivalcev ter zadovoljivo splošno sliko zdravstvenega 
stanja prebivalstva. Žal pa rezultati, ki jih dosegamo z razmeroma velikim 
potencialom zdravstvenih delavcev in tehnologije, niso vedno sorazmerni s 
tem, kar nam zdravstvo nudi. Zato lahko le ustrezna zdravstvena politika, so- 
dobna organizacija zdravstvene dejavnosti ter racionalno obnašanje izvajalcev 
in uporabnikov postopno odpravijo razkorak med naraščajočimi potrebami in 
omejenimi možnostmi. 

Zaostrene gospodarske razmere so se že v letu 1980 pokazale tudi na pod- 
ročju zdravstva z zmanjšanjem deleža v družbenem proizvodu, ki znaša 5,17 %, 
medtem ko se je pred približno 10 leti gibal med 5,5 % in 5,6%. V letošnjem 
letu pa so možnosti še manjše. Ze v prvem polletju letos je 25 temeljnih zdrav- 
stvenih organizacij zaključilo poslovanje z izgubo, predvsem zaradi visoke 
rasti materialnih stroškov. V letu 1982 bo stanje še težje, saj na podlagi osnutka 
resolucije lahko pričakujemo za zdravstveno varstvo le 15,3% nominalno rast 
sredstev glede na leto 1981. Ocenjujemo, da bi, ob nespremenjenih programih 
24 
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zdravstvenih skupnosti, potrebovali za 19,2% več sredstev, sicer bo nastal 
primanjkljaj, ki bo znašal od milijarde 800 do dveh milijard dinarjev. Zato 
poleg drugih ukrepov tudi organizacije združenega dela v zdravstvu iščejo 
rešitve v boljši organizaciji dela in drugih varčevalnih ukrepih, čeprav so do- 
ločene rezerve predvsem v doslednejši delitvi dela, s čimer naj bi odpravili 
podvajanje nekaterih storitev, v zmanjševanju posteljnega fonda in skrajše- 
vanju ležalne dobe v bolnišnicah. 

Kakorkoli ocenjujemo informacijo, menim, da je zaključek lahko le ta, da 
vseh nalog, ki so pred nami, ne bo mogoče uresničiti, če ne bo vsakdo na svo- 
jem področju opravil vsega, kar je dolžan po zakonu in sprejetih sporazumih. 
Izvršni svet je v svojih sklepnih ugotovitvah in programu aktivnosti opredelil 
nosilce posameznih nalog ter zadolžil republiški komite, da kot koordinator 
zagotovi, da bodo vsi nosilci ugotovili svoje naloge ter z ustreznim rokovno 
opredeljenim programom zagotovili njihovo izvršitev. Priloženi program aktiv- 
nosti za uresničitev zakona o zdravstvenem varstvu v letu 1982 so, kot neke 
vrste vzorčni prikaz, pripravili nekateri nosilci na republiški ravni. 

Po našem mnenju naj bi tudi v občinah ocenili stanje na področju zdrav- 
stvenega varstva ter na podlagi tega sprejeli celovite programe, ki naj bi jih 
obravnavale tudi občinske skupščine. Vrsta problemov, na katere boste go- 
tovo opozorili tudi v razpravi, je rešljiva le v občinski zdravstveni skupnosti 
po neposrednem in konstruktivnem dialogu med uporabniki in izvajalci. Tudi 
o vrsti predlogov, od povečanja participacije in razširitve obveznosti njenega 
plačevanja na praktično vse uporabnike, do standardizacije storitev in drugih 
predlogov, ki smo vam jih posredovali naknadno, je mogoče odločati le v 
občini ob neposrednem soočanju možnosti in potreb. 

Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Upam, da sem 
tako posredno odgovorila tudi na nekatera vprašanja oziroma kritične pri- 
pombe iz poročil. Problemov, ki se pojavljajo v organizacijah združenega dela, 
v zdravstvenih organizacijah, krajevnih skupnostih in samoupravnih interes- 
nih skupnostih v občini, ne moremo reševati brez aktivne vloge teh subjektov. 
Dolžni pa smo na probleme opozoriti, spodbuditi njihovo reševanje in pri tem 
nuditi vso strokovno pomoč; in če sta informacija s sklepnimi ugotovitvami in 
program aktivnosti to dosegla, je njen namen dosežen. Predlagam, da v tem 
smislu sprejmete informacijo, upoštevajoč tudi sklepne ugotovitve Izvršnega 
sveta in program aktivnosti za njihovo uresničevanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Informacija je bila objav- 
ljena v Poročevalcu št. 19, v prilogi št. VII pa so bile objavljene sklepne ugo- 
tovitve in program aktivnosti Izvršnega sveta na področju zdravstvenega 
varstva ter program aktivnosti pri uresničevanju zakona o zdravstvenem var- 
stvu v letu 1982. Prejeli ste tudi dopolnilno gradivo k poročilu, ki ga je pripravil 
republiški komite in predloge Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDL. 

Navedeno gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in o tem zboru predložil pismeno poročilo. Poročevalec odbora je tovariš 
Taler. Želite morda besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima dr. Tone Florjančič, delegat Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije! 
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Dr. Tone Florjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da o vprašanjih uresničevanja zdravstvenega varstva v 
naši republiki spregovorim v imenu Sveta za zdravstvo in socialno politiko pri 
Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije in Izvršnega odbora Republi- 
škega odbora Sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije. 

Naj na kratko opozorim na nekaj bistvenih ugotovitev in stališč k obrav- 
navanemu gradivu. Ocenili smo, da informacija celovito prikazuje zdravstveno 
stanje prebivalstva v SR Sloveniji, vendar glede na zaostrene pogoje gospo- 
darjenja in predvidevanja iz osnutka resolucije za leto 1982 ne vsebuje vrste 
aktualnih nalog, ki izhajajo iz predvidenih omejitev v gibanju sredstev za 
skupno porabo. Prav tako informacija premalo problemsko in akcijsko opre- 
deljuje odprta vprašanja na področju družbenoekonomskih odnosov v svobodni 
menjavi dela, uveljavljanja delegatskega sistema v samoupravnih interesnih 
skupnostih zdravstva ter samoupravne preobrazbe organizacij združenega dela 
v zdravstvu. 

Na področju zdravstva je bilo poleg zakona o zdravstvenem varstvu spre- 
jetih nekaj pomembnih samoupravnih sporazumov, vendar se večina le-teh ne 
izvaja, kar zahteva zaostritev odgovornosti na vseh ravneh. Le dosledno iz- 
vajanje vseh sprejetih dokumentov bo prispevalo k izboljšanju in racionaliza- 
ciji zdravstvenega varstva. Zato predlagamo, da se ukrepa zoper vse podpis- 
nike, ki ne izvajajo dosledno samoupravne sporazume in zakon, predvsem pa 
samoupravni sporazum o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdrav- 
stva v SR Sloveniji. 

Ocenili smo tudi, da se delegatski sistem v skupščinah zdravstvenih skup- 
nosti prepočasi uveljavlja, saj je bilo mnogokrat potrebno ponovno sklicevati 
zbore zaradi nesklepčnosti. Še vedno je večina gradiv preobsežnih in težko 
razumljivih tako uporabnikom kot izvajalcem. Sindikati menimo, da je to po- 
sledica dejstva, da se pretežno o vseh odločitvah dogovarjajo le strokovne 
službe samoupravne interesne skupnosti in nekaj strokovnih delavcev v izva- 
jalskih organizacijah. 

Pri obravnavi vprašanja razvijanja svobodne menjave dela na področju 
zdravstvenega varstva je potrebno sprejeti skupne usmeritve glede na nega- 
tivne finančne kazalce in rezultate v letošnjem letu v organizacijah združe- 
nega dela zdravstva, kakor tudi v občinskih zdravstvenih skupnostih, čeprav 
gradivo ne obravnava pomembnih podatkov o obsegu sredstev, pridobljenih v 
neposredni menjavi dela in a deležu le-teh v dohodku organizacij združenega 
dela zdravstva. Razčleniti bi bilo potrebno vzroke, zakaj so uporabniki in iz- 
vajalci premalo zainteresirani za uveljavljanje različnih oblik neposredne svo- 
bodne menjave dela. Zavzemamo se, da se najprej razreši vprašanje sredstev 
za izvajanje programov zdravstvenega varstva v obratnih ambulantah. 

V informaciji je pomanjkljivo prikazano zdravstveno varstvo aktivnega 
prebivalstva, posebej z vidika problemske povezave odsotnosti z dela z nesre- 
čami pri delu, invalidnostjo in varstvom pri delu. Prav tako ni posvečeno do- 
volj pozornosti problemom nesreč izven dela in njihovim posledicam, ki so v 
zadnjem času v precejšnjem porastu. Seznam poklicnih obolenj je zastarel, saj 
se le-tem pridružujejo vedno nova obolenja, ki so posledica uvajanja novih 
tehnologij in proizvodnje. 

Po našem mnenju bi morala informacija predstaviti tudi dejavnost medi- 
cine dela, delovanje in število obratnih ambulant in dispanzerjev za medicino 
24» 
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dela, da bi na tej osnovi lahko ocenili, kolikšen je njihov prispevek z izbolj- 
šanju zdravstvenega stanja aktivnega prebivalstva v SR Sloveniji. Potrebno 
bi bilo prikazati, kakšen je obseg preventivnega zdravstvenega varstva v obrat- 
nih ambulantah, v primerjavi s kurativnim zdravstvenim varstvom. 

Pri tem smo ugotovili, da kljub pogostim priporočilom in zahtevam tako 
uporabnikov kot izvajalcev, pa tudi stališčem Predsedstva Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije o uresničevanju zakona o zdravstvenem varstvu iz 
leta 1979 Inštitut za medicino dela, prometa in športa pri Kliničnem centru v 
Ljubljani in Zavod za varstvo pri delu SR Slovenije še nista pripravila skup- 
nega programa strokovnih podlag medicine dela in kriterije za ustanavljanje 
obratnih ambulant glede na potrebe posameznih dejavnosti oziroma organi- 
zacij združenega dela. 

Odsotnost z dela v posameznih regijah SR Slovenije je dokaj različna, 
kakor je tudi različen obseg odsotnosti z dela do 30 in nad 30 dni. Zato bi bilo 
potrebno v informaciji ločeno prikazati odsotnost z dela po regijah, kakor tudi 
odsotnosti glede na trajanje. Ocenili smo, da predstavljajo dokaj visok odstotek 
odsotnosti z dela nebolezenske odsotnosti, saj jih je kar 26%, zato priporo- 
čamo predlagatelju, da jasneje razčleni, katere so te vrste odsotnosti. 

Uporabnikom in izvajalcem je potrebno nemudoma predstaviti vse pred- 
videne spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in samoupravnega spora- 
zuma o pravicah in obveznostih uporabnikov iz zdravstvenega varstva v zvezi 
s participacijo. Upoštevati je potrebno, da so vse spremembe neposredno ve- 
zane na izvajanje resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 in pripravo planov za naslednje leto. 
Predvidene spremembe morajo uporabniki in izvajalci obravnavati v skup- 
ščinah zdravstvenih skupnosti in se z vso odgovornostjo izreči o njih glede na 
realne dohodkovne možnosti. 

Informacija bi morala oceniti tudi nekatere negativne pojave v zdravstvu, 
do katerih smo se sindikati opredelili v gradivu za 3. konferenco Zveze sin- 
dikatov Slovenije, kot so na primer dolge čakalne dobe, nekateri pojavi ne- 
discipline itd. Po dosedanjih izkušnjah se uporabniki slabo vključujejo v raz- 
reševanje problemov boljše dostopnosti in učinkovitosti osnovne in speciali- 
stične zdravstvene dejavnosti. 

V organizacijah združenega dela zdravstva izvajajo zdravstveni delavci 
še precejšen del programa zdravstvenega varstva v podaljšanem delovnem 
času, dežurstvu ozirom stalni pripravljenosti. Tem problemom je potrebno po- 
svetiti več pozornosti in omejiti delo v podaljšanem delovnem času na mini- 
mum. Obseg tega dela se nikakor ne bi smel povečevati. 

V gradivu je v celoti izpuščeno nagrajevanje po delu in rezultatih dela 
zdravstvenih delavcev ter njihov družbenoekonomski položaj. Vsi dosedanji 
poskusi izvajanja načel nagrajevanja po delu in rezultatih dela so ostali več 
ali manj samo pri dogovorih, ker so prav na tem področju največji odpori in 
težnje po uravnilovki. Strokovne podlage za nagrajevanje po delu so neustrez- 
ne in jih je zato potrebno ob vključitvi sindikata čimprej na novo pripraviti. 

Kljub temu, da določila zakona o zdravstvenem varstvu in drugi doku- 
menti jasno opredeljujejo odgovornost in obveznost posameznika, da skrbi za 
lastno zdravje, je ta obveznost v informaciji premalo odločno poudarjena. Oce- 
nili smo, da bi morala biti zdravstvena vzgoja bolj sistematična že pri otrocih, 
pa tudi pri odraslih. Sindikati smo že večkrat opozorili in priporočali, da naj se 
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mreža šol srednjega usmerjenega izobraževanja na področju zdravstva uskladi 
z možnostmi in potrebami združenega dela zdravstva in socialnega skrbstva. 
Že nekaj let ugotavljamo, da so v nekaterih predelih SR Slovenije težave z za- 
poslovanjem srednjih medicinskih sester. 

Medicinska fakulteta se kljub pogostim priporočilom in zahtevam, da pri- 
pravi take vzgojnoizobraževalne programe, ki bodo usposabljali zdravnike za 
samostojno delo v praksi oziroma osnovnem zdravstvu, doslej temu še ni pri- 
lagodila. Tudi glede tega je potrebno določiti nosilce, roke in terjati odgo- 
vornost. 

V letošnjem letu so nastale težave pri zagotavljanju sredstev za izvajanje 
delovne prakse ter nagrajevanje učencev in mentorjev, kar je potrebno ure- 
diti v posebni izobraževalni skupnosti za zdravstvo in Zdravstveni skupnosti 
Slovenije tako, da čimprej zagotovita sredstva za izvajanje ustreznih pro- 
gramov. 

Kljub temu-, da se je zdravstvo Slovenije že dosedaj uspešno vključevalo 
v mednarodno sodelovanje, pa je premalo prikazano, kako poteka medrepubli- 
ško sodelovanje, predvsem pa, kako bo v bodoče potekala delitev dela med 
organizacijami združenega dela zdravstva v Jugoslaviji. Seznanjeni smo, da se 
organizacije združenega dela zdravstva v Jugoslaviji v večini primerov ne do- 
govarjajo med seboj o izvajanju ustreznih programov zdravstvenega varstva, 
saj so nekatere drage aparature mnogokrat neizkoriščene oziroma pacienti po 
nepotrebnem odhajajo na zdravljenje v tujino. 

Za zaključek naj povem, da smo se dogovorili, da na osnovi dopolnjene 
informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, Svet za 
zdravstvo in socialno politiko pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slove- 
nije in Republiški odbor Sindikata delavcev zdravstvenega in socialnega var- 
stva Slovenije dopolnita svoj program dela, predvsem pa usmerita svoje aktiv- 
nosti v pripravo takih stališč za III. konferenco Zveze sindikatov Slovenije, ki 
se bodo opredelila do nekaterih odprtih vprašanj pri zagotavljanju zdravstve- 
nega varstva delavcev v organizacijah združenega dela in pri pripravi do- 
končnega besedila družbenega dogovora o merilih in pogojih za organiziranje 
zdravstvenih organizacij. 

Predlagamo, da se sklepne ugotovitve in program aktivnosti Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije na področju zdravstvenega varstva, kakor tudi 
program aktivnosti za uresničevanje zakona o zdravstvenem varstvu v letu 
1982 dopolnita z ugotovitvami in stališči iz javne razprave ter da se rokovno 
podrobneje opredelijo posamezne naloge. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Henrik 
Pušnik, delegat iz občine Trbovlje! 

Henrik Pušnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skušal bom biti kratek, ker sem dobil pooblastilo, da prenesem razpravo 
ustno, glede na to, da ni bilo mogoče v tem času pripraviti pismeno razpravo. 
Naša delegacija je zelo podrobno obravnavala to informacijo in med drugim 
sprejela sklep, da jo predlagamo v obravnavo zborom občinske skupščine in 
skupščini zdravstvene skupnosti v mesecu decembru ali v začetku januarja, 
s posebnim poudarkom na uresničevanju zdravstvenega varstva v Trbovljah. 
Takšna je tudi usmeritev odbora in sveta. S tem predlogom se strinjamo, saj 
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je ta vrsta skupne porabe bistvenega pomena za družbenoekonomske odnose v 
naslednjem letu. 

Glede same informacije smo mnenja, da je preveč široka in strokovna ter 
da je morda tudi to vzrok, da nam delegatski sistem ne funkcionira. Moramo 
priznati, da je res potrebno po določenem obdobju dati tako širšo informacijo, 
vendar pa tako široko zastavljena informacija dejansko utrudi delegate in jih 
onesposobi za kakršnokoli tudi drugačno aktivnost pri pripravi na seje. 

Po drugi strani pa je ta informacija, kljub temu da je široko zastavljena, 
na nekaterih mestih netočna oziroma pomanjkljiva. Bom konkreten! V infor- 
maciji je navedeno, da imamo v Jugoslaviji 16 proizvajalcev zdravil; dejansko 
jih imamo 23. Podatek ne bi bil pomemben, če ne bi ilustriral, da je na tem 
področju nekaj gnilega, da se na tem področju dejansko dogajajo zelo čudne 
stvari. V zadnjem času pa po restrikcijah in problemih, ki jih imamo pri uvozu 
reprodukcijskega materiala, sicer nekoliko manj. 

Vendar, če je na tem področju 23 proizvajalcev zdravil, manjkajo pa nam 
vitalna zdravila, potem nekaj ni v redu! O tem smo že večkrat pričeli raz- 
pravo, nikoli pa je nismo dorekli. Zdravila so pri stroških zdravstvenega var- 
stva udeležena z 8,3 %. To pa je zelo pomembna postavka, zato jo je potrebno 
upoštevati in tudi ukrepati, da bi na tem področju dejansko naredili red. 
Zdravilo je namreč posebnega družbenega pomena šele takrat, ko pride v le- 
karno. Do takrat pa je zdravilo ekonomsko izenačeno z vsemi drugimi proiz- 
vodi široke potrošnje. To pa pomeni, da tudi proizvajalci zdravil vse bolj in bolj 
iščejo dohodek in da prelivajo zdravstveni dinar v druge dejavnosti. Danes 
smo lahko ugotovili, da se Krka pojavlja tudi kot proizvajalec izolacijskega 
materiala. Nič nimamo proti, vendar je to delovna organizacija, kajti če bi bila 
sestavljena organizacija združenega dela, potem bi bile zadeve drugače po- 
stavljene; verjetno bi se tudi celotni prihodek drugače ugotavljal in delil. 
Tako pa se dejansko iščejo viri in možnosti za razširitev dejavnosti, tako da 
tudi zdravstveni dinar ni bil namenjen samo za proizvodnjo zdravil. Mislim, 
da bi glede na ugotovitev, da Slovenija na tem področju zagotavlja okoli 40 % 
potreb jugoslovanskega tržišča, morali biti mi pobudniki, da bi v medrepubli- 
škem dogovarjanju prišli do dogovora za razreševanje te problematike. Tako 
preveč pričakujemo, da bomo uredili zadeve samo prek plansko poslovne 
skupnosti v okviru prometa z zdravili. Verjetno bo to premalo, zato bo potrebno 
sprejeti tudi nekatere sistemske rešitve, na primer medrepubliški dogovor, da 
ne bo prihajalo do takih absurdnih situacij, ko nam na eni strani manjkajo 
vitalni preparati, na drugi pa se na tržišču pojavlja tudi tri, štiri ali pet raz- 
ličic istega zdravila, ki je ekonomsko bolj zanimivo. 

Ob tem bi poudaril tudi, da področje veletrgovine oziroma prometa z zdra- 
vili na veliko ni dobro obdelano. Tudi tu niso urejeni dohodkovni odnosi v 
skladu s sklepi, ki jih je sprejelo Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije na svoji 19. seji, ko je obravnavalo problematiko zdravstva. 
Ob tem moramo ugotoviti, da tudi v programu za leto 1982 niso opredeljene 
te naloge, čeprav bi že morale biti. Ko smo poskušali urejevati te zadeve, niso 
bili za to zainteresirani niti trgovci niti proizvajalci. Zato bo verjetno potrebno 
na tem področju zaostriti odgovornost, tudi osebno in ne samo ugotavljati, da 
nam stvari ne potekajo v redu. Dejansko bo potrebno tudi javno objaviti ime ti- 
stega, ki je odgovoren, da »ne prihaja do teh rešitev. 
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Prića smo tudi zelo neracionalnemu trošenju zdravstvenega dinarja, kajti 
prevažati zdravila na relaciji Ljubljana—Zagreb—Ljubljana in ponovno nazaj, 
kot sestavni del iskanja tržišča s strani določene veletrgovine, ni racionalno. Ne- 
racionalen je prevoz zdravil prek veledrogerij tudi na drugih območjih Jugo- 
slavije, kjer imamo veliko število veletrgovin z zdravili. 

Nadalje smo mnenja, da je samo gradivo kljub obsežnosti v nekaterih za- 
devah nedorečeno. Popolnoma se strinjamo, da je problematika higienske de- 
javnosti primarnega pomena, vendar pa je potem vprašanje, kako razrešiti ta 
problem. Bom konkreten! Na 24. strani je rečeno, da je potrebno registrirati 
vse vodne vire in objekte za preskrbo z vodo, ravno tako tudi objekte, ki vpli- 
vajo na onesnaženost zraka. Trbovlje je med najbolj ogroženimi območji. Smo 
pa v težki situaciji, ko na eni strani želimo to stanje spremeniti glede na ka- 
taster, na drugi strani pa tega ne moremo narediti, ker meteorološki zavod 
nima ustrezne ekipe. Vendar poskušamo to urejevati ne glede na kataster tako, 
da iščemo rešitve tudi na druge načine, ne samo z ukinjanjem določene pro- 
izvodnje v cementni industriji. Imamo peč, ki dnevno proizvaja 300 ton ce- 
menta in dnevno izpušča v zrak pet do sedem ton cementnega prahu. Hkrati 
imamo drugo peč, ki ima dnevno proizvodnjo 1300 ton in izpušča dnevno v 
zrak 500 kg cementnega prahu. To peč nameravamo ukiniti, ker je tudi ne- 
racionalna glede na porabo energije, vendar nam Republiški komite za tržišče 
to preprečuje,' ker v tem primeru ne bi imeli na tržišču dovolj cementa. S tem 
se sicer strinjamo, vendar smo na drugi strani onemogočeni, da bi izboljšali 
lastno okolje, da bi zmanjšali tudi prispevek združenega dela za preventivno 
dejavnost v zdravstvu. Obenem tudi bolj obremenjujemo združeno delo v re- 
virjih za kurativno dejavnost, saj imamo enega najvišjih odstotkov bolniškega 
staleža kljub temu, da nam ga je v prvih šestih mesecih uspelo nekoliko zni- 
žati. Dejansko pa bi morali iskati rešitev na tem področju v smeri večje aktiv- 
nosti pri zagotavljanju ustrezne organiziranosti in kadrovske zasedbe teh služb, 
da bodo lahko dejansko zagotavljale preventivno dejavnost v osnovnem zdrav- 
stvenem varstvu. To pa terja tudi aktivnost ustreznih organov na nivoju re- 
publike, predvsem pa Kliničnega centra. 

Zal ni časa, da bi vas seznanil še z nekaterimi drugimi problemi. Omenil 
bi le kategorijo pogojno nekvalificiranega delavca v zdravstvu. Videti je, da 
bomo šli prej v pokoj, preden ga bomo odpravili. Kaj to pomeni, vedo dobro 
tisti, ki delajo v zdravstvu. In vendar bi že bil čas, da družbenoekonomski po- 
ložaj delavcev na tem področju izenačimo z delavci na drugih področjih zdru- 
ženega dela. 

V gradivu je obdelano predvsem izobraževanje zdravstvenih delavcev, 
čeprav imamo v zdravstvu še celo kopico drugih delavcev, ki jim je tudi po- 
trebno posvetiti ustrezno pozornost. Zato bi bilo potrebno gradivo v tem smi- 
slu dopolniti. 

Pri programu ukrepov bi ponovno poudaril, da bi bilo potrebno izpostaviti 
sklepe 19. seje Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 
Nekatere naloge bi bilo potrebno analizirati že v letu 1979, sedaj pa smo ob 
koncu leta 1981, pa samo ugotavljamo, da jih je potrebno izvršiti. Nekatere 
naloge pa niti omenili nismo, zato bi jih morali sedaj ponovno poudariti, da ne 
bomo ponovno čakali dve leti, da bi ugotovili, da nismo ničesar naredili. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Anka 
Tominšek, delegatka mesta Ljubljane! 
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.AnkžLTominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- gati! Skupščina mesta Ljubljane je spomladi letos obravnavala celovito proble- 
matiko zdravstva v Ljubljani. To ni slučajno, glede na to, da so v našem 
mestu koncentrirane znanstvene, klinične in druge institucije, ki so pomembne 
za vso republiko. 

Analizirali smo predvsem problematiko, ki je aktualna za Ljubljano, ni- 
smo pa mogli tudi mimo tiste, ki je aktualna za vso republiko. Ko smo včeraj 
na seji skupine delegatov kritično obravnavali predloženo informacijo, smo se 
dotaknili le nekaterih problemov, s tem da smo menili, da je treba nekatere 
probleme reševati na tistih ravneh, ki so za to pristojne. Ko smo s tega vidika 
ocenjevali predloženo gradivo, smo lahko ugotovili, da je resnično zelo iz- 
črpno, da razvojno prikazuje določena vprašanja in probleme, da odpira celo 
vrsto dilem in tudi nakazuje rešitve, vendar je, gledano s stališča delegata, ne- 
koliko prezahtevno. Prezahtevno zato, ker v množici teh problemov sam težko 
izlušči tisto, kar je najbolj aktualno, da terja obravnavo in usmeritev v re- 
publiški Skupščini, kaj je tisto, kar terja obravnavo v samoupravnih interes- 
nih skupnostih, od občinske do republiške, kaj pa je tisto, kar terja aktivnost 
samih organizacij združenega dela na tem področju in tudi subjektivnih sil. 
Menili smo tudi, da je nekaj problemov takih, da bi jih morali tu poudariti in 
terjati odgovornost določenih organov in posameznikov, ker se nekatere za- 
deve, od katerih je tudi odvisna bolj ali manj gospodarna poraba sredstev na 
tem področju, niso hitreje uresničile. 

Eno takih vprašanj je nedvomno ustrezna organiziranost v zdravstvu. Ti- 
sti, ki to problematiko nekaj let pobliže spremljate, ste najbrž ugotovili, da 
smo v preteklem desetletju imeli že več reorganizacij, zlasti na področju 
osnovnega zdravstvenega varstva. Bili smo mnenja, da bi morali čimprej spre- 
jeti družbeni dogovor, ki naj bi opredelil merila za organiziranje temeljnih 
organizacij za njihovo združevanje v delovno organizacijo in naprej v sestav- 
ljeno organizacijo združenega dela. Kajti, če ne bomo prišli do ustrezne orga- 
niziranosti, potem tudi ne more priti do racionalne delitve dela v zdravstvu. 
Potem smo kritično ocenili, da smo se »sozdirali« v manjših regijah, kjer so 
manjše zdravstvene institucije, da pa tega problema nismo sposobni razrešiti 
v Ljubljani. 

Mnenja smo, da ta naloga le ne more biti samo stvar sindikatov. Po naši 
oceni gre za izredno zahtevno družbeno in strokovno akcijo, v kateri bi morale 
sodelovati tudi zdravstvene skupnosti in vrhunske zdravstvene institucije, ki 
najbolje poznajo procese dela. Namreč, če govorimo o tem, kaj je delovna 
organizacija, potem po zakonu o združenem delu najbolje poznajo pogoje za 
oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela na področju zdravstva sami 
zdravstveni delavci. Menili smo, da bi morali to nalogo postaviti v akcijski 
program kot prioritetno. 

Nič manj prioritetna ni tudi naloga delitve dela, še zlasti med specialistično, 
bolnišnično in osnovno zdravstveno dejavnostjo. Tudi te naloge samo zdrav- 
stvo, brez Medicinske fakultete in republiškega zdravstvenega zavoda ne bo 
moglo izpeljati. O tem že intenzivno govorimo — vsaj jaz se tako spominjam 

gotovo že 15 let. Premiki so bili, vendar ocenjujemo, da so bili preskromni 
glede na možnosti, ki smo jih imeli. 

Prav tako smo ugotovili, da smo uporabniki v okviru samoupravnih inte- 
resnih skupnosti premalo vztrajni in da se premalo opiramo na svojo dele- 
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gatsko bazo, ko se soočamo z določenimi problemi ter da je premočan glas 
samih izvajalcev. Od nas je odvisno, kako bomo te stvari razčistili pri sebi kot 
uporabniki, da ne bomo v dvojni vlogi; v eni takrat, ko zagotavljamo sredstva 
in se odločamo o sporazumih in programih, v drugi pa takrat, ko se kot dele- 
gati pojavljamo v interesnih skupnostih. 

Mnenja smo, da bi morali več pozornosti nameniti neposredni menjavi 
dela ter da bi morali na določenih območjih izoblikovati enotna merila in kri- 
terije za neposredno menjavo dela, še zlasti, ker vemo, da imajo nekatere orga- 
nizacije združenega dela dobro razvite obratne ambulante. Vendar se ne sme 
dogajati, da bodo tudi del kurative morale le-te plačati iz svojih sredstev. Do- 
govoriti se moramo za tisti nivo storitev, ki se bo plačal iz združenih sredstev 
v okviru zdravstvenih skupnosti, in za tistega, ki ga bodo organizacije zdru- 
ženega dela na podlagi neposredne menjave dela zagotavljale same. Mislim, da 
bi morali to enotno urediti. 

Delegati smo bili tudi mnenja, in tudi naša Skupščina je sprejela tako 
stališče, da faktorski sistem kot način za' pridobivanje sredstev v svobodni 
menjavi dela ne ustreza več, zato smo predlagali pristojnim republiškim orga- 
nom, to je republiškemu komiteju, zdravstveni skupnosti ter Zavodu za zdrav- 
stveno varstvo, da ta sistem novelirajo in sprejmejo ustreznejše oblike oziroma 
nomenklature zdravstvenih storitev, kot osnovo za menjavo dela. Najbrž nam 
taka atomizacija storitev, na podlagi katerih s6 potem izvaja svobodna menjava 
dela, preveč ne koristi z vidika racionalne porabe sredstev in kadrov. 

Ko sem že pri racionalni uporabi tako imenovanega režijskega kadra v 
zdravstvu, bi opozorila še na problem zdravstvene statistike. 2e v okviru do- 
sedanjih razprav smo lahko slišali, da ne bomo dosegli cilja, če bomo samo 
govorili o tem, da se nam režija ponekod širi in da ni denarja za novo režijo, 
če ne bomo na drugi strani pogledali, kaj je tisto, kar pogojuje to režijo. In 
če govorimo z zdravstvenimi delavci, nas bodo čestokrat spomnili, da velik del 
svojega časa porabijo za tako imenovano režijo. Že dalj časa govorimo o tem, 
da je treba zakonodajo tako zvezno kot republiško, ki predpisuje določeno sta- 
tistiko, novelirati. Preidimo od besed k dejanjem in dajmo konkretne predloge 
in pobude zvezni Skupščini! 

Še na dve stvari bi rada opozorila, ki tudi prispevata k boljši kvaliteti 
zdravstvenega varstva in gospodarnemu ravnanju, to sta strokovni nadzor, ki 
nam šepa, in finančni nadzor nad potrošnjo v samoupravnih interesnih skup- 
nostih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš dr. Mitja 
Mrgole, delegat iz občine Ptuj! 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov meni, da je predložena informacija dobra in 
da daje pregled uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji. Nakazuje 
uspehe, ki smo jih dosegli, in opozarja na najpomembnejše probleme, s kate- 
rimi se srečujemo. Cilj informacije pa prav gotovo ni obdelati vseh podrob- 
nosti, temveč spodbuditi odgovorne dejavnike, zlasti uporabnike in izvajalce 
v zdravstvenih skupnostih, v zdravstvenih temeljnih organizacijah in v zdru- 
ženem delu, da prično analizirati stanje in pripravijo akcijske programe za 
hitrejše izvajanje dogovorjene politike na tem področju. 
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Delegacija je tudi mnenja, da je potrebna širša razprava o problemih na 
tem področju, vendar pa mora le-ta potekati predvsem v bazi, kjer je treba 
pripraviti analizo stanja, ugotoviti odstopanje od dogovorjene politike in vzroke 
za to ter zaostriti odgovornost. Na podlagi podatkov in mnenj iz razprave je 
potrebno pripraviti predloge za rešitev za odpravo pomanjkljivosti, pa tudi za 
spremembe zakona, sporazumov in dogovorov, kjer je to potrebno. Zato ne kaže 
izgubljati besed o tem, kaj naj bi informacija vsebovala. Za vse, kar bi že- 
leli iz nje izvedeti, danes nimamo na razpolago niti približnih podatkov. 

V zakonu o zdravstvenem varstvu smo se skladno z zakonom o zdru- 
ženem delu odločili postaviti zelo široke okvire za organiziranost zdravstva. 
Temu primerna je tudi današnja organizacija in moramo priznati, da je iz- 
redno pestra. Zato ne kaže več odlašati z dogovorom o merilih za organizi- 
ranje temeljne organizacije v zdravstvu. Res pa je tudi, da smo se v času od 
sprejetja zakona do danes nekaj naučili in da bo ta dogovor lahko sedaj kva- 
litetnejši, ker bo moral sloneti na dosedanjih izkušnjah. Morda smo v tem 
času tudi prišli do spoznanja, da je zdravstvo dejavnost, v kateri kaže postaviti 
nekoliko čvrstejše in enotnejše organizacijske oblike ne glede na posamezne 
želje. 

Prav tako nam je danes že jasno, da s pravicami do zdravstvenega varstva 
ne gre razmetavati. Vodilo nam mora biti kvalitetno in racionalno zdravstveno 
varstvo, usklajeno s potrebami prebivalstva in gospodarsko močjo združenega 
dela v Sloveniji. 

Predlagamo, da naj bi se nosilci akcij in nalog za izpeljavo in izvajanje za- 
konodaje in družbenih dogovorov na tem področju med seboj vsebinsko bolj 
uskladili, da bi se s tem izognili raznim težavam, pa tudi, da se izognemo uve- 
ljavitvi sporazumov le po meri določenega okolja. 

Ce smo izdelali že enotnejše kadrovske delovne normative, enotni spora- 
zum o delitvi dela v zdravstvu in enotnejšo organizacijo zdravstvene dejavno- 
sti in želimo še normirati to in ono v zdravstvu, potem bi bilo nelogično, da 
temu ne bi sledila tudi menjava dela, ki bi slonela na enotnejših elementih 
za oblikovanje cen zdravstvenih storitev v Sloveniji. Razlike, ki jih danes 
ugotavljamo v posameznih sporazumih o svobodni menjavi dela, nam v mnogo- 
čem otežujejo izpeljavo boljše organiziranosti v delovnih organizacijah, zlasti 
v tistih, ki imajo svoje temeljne organizacije na področju več občin, ki pa 
imajo različne možnosti in politiko do zdravstvenega varstva. 

Zaradi tega se ne smemo čuditi, če do konca septembra ni bilo podpisanih 
več sporazumov o menjavi dela kot le za dobro polovico zdravstvenih temelj- 
nih organizacij v Sloveniji. So pa tudi primeri, da sporazumi niso bili skle- 
njeni z vsemi temeljnimi organizacijami v okviru iste delovne organizacije, ali 
pa so bili sklenjeni po občutnih časovnih odmikih. Tako so bili na primer ma- 
terialni stroški v sporazumih zvišani glede na lansko porabo za 18, 22 in celo 
do 32 %. Sredstva, namenjena osebnih dohodkom, pa so bila vkalkulirana v 
višini od 5355 do 7641 dinarjev na pogojno nekvalificiranega delavca. Zelo 
različni so tudi dodatki za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. 

Sredstva skupne porabe se gibljejo od 5000 dinarjev do 16 700 dinarjev na 
delavca; podobno je tudi pri drugih elementih finančnih načrtov. 

Res je, da ni mogoče v Sloveniji vsega spraviti na isti imenovalec. To bi 
najbrž povzročilo več škode kot koristi. Res pa je tudi, da tako velike razlike 
niso opravičljive in povzročajo težave pri povezovanju in delitvi dela ter po- 
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stavljajo zdravstvene delavce, celo v isti delovni organizaciji, v neenak druž- 
benoekonomski položaj ter sploh slabo vplivajo na stabilizacijska prizadevanja. 

Izkušnje, ki jih imamo pri nas, ker smo združili zdravstveno službo na pod- 
ročju občin Ptuj in Ormož v zdravstveni center ter v njem tudi fizično povezali 
nekatere dejavnosti, skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu, kažejo na to, 
da je nujno potrebno posvetiti več pozornosti menjavi dela na širših območjih 
Slovenije, vzporedno z organiziranostjo dejavnosti in delitvijo dela. 

Dogaja pa se nam, da so zaradi različnih izhodišč in gibanj v gospodarst- 
vu, ali pa samo zaradi razlik v planiranju ali načinu planiranja v občinah 
vplivi na financiranje in poslovanje med letom taki, da v delovni organizaciji 
ne moremo uskladiti pomembnih vprašanj med temeljnimi organizacijami, kar 
nam onemogoča enotnost dela, povzroča spore in postavlja delavce, ki delajo v 
temeljnih organizacijah s sedežem v drugi občini, ob enako zahtevnem delu v 
bistveno drugačen družbenoekonomski položaj. Vse to pa nam tudi onemogoča 
boljšo notranjo organizacijo dela, preprečuje uvedbo solidarnosti med temelj- 
nimi organizacijami ter čvrstejšo dohodkovno povezanost in nasploh slabi de- 
lovno organizacijo kot celoto. 

Regije bi tu morale imeti večjo vlogo. Poleg tega mora, na primer, naša 
zdravstvena skupnost in tako je najbrž še drugod po Sloveniji, kjer pokri- 
va domača zdravstvena služba le del zdravstvenega varstva, zagotoviti mnogo 
več sredstev za strokovno enako zahtevne zdravstvene storitve v zdravstve- 
nih ustanovah regije ali izven nje, ker so njihove storitve bistveno višje ovred- 
notene. Najbrž je to tudi eden od pomembnih vzrokov za zapiranje v občin- 
ske meje, za počasne organizacijske spremembe, za počasno izpeljavo delitve 
dela v zdravstvu, za željo po gradnji novih zmogljivosti in opreme ter ne na- 
zadnje za zahtevo po višji solidarnosti v revnejših občinah; v bogatejših ob- 
činah pa po zmanjšanju le-teh. 

Opozoriti želimo še na en problem. Priča smo vlogam temeljnih organi- 
zacij združenega dela v gospodarstvu, ki poslujejo z izgubo, za oprostitev 
dela prispevka, namenjenega zdravstvenemu varstvu. Temu vprašanju kaže 
posvetiti več pozornosti, ker nam izpad teh sredstev ob enakih pravicah zava- 
rovancev lahko ogrozi poslovanje v interesnih skupnostih na področju zdrav- 
stva. 

Tovarišice in tovariši! Taki in podobni problemi so bili in so zavora za 
nadaljnji razvoj zdravstvenega varstva, zato menimo, da moramo pričeti z 
akcijo čimprej, v predloženi informaciji pa vidimo dovolj osnov za to. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Franc Hervol, delegat 
iz občine Brežice! 

Franc Hervol: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine Brežice je na svoji 
seji 10. novembra 1981 obravnavala informacijo o uresničevanju zdravstvene- 
ga varstva v SR Sloveniji, program aktivnosti za uresničevanje zakona o 
zdravstvenem varstvu ter dopolnilno gradivo v zvezi s to točko. 

Skupina je mnenja, da bi morali v Sloveniji na področju zdravstvenega 
varstva čim več zadev poenotiti, zlasti pa bi se morali v zdravstveni skupnosti 
Slovenije dogovoriti za enako višino zneskov participacije pri posameznih 
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zdravstvenih storitvah za vso republiko in enake cene istih zdravstvenih sto- 
ritev v zdravstvenih delovnih organizacijah v naši republiki. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Marija Rus iz ob- 
čine Novo mesto. 

Marija Rus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Del naših 
pripomb je bil tako ali drugače obravnavan v predhodnih razpravah! Skupini 
delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta s posebno pozornostjo obravnavali informacijo o uresničevanju zdravstve- 
nega varstva v republiki Sloveniji in program aktivnosti za uresničevanje 
zdravstvenega varstva v letu 1982. V Novem mestu smo ob tem ugotovili, da 
je v občinah v sedanjih zaostrenih gospodarskih pogojih delovanje in izvrše- 
vanje temeljnih nalog zdravstva težje in odgovornejše, kot je bilo v letih na- 
gle gospodarske rasti. Takrat je bil vzpostavljen širok in human obseg pravic 
iz zdravstva in socialnega varstva, danes pa ga zelo težko financiramo. Vzpo- 
stavili smo tudi široko, sedanjim in deloma prihodnjim potrebam ustrezno 
mrežo zdravstvenih objektov, ki jo zaradi naglo rastočih materialnih stroškov 
težko aktiviramo in koristimo. Zdravstvo kritiziramo kot velikega porabnika 
družbenih sredstev, pri čemer pozabljamo, da porabo v zdravstvu uravnava v 
prvi vrsti porabnik sam na osnovi zakonskih in samoupravno dogovorjenih 
medsebojnih pravic in obveznosti. 

Zakon o zdravstvenem varstvu zagotavlja širok obseg pravic, pri čemer 
za nekatere kategorije uporabnikov niso upoštevane njihove premoženjske 
razmere in možnosti. Manj pa zakon govori o obveznostih. Pri tem imamo v 
mislih zlasti prispevke uporabnikov k stroškom za zdravstvene storitve, kjer 
je celoten krog uporabnikov storitev oproščen plačevanja za zagotovljeni pro- 
gram. S tem prispevki uporabnikov izgubljajo svoje vzgojne, informativne, 
regulativne in tudi finančne učinke, plačujejo jih pa le še tisti aktivni zavaro- 
vanci, ki bi svoj delež lažje, enostavneje, zlasti pa ceneje realizirali v redni 
prispevni stopnji za zdravstveno varstvo. Še smotrnejša pa bi bila seveda 
sprememba zakona, s katero bi regulirali obseg zagotovljenega programa in 
zmanjšali krog upravičencev za oprostitev osebnih prispevkov k stroškom za 
zdravstvene storitve. 

S sprejemom občinskih samoupravnih sporazumov o pravicah in obvez- 
nostih iz zdravstvenega varstva v letu 1978 se je obseg pravic v posameznih 
občinah pričel diferencirati glede na dohodkovne možnosti. Ta proces se sedaj 
poglablja, poseben poudarek pa dobiva s pospeševanjem neposredne menjave 
dela med zdravstvom in organizacijami združenega dela, ki si to lahko zagoto- 
vijo in se hkrati tudi zavedajo velikega pomena urejenega zdravstvenega var- 
stva za doseganje višjih proizvodnih učinkov. Vendar pa ima ta proces svoje 
negativne učinke, saj nastaja v naši sicer majhni republiki vsaj toliko sistemov 
prav iz zdravstvenega varstva, kolikor je občin. Drobijo se sredstva, zmanjšuje 
se solidarnost. Za spremljanje medsebojnih obveznosti je potrebno več admini- 
strativnih delavcev, socialna varnost se manjša. Poseben problem je tudi pre- 
našanje nekaterih pravic med dejavnostmi, ker se nekatere pravice lahko 
tudi izgubijo, kot na primer porodniški dopust učenk. Ta proces vodi v skraj- 
nost, ki nima nič skupnega s temeljnimi načeli naše družbene ureditve. 
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Vzporedno z razlikami v medsebojnih pravicah in obveznostih se pove- 
čujejo tudi razlike v normativih in standardih, spet odvisno od dohodkovnih 
možnosti. 

Velik napredek pa je seveda dosežen s sprejemom samoupravnega spora- 
zuma o delitvi dela na področju zdravstva, še vedno niso zadovoljivo razmejene 
klinične storitve od splošnih bolnišničnih storitev. Organiziranost zdravstve- 
nih skupnosti in njihovih strokovnih služb sicer sledi zakonsko zastavljenim 
usmeritvam, vendar pa še ne dosega potrebnih učinkov. 

Razdrobljenost slabi organizacijo, otežkoča dogovarjanje o skupnih nalo- 
gah in solidarnosti, zmanjšuje učinek sredstev, ustvarja razlike med občinami, 
podražuje službe in slabi njihovo strokovnost. Vse to je še bolj izrazito v majh- 
nih občinah. Ob teh ugotovitvah, v katerih so bolj poudarjene pomanjkljivo- 
sti, moramo presoditi, ali današnja naravnanost zdravstva ustreza našim po- 
trebam in dolgoročnim ciljem. Če ne, jo moramo ustrezno korigirati, sicer pa 
morajo najodgovornejši dejavniki na tem področju kot so Zdravstvena skup- 
nost Slovenije, Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo in drugi 
storiti več kot do sedaj, da se te usmeritve tudi realizirajo, to je pripraviti 
navodila in program realizacije sprejetih sporazumov in sklepov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Tomaž 
Šavnik iz občine Ljubljana-Šiška. 

Tomaž Šavnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izpostavil bi vprašanje, ki ni zajeto oziroma je premalo obdelano v pro- 
gramu aktivnosti. Menimo, da je vprašanje dopolnilnega dela in dela izven 
rednega delovnega časa dobilo izredno velik obseg. Številni tozdi v SR Slove- 
niji s področja zdravstva so za te namene za 12% presegli maso sredstev za 
osebne dohodke. Hkrati pa je diplomantom medicinske fakultete, ki opravijo 
staž, skoraj nemogoče dobiti zaposlitev na območju ljubljanske regije. V točki 
8 programa aktivnosti se ugotavlja, da se v sedanjih gospodarskih razmerah 
zaostrujejo pogoji zaposlovanja. To zahteva ponovno proučitev nekaterih plan- 
skih in programskih usmeritev ter racionalnejše obnašanje uporabnikov in 
izvajalcev. Mislim, da je to vprašanje pomembno zaradi res velikega odstot- 
ka, kljub specifičnosti dopolnilnega dela v zdravstvu in tudi zaradi vse ostrej- 
šir razmer. Te stvari bo v prihodnje po našem mnenju treba razrešiti, zato 
predlagamo, da se tudi v tem programu določneje opredeli naloga razreševa- 
nja problematike izredno obsežnega dopolnilnega dela na področju zdravstva. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Tovariš Sedmak se je prijavil, ker pa je član skupine delegatov, mu bomo 
dovolili, da bo svoj prispevek pismeno oddal. Kot ste lahko videli iz poročila 
našega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, zaradi številnih raz- 
logov, ki so se več ali manj ponovili tudi v današnji razpravi na seji zbora, 
ne bi'zaključili sklepanja o tej točki dnevnega reda, pač pa bi naša delovna 
telesa angažirali, da bi na osnovi vsega, kar je dopolnilnega in tudi na osno- 
vi današnje razprave skupaj s predlagateljem, Republiško zdravstveno skup- 
nostjo, SZDL in Sindikati ponovno usmerili razpravo v Sloveniji na ključne 
točke, ki so več ali manj opredeljene že v sklepnih ugotovitvah Izvršnega sve- 
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ta. V okviru občin in temeljnih skupnosti naj bi na tej podlagi stekla do janu- 
arja usklajena javna razprava, ki bo dala rezultate pri spreminjanju razmer 
in ne samo pri pisanju dokumentov. Zato predlagam našemu zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Razprava o informaciji o uresničevanju zdravstvenega varstva se ne 
zaključi, ker odprti problemi na področju zdravstva narekujejo širšo in po- 
globljeno razpravo ter pripravo celovitega programa aktivnosti, s konkretno 
opredeljenimi nalogami, roki in nosilci vse od republike do občine in zdrav- 
stvenih organizacij. Program naj bo trdna podlaga za nadaljnje in učinkovitej- 
še uresničevanje nalog na tem področju. 

2. Glede na to, da so bili številni aktualni problemi s tega področja v 
enem delu podrobneje opredeljeni šele v teku razprave o informaciji, in sicer 
v sklepnih ugotovitvah in programu aktivnosti Izvršnega sveta ter z dodatnim 
gradivom Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, v dru- 
gem delu pa bodo opredeljeni v gradivu Zdravstvene skupnosti Slovenije, v 
katerem bodo konkretizirane tudi naloge zdravstvenih skupnosti, naj poteka 
zlasti o dopolnjenem gradivu, o akcijskih programih in o ocenah razmer v sle- 
herni skupnosti do januarja 1982 usklajena širša razprava, ki bo zajela druž- 
benopolitične organizacije, zlasti SZDL in Sindikate, občinske skupščine, zdrav- 
stvene skupnosti, zdravstvene delovne organizacije, temeljne samoupravne 
organizacije in skupnosti ter druge zainteresirane dejavnike. 

Zbor se bo z aktualizirano informacijo in dopolnjenim programom aktiv- 
nosti ponovno seznanil po končani širši razpravi. 

Zeli kdo besedo o tem? (Ne želi.) Potem pa prosim, da glasujemo. Kdor 
je za, naj prosim glasuje. (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na zaključevanje 6. točke dnevnega reda, to je na 
poročilo o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981. 

Prosim tovariša Šušmelja, da poroča o delu skupine. 

J o ž e Šušmelj : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov je proučila razpravo k poročilu o uresničevanju so- 
cialne politike in sprejetih ukrepih v letu 1981 ter na podlagi tega predlaga 
naslednje. 

1. Predlog sklepa k omenjenemu poročilu se v 2. odstavku 3. točke dopol- 
ni tako, da se glasi: »Enako naj tudi delavci v organizacijah združenega dela 
in občani v krajevnih skupnostih hitreje in bolj odgovorno prevzemajo vlogo 
temeljnih nosilcev ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti, le-te pa naj 
obravnavajo kot sestavino družbenoekonomskih odnosov«. 

4. točka predloga sklepa naj se dopolni tako, da se bo glasila: »Za uspeš- 
no uresničevanje nalog v zvezi z odločanjem o družbenil#pomočeh pa je po- 
trebna med drugim tudi čimprejšnja uvedba enotne evidence prejemnikov 
teh pomoči, ki bo omogočala pregled nad upravičenci in nenehno kritično pre- 
sojanje učinkov sistema socialno-varstvenih pomoči ter njegovega izpopolnje- 
vanja in racionalizacijo opravil pri izplačevanju socialnih pomoči, po drugi 
strani pa tudi sprejemanje ekonomskih in drugih ukrepov, da bi z delom na- 
domestili potrebo po socialnih dajatvah«. 
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5. točka predloga sklepa naj se na koncu sedanjega besedila dopolni tako, 
da se doda naslednji odstavek: »Ob tem bi bilo treba oceniti tudi dosedanje 
rezultate solidarnostnega združevanja sredstev za štipendiranje«. 

Doda naj se nova 6. točka, ki naj se glasi: »Glede na še vedno odprta 
vprašanja na področju varstva ter usposabljanja in zaposlovanja invalidnih 
oseb naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno prouči ustreznost seda- 
nje zakonodaje na tem področju«. 

Glede na obsežno in bogato razpravo skupina predlaga, naj predlagatelj 
upošteva stališča, mnenja in pobude, izražene v današnji razpravi pri izdelavi 
analize o uresničevanju socialne politike in zakona s tega področja ter posa- 
mezna odprta vprašanja v omenjeni analizi širše razčleni v smislu razprav 
delegatov na današnji seji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Šušmelj. Zeli kdo be- 
sedo? (Ne.) Videli ste, da je skupina zelo pozorno spremljala razpravo in pred- 
lagala štiri dopolnitve. 

Če ne želi nihče besedo, potem dajem tako dopolnjen sklep na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dopolnjen sklep soglasno sprejet. 
Skupina delegatov je predlagala, naj bi Zbor občin dal pobudo, da bi stan- 

darde na vseh področjih našega dela in življenja res temeljito pregledali. To 
bi realizirali tako, da bi v program dela za naslednje leto skusali uvrstiti tudi 
to pobudo našega zbora. Se strinjate s tem predlogom? (Delegati se strinjajo.) 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega 
družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo in osnutek zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet 
in za svojega predstavnika določil tovariša Erika Vrenka, namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost, ki bo povzel besedo. 
Prosim! 

i 

Erik Vrenko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Sloveniji smo doslej razvili pomembne razvojne, tehnološke in proizvodne 
kapacitete na področju računalništva. Te kapacitete pa zaradi svoje razdrob- 
ljenosti, različnih tehničnih osnov ter vpetosti v različne interese pri razvoju 
računalništva ne nudijo naši družbi vseh željenih rezultatov in učinkov in taki 
tudi ne zagotavljajo uspešnega razvoja in hitrejšega uveljavljanja domačega 
znanja. 

Naše informacijsko tkivo je danes sestavljeno iz 16 različnih računalni- 
kov, v največji meri so različni tudi dobavitelji. Tehnično so ti računalniki 
največkrat nezdružljivi, prav tako pa je tudi težko prenosljiva uporabniška 
programska oprema, ker ni razvita na enotnem pojmovanju podatkov in in- 
formacij za samoupravno odločanje v pogojih družbene lastnine. 

Vzdrževanje teh računalnikov je, razen posameznih primerov, v veliki 
meri odvisno od servisov v tujini. Trgovski zastopniki tujih dobaviteljev hkra- 
ti ne obvladujejo niti oblikovanja ponudb za računalnike, ustrezne uporab- 
niškim zahtevam. Neusklajenost in neenotnost računalniških sistemov je eden 
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izmed pomembnih vzrokov za neučinkovito organizirane informacijske siste- 
me. To se zlasti odraža v pomanjkanju razvoja naprednejših oblik organizi- 
ranja proizvodnje, prepočasnem izrivanju tržne stihije iz medsebojnih odno- 
sov v gospodarstvu in v pomanjkanjujkoncentracije družbenih sredstev in nji- 
hovega usmerjanja v prodorne panoge slovenskega gospodarstva. 

Očitno sedanji informacijski sistemi niso dovolj vseobsežni, da bi širše in 
pravilno spoznali razvojne možnosti in dejanski ekonomski položaj subjektov 
upravljanja v celotnem združenem delu. 

V razvoj in proizvodnjo smo vlagali vzporedno tako na poslovnem kot na 
procesnem računalništvu številnih temeljnih organizacij v okviru Iskre, Go- 
renja, Elektrotehne, IMP, Inštituta Jožef Štefan in še pri številnih drugih. 
Ustvarili smo proizvodne kapacitete in vzgojili kadre, ki pa doslej svojega 
delovanja niso povezali ali dovolj usmerjali v oblikovanje enotnega računal- 
niškega sistema, čeprav bi lahko predstavljali kot povezana celota pomembno 
oporo za uresničevanje družbenih interesov na tem področju. Skupna vrednost 
sedaj nameščene računalniške opreme v Sloveniji je že okoli 3 milijarde di- 
narjev, sproti pa trosimo za najemnino strojne in programske opreme okoli 
300 milijonov dinarjev letno, pretežno v devizah. Pri tem so pogoji najemanja 
računalnikov zelo neugodni in na primer pri šestletni uporabi računalnika 
porabimo za najemnino dvakratni znesek njegove nabavne cene. 

Vzdrževanje tega stanja bi pomenilo še naprej neracionalno porabo druž- 
benih sredstev, v tehnološkem smislu pa navezanost na multinacionalne dru- 
žbe in njihove vplive. 

Prve pomembnejše družbene usmeritve za spreminjanje stanja na pod- 
ročju računalništva v Sloveniji smo sprejeli že v planskih dokumentih za ob- 
dobje 1976—1980. Njihov namen je bil pospešiti proizvodnjo računalniških si- 
stemov, ki bi čimbolj temeljila na lastnem znanju, in zmanjševati odvisnost 
od multinacionalnih družb, ki so na področju računalništva vse bolj prodirale 
tudi v Slovenijo. 

Želeli smo tudi poenotiti računalniške sisteme, da bi bili med seboj zlož- 
ljivi, saj je veliko število različnih računalnikov vse bolj zmanjševalo možno- 
sti za oblikovanje enotnega družbenega informacijskega sistema. Od leta 1978 
dalje je bila sprožena vrsta družbenih pobud za akcije, ki naj bi pospešile raz- 
voj naše računalniške proizvodnje, jo povezale in uskladile. Te akcije, ki sta 
jih usmerjala zlasti Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet, niso dale 
pričakovanih rezultatov. Zlasti so premalo prispevale k spremembam v orga- 
nizacijah združenega dela, ki so se ukvarjale z računalništvom. Nasprotno, 
nezdružljivim strategijam razvoja računalništva v Iskri in Elektrotehni-Delti! 
se je pridružilo še Gorenje, ki je sklenilo novo pogodbo o dolgoročni proizvod- 
ni kooperaciji s tujim proizvajalcem. 

Na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je aktivnost za ob- 
likovanje enotnega računalniškega sistema v Sloveniji nadaljevala bolj inten- 
zivno in jeseni leta 1980 so predstavniki Iskre, Gorenja in Elektrotehne-Del- 
ta oblikovali skupen dokument o enotnem računalniškem sistemu, s katerim so 
dosegli soglasje o nekaterih razvojnih vprašanjih, veliko vprašanj pa je osta- 
lo takrat še neusklajenih. V dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981—1985 je bil izrecno določen skupni cilj na področju ra- 
čunalništva. Sestavljene organizacije združenega dela Iskre, Gorenja, Elektro- 
tehne so kot podpisnice dogovora neposredno prevzele obveznost, da bodo 
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oblikovale enoten računalniški program in se dogovorile o delitvi dela na pod- 
ročju računalništva. 

Dogovor o temeljih plana je sicer spodbudil nadaljnje dogovarjanje med 
vsemi tremi proizvajalci, oblikovali so celo iniciativni odbor za ustanovitev 
skupne delovne organizacije za razvoj, proizvodnjo in trženje računalniških 
sistemov, vendar pa še vedno niso izoblikovane rešitve, ki bi zagotovile us- 
klajen razvoj te proizvodnje, skladno z opredeljenimi družbenimi cilji. 

Izvršni svet je zato ocenil, da je treba celotno aktivnost pospešiti in jo za- 
staviti še bolj zavezujoče za vse proizvajalce. Pripravil je predlog za izdajo 
zakona, ki naj predpiše postopek obveznega sporazumevanja na področju ra- 
čunalništva in določi, katere zadeve na tem področju so posebnega družbenega 
pomena. Predlagani zakon izhaja iz predpostavke, da je računalništvo nenado- 
mestljiva podlaga za razvoj sodobnih informacijskih sistemov in za tehnolo- 
ški napredek celotnega združenega dela ter pomemben dejavnik povečevanja 
družbene produktivnosti dela. 

Družbeni interes in potrebe uporabnikov na področju računalništva pa 
je mogoče zagotoviti le z usklajenim razvojem računalniške opreme in z ob- 
likovanjem enotnega računalniškega sistema. Zato predlagani zakon tudi opre- 
deljuje razvoj strojne in programske računalniške opreme za zadevo poseb- 
nega družbenega pomena in določa, kako se posebni družbeni interesi uresni- 
čujejo. Oblikovanje enotnega računalniškega sistema je seveda predvsem stvar 
strokovnih presoj in študij. Predlagani zakon pa daje osnovne okvire tega si- 
stema s tem, da določa, da je tak sistem zagotovljen z razvojem elementov 
računalniških sistemov z dogovorjenimi, medsebojno zložljivimi funkcional- 
nimi in tehničnimi lastnostmi ter z razvojem računalniške opreme, ki omogoča 
integracijo tehničnih računalniških sistemov, ki so prilagojeni proizvodnim in 
informacijskim potrebam samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Za uresničitev enotnega sistema bodo proizvajalci razvijali in uporab- 
ljali domače sestavine ter integracijo računalniških sistemov in ustvarjalno 
uporabljali sodobne, v svetu dosegljive tehnične dosežke. Predlagani zakon 
zavezuje vse organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z razvojem raču- 
nalniške opreme, da s samoupravnimi sporazumi o usklajevanju svojih planov 
usklajujejo svoje cilje na področju računalništva in prevzemajo tudi obveznosti 
za skladen razvoj tega področja. Temeljne organizacije, združene v sestavlje- 
nih organizacijah Iskre, Gorenja in Elektrotehne, ki kot svoj poslovni pred- 
met opravljajo dejavnosti razvoja, proizvodnje in trženja računalniških siste- 
mov, pa zakon posebej zavezuje, da so dolžne izvesti postopek za sklenitev 
samoupravnega sporazuma, s katerim bodo uresničile obveznosti iz dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije. V okviru tega sporazuma se bodo 
morale zlasti sporazumeti o oblikovanju in razvoju enotnega računalniškega 
sistema, o programu, obsegu in medsebojni delitvi proizvodnje, združitvi dela 
in sredstev, o načinih in organizacijski obliki tega združevanja ter o oprav- 
ljanju del skupnega pomena na področju računalništva, kot so servisiranje, 
šolanje, trženje itd. 

V dosedanjih razpravah, zlasti pa v razgovoru, ki ga je v septembru orga- 
niziral Izvršni svet in na katerem so sodelovali predstavniki samoupravnih in 
poslovodnih organov ter osnovnih organizacij Zveze komunistov Iskre, Elek- 
trotehne in Gorenja, Gospodarske zbornice, izvršnih svetov skupščin občin in 
občinskih konferenc Zveze komunistov občin Ljubljana Bežigrad, Velenje 
25 
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in Kranj ter mesta Ljubljane, so skupno podprli predlog, da bi dela skupnega 
pomena na področju računalništva v prihodnje opravljali v novi delovni orga- 
nizaciji, ki bi jo ustanovile sestavljene organizacije Iskra, Gorenje in Elektro- 
tehna. 

Sporazumevanje, ki ga terja zakon, in ustanovitev delovne organizacije 
za opravljanje del skupnega pomena je pot, ki naj zagotavlja in pospešuje po- 
vezovanje vseh razvojnih, proizvodnih in prodajnih zmogljivosti na področju 
računalništva za oblikovanje in uresničevanje enotnega računalniškega si- 
stema. 

Prizadevali si bomo, da se bodo v ta proces vključevale poleg z zakonom 
zavezanih udeleženk sporazumevanja tudi druge organizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo z računalništvom. Nekatere med njimi so že bolj ali manj jas- 
no napovedovale tak interes. Tako je na primer svet Inštituta Jožef Štefan v 
svojem stališču izrazil, da ima inštitut za svojo družbeno obveznost, da se 
enakopravno vključi in sodeluje z Iskro, Gorenjem in Delto pri iskanju najpri- 
mernejših oblik, s katerim bi dosegli postavljene cilje na področju razvoja, 
proizvodnje in trženja računalniških sistemov in seveda tudi pri izvajanju 
dogovorjenih nalog. Inštitut želi, da bi bil njegov potencial v čim večji meri 
izrabljen in vključen v vse aktivnosti na področju računalništva. 

Tako odprto samoupravno sporazumevanje in delovanje delovne organiza- 
cije za opravljanje del skupnega pomena naj bi spodbudilo tudi hitrejše in 
učinkovitejše usklajevanje ter dogovarjanje o povezovanju zmogljivosti in de- 
litvi dela na področju računalništva v jugoslovanskih okvirih. Zagotavljalo 
pa bi naj tudi bolj usklajeno urejanje odnosov s tujimi partnerji. Odprtost 
sporazumevanja v jugoslovanskem prostoru je bila posebej poudarjena tudi 
v dosedanjih razpravah in bomo morali tem vprašanjem posvetiti pri obli- 
kovanju predloga zakona še posebno pozornost. 

Predlagani zakon določa tudi ukrepe za primer, če predvideni udeleženci 
sporazumevanja ne bodo pravočasno začeli postopka sporazumevanja, če spo- 
razuma ne bodo sklenili, ali pa bo tak sporazum v bistvenih sestavinah od- 
stopal od namena sporazumevanja, kot ga določa zakon. Zato taksativno na- 
števa primere, ko se bo štelo, da je oškodovan družbeni interes, in bo Skup- 
ščina SR Slovenije oziroma skupščina druge družbenopolitične skupnosti uved- 
la začasne ukrepe družbenega varstva zoper organizacijo združenega dela, 
ki bi oškodovala družbene interese v smislu določil predlaganega zakona. Za- 
kon tudi na ta način izraža poseben družbeni interes za področje računalni- 
štva. Delavci, ki so v družbeni delitvi dela prevzeli funkcijo in odgovornosti na 
področju računalništva in ki že danes upravljajo velika družbena sredstva, 
so prav zaradi tega dolžni predložiti celotni družbeni skupnosti strokovno in 
družbeno utemeljene rešitve za zastavljene naloge. Te rešitve morajo prek 
povečane učinkovitosti proizvodnih in poslovnih informacijskih sistemov ter 
prek nove proizvodnje v organizacijah združenega dela na področju računalni- 
štva bistveno prispevati k pospešitvi tehnološkega razvoja, povečani konku- 
renčni sposobnosti našega gospodarstva in njegovi izvozni naravnanosti, s tem 
pa tudi k povečanju družbene produktivnosti dela in družbenega proizvoda. 

Glede na vse dosedanje razprave o oblikovanju enotnega računalniškega 
sistema in tudi o predloženem zakonu, v katerih so že doslej aktivno sodelo- 
vale organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in 
trženjem računalniških sistemov, organi družbenopolitičnih skupnosti in druž- 
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benopolitičnih organizacij ter Gospodarske zbornice menimo, da je objektivno 
mogoče v sorazmerno kratkem času uspešno izpolniti zakonske obveznosti ter 
postaviti temelje za hitrejše spreminjanje sedanjega družbeno nesprejemljiv 
vega stanja na področju računalništva. 

Temeljni pogoj za to pa je krepitev resnične volje, pripravljenosti in zav- 
zetosti neposredno odgovornih organizacij združenega dela za samoupravno 
ureditev zadev na področju računalništva v skladu s planskimi dokumenti in 
predlaganim zakonom. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da predloženi predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazu- 
mevanja in o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalni- 
štva, z osnutkom zakona sprejmete. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog za izdajo zakona in 
osnutek ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo ta akt v skladu z 
drugim odstavkom 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da se 
prva in druga faza zakonodajnega postopka združita in da hkrati obravnava- 
mo predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli o tem kdo razpravljati? (Ne želi.) Ce ne, potem prosim, da glasuje- 
mo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Danes ste dobili na klop tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora, ki obravnava ta akt v skladu z 88. členom poslovnika Skupščine kot 
zainteresirani zbor. 

Družbenopolitični zbor je ta svoja stališča takole dopolnil: v 5. točki se 
prvi stavek preformulira tako, da se glasi: »Glede na to, da razvoj računal- 
ništva v Jugoslaviji še vedno ni usklajen, predlaga Družbenopolitični zbor 
pristojnima zboroma, da zavežeta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
skupaj z delegati Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ sproži na osnovi strokovnih podlag, pripravljenih v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije, pospešeno dogovarjanje in usklajevanje o razvoju raču- 
nalništva v Jugoslaviji«. 

Za točko 7 se doda nova 8. točka, ki se glasi: »Družbenopolitični zbor 
predlaga, naj predlagatelj do priprave predloga zakona ponovno prouči pri- 
stojnosti predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti s ciljem zagotavljanja 
učinkovitejšega družbenega vpliva pri odločanju o zadevah posebnega druž- 
benega pomena na tem področju«. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Nada Mihajlovič iz občine 
Kranj. 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in 
o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z os- 
nutkom zakona je skupina delegatov občine Kranj, ki delegira delegate v 
25* 
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Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, obravnavala in 
ima naslednja stališča in mnenja oziroma konkretne pripombe. 

Pobuda Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se bistvene zadeve s 
področja razvoja računalništva uredijo z zakonom, je bila med delavci sozd 
Iskra in DO Elektromehanika ter tozd Računalniki sprejeta z velikim zani- 
manjem. V razprave o nastajajočem osnutku zakona so se vključili delavci, 
samoupravni organi in družbenopolitične organizacije ter ga enotno podprle. 

Izvršni svet, družbenopolitične organizacije in skupine delegatov občine 
Krainj podpirajo zakonsko ureditev na področju poenotenja sistemov računal- 
ništva tudi zato, ker je poenotenje sistema računalnikov in proizvodnje bistve- 
nega pomena za hitrejši razvoj v občini Kranj in v regiji. 

Predloženi osnutek zakona, ki določa, da je enoten razvoj na področju 
računalništva v Sloveniji zadeva posebnega družbenega pomena, zagotavlja 
polno izkoriščanje lastnih umskih in materialnih možnosti, ki jih imamo na 
tem področju ter poenotenje sistemov in v končni fazi tudi lastne sisteme na 
področju računalništva, ki bodo služili družbeni informatiki. 

S postopkom obveznega sporazumevanja je organizacijam združenega 
dela, ki so se do sedaj največ ukvarjale z računalništvom, omogočeno, da ena- 
kopravno sodelujejo pri ustvarjanju pogojev za skladen razvoj na področju 
računalništva. Sporazumevanje omogoča, da se zaradi ekonomskih interesov 
združujejo proizvajalci in uporabniki računalniške opreme v Sloveniji in tudi 
na področju Jugoslavije. 

Osnutek zakona zagotavlja, da se uresničijo naloge, ki so navedene v 28. 
členu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985. Dogovor terja, da se izoblikuje skupen program razvoja in proizvod- 
nje enotnega programa računalniškega sistema in opreme, ki bo čimbolj te- 
meljil na domačem znanju in domači industrijski lastnini. Poseben interes 
delovne organizacije Elektromehanike v Iskri in družbenopolitične skupno- 
sti za vsebino zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah 
posebnega družbenega pomena na področju računalništva temelji na dolgo- 
letnem delu Iskre pri razvoju in proizvodnji poslovnih, zlasti pa procesnih 
računalniških sistemov. V dosedanjem razvoju je namreč Iskra zgradila ne- 
pogrešljivo tehnološko osnovo za tako proizvodnjo z večplastnimi tiskanimi 
vezji, testno opremo in metodami računalniške zmogljivosti za razvoj ustrezne 
programske opreme itd. V lastno mikroelektroniko je investirala že več kot 
milijardo novih dinarjev, za opremo razvoja na tem področju pa je organizi- 
rala lastno skupino. Ustanovila je tudi tozd Računalništvo, ki ima približno 
300 zaposlenih delavcev na razvoju in proizvodnji računalniških sestavin in 
sistemov. 

Glede na to, da se procesni računalniki, ki se pretežno izdelujejo v Iskri, 
vgrajujejo tudi v različne proizvodne programe drugih tozd Iskre, je v tej 
proizvodnji zaposlenih še veliko več ljudi. Naj naštejem nekaj primerov: tele- 
fonske centrale, procesna avtomatizacija, obdelovalni stroji, elektroenerget- 
ska distribucijska omrežja, sistemi za vodenje cestnega in železniškega prometa 
in podobno. Iz lastne proizvodnje je Iskra do sedaj že vgradila čez 600 lastnih 
procesnih računalnikov, poleg tega pa deluje na področju SFRJ tudi okoli 200 
poslovnih računalnikov, v katerih je veliko Iskrine lastne proizvodnje. Okoli 
40 poslovnih računalnikov, ki so v celoti proizvedeni doma, pa je Iskra tudi 
izvozila. 
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Srednjeročni načrt Iskre za obdobje 1981—1985 predvideva program 
prestrukturiranja, ki se bo uresničil le tako, da se bodo številni izdelki izbolj- 
šali z uporabo dosežkov računalniške tehnologije. Zaradi tega je Iskra še po- 
sebej zainteresirana, da je navzoča na področju računalništva. Razvoju raču- 
nalništva dajemo namreč v Iskri posebno prednost tudi s financiranjem raz- 
vojnih nalog iz sredstev, ki jih za ta namen združujejo vsi Iskrini tozdi. 

Zato podpiramo pobudo za hitrejše sporazumevanje na tem področju in 
obenem soglašamo s pripombami, ki jih je predložila Zakonodajno-pravna ko- 
misija in z ugotovitvami Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Predlagamo pa naslednje spremembe osnutka zakona: 
V 3. členu naj bi se za besedilom: »uvajanje enotnega računalniškega si- 

stema uresničujejo organizacije združenega dela proizvajalke in uporabniki s 
tem, da razvijejo in za proizvodnjo usvajajo domače sestavine« dodalo: »ki 
temelji na uporabi domačih komponent«. 

V 4. členu, naj se v drugem odstavku za besedilom: »delegati družbenopo- 
litične skupnosti soodločajo v delavskem svetu organizacije združenega dela« 
doda besedilo: »kadar gre za zadeve iz drugega odstavka 2. člena tega zakona, 
in sicer«, nato se nadaljuje besedilo osnutka. 

V 3. odstavku 4. člena naj se za besedilom: »način delegiranja delegatov 
družbenih skupnosti določijo sporazumno organi družbenopolitičnih skup- 
nosti, družbenopolitične organizacije in uporabniki« doda: »na predlog Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije«. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Uroš Gulič delegat ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad. 

Uroš Gulič: Delegati iz naše občine podpiramo sprejetje predlože- 
nega osnutka zakona, hkrati pa se pridružujemo predlogu Odbora za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki se nanaša na 6. člen omenje- 
nega osnutka. Le na podlagi enotnega jugoslovanskega trga bo namreč dejav- 
nost razvoja proizvodnje in trženja zares zaživela. Zato naj se v 6. členu za 
besedami: »računalniških sistemov« doda: »na enotnem jugoslovanskem trgu«. 

Mislim, da je velik uspeh, da smo prišli do osnutka tega zakona in da ga 
ne kaže spreminjati z ne dovolj premišljenimi pripombami. Zakon bo treba 
izvajati tako, da v nobeni delovni organizaciji ne bomo izgubili ljudi, ki omo- 
gočajo osvoboditev od tujih vplivov. Računalništvo bo treba odpreti tudi za 
celotni jugoslovanski trg. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima tovarišica Alenka Bonajo iz občine Žalec. 

Alenka Bonajo: Rada bi se opravičila, ker je že pozno in ker nimam 
pooblastila za razpravljanje, toda po vsem, kar sem slišala in kar poznam iz 
gradiva, se mi zastavlja naslednje vprašanje. Do katere razvojne stopnje so 
domači proizvajalci sploh prišli pri razvoju računalniške opreme, ali so v 
svojih programih razvoja in trženja upoštevali, da bodo vsaj naslednjih 10 
let možnosti uvoza minimalne oziroma jih ne bo? Gre za uvoz reprodukcij- 
skega materiala, ki je potreben pri servisiranju in ki ga bodo morali kupcem 
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zagotoviti, na primer kartice, magnetni trakovi, diski itd. Zanima me tudi, 
kaj je doslej v tem smislu storjenega na področju računalništva v Jugoslaviji, 
saj verjetno tudi drugi razmišljajo o razvijanju tega zanimivega področja. Že 
v Sloveniji imamo tri močne organizacije ter Inštitut Jožef Štefan in mogoče 
še koga, pa se že ti ne morejo sporazumeti o programu. To je vprašanje, ki 
mogoče bolj zadeva tiste, ki so se dolžni sporazumevati. Ne pričakujem ta- 
kojšnjega odgovora. 

Predsednica Silva Jereb: Odgovor boste dobili ob predlogu zakona. 
Se s takim pojasnilom strinjate? (Da.) 

Na ta način se boste lahko dobro pripravili na odgovor. Tovarišici Alenki 
Bonajo pa bi rada še povedala, da opravičevanje ni potrebno. Ves čas govo- 
rimo, da naš delegat vendarle ni samo poštar, ampak tudi ustvarjalna oseb- 
nost. Vidim, da se vsi strinjate z mano. 

Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Predlagam, da 
zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o 
zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva z osnutkom 
zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pred- 

loge Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dane v poro- 
čilih delovnih teles zbora in Skupščine in pripombe delegatov iz razprave na 
seji zbora. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj po poteku roka za izpeljavo 
postopka za sklenitev samoupravnega sporazuma poroča Skupščini SR Slove- 
nije o poteku samoupravnega sporazumevanja, pa tudi o tem ali je vsebina 
samoupravnega sporazuma takšna, da bo z njim resnično zagotovljen enoten 
razvoj računalništva. 

5. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da skupaj z delegati Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ sproži na osnovi stro- 
kovnih podlag, pripravljenih v Gospodarski zbornici Jugoslavije, pospešeno 
dogovarjanje in usklajevanje o razvoju računalništva v Jugoslaviji. 

Zeli o tem sklepu kdo besedo? (Ne.) Potem prosim, da glasujemo. Kdor je 
za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 
Predlagam, da se vrnemo na 3., 4. in 5. točko dnevnega reda in jih za- 

ključimo. 

Vračamo se najprej na 3. točko dnevnega reda, to je na poro- 
čilo o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije proizvodnje, s predlogi uk- 
repov. 

Prosim tovariša Zvonimira Volfanda, da poroča zboru. 

Zvonimir Volfand: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Imenovana medzborovska skupina delegatov se je sestala in oce- 
nila današnjo razpravo na zborih. Ugotovljeno je bilo, da je bila razprava o 
3. in 4. točki vsebinska in bogata, prav tako tudi poročilo Gospodarske zbor- 
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niče, ki je prispevalo k pojasnitvi določenih nejasnih vprašanj iz osnovnega 
poročila. , 

Upoštevajoč omenjeno, skupine niso bile pred pretežko nalogo, saj so ugo- 
tovile, da je bilo skoraj vse, kar je bilo nakazano v razpravi, ze zajeto v pred- 
logih sklepov, ki ste jih prejeli. Da bi nekatera stališča iz razprave se neko- 
liko bolj poudarili, predlagamo naslednje manjše korekture. 

1. Delegati skupine so menili, naj v sklepih glede stagnacije proizvodnje 
ostane še naprej besedilo drugega odstavka 1. točke v zvezi z materialnimi 
bilancami kljub dejstvu, da so predstavniki Gospodarske zbornice na kratko 
spregovorili o usodi materialnih bilanc na današnji seji, s čimer pa le ni op- 
ravljena naloga iz julijskih sklepov. Potrebno je dati nekoliko natančnejšo 
informacijo o celovitosti materialnih bilanc in njihove vloge pri reprodukciji. 

2. V sklepih naj se v 3. točki, drugi odstavek, druga alinea na koncu če- 
trte vrste dodajo besede: »in njihovo odgovornost«. S tem bi še bolj izpostavili 
v razpravi poudarjeno vprašanje odgovornosti. 

3. Predlogi delegatov iz Trbovelj so zajeti s 4. točko predloga sklepov, ki 
obvezujejo republiški Izvršni svet, da upošteva razprave delegatov na seji 
zbora. 

4. V sklepih je vsebovano tudi stališče delegatov iz občine Ljubljana Ši- 
ška le da je še bolj obvezujoče. Od Gospodarske zbornice ne terja le dodatne- 
ga poročila, temveč obvezuje, da na osnovi teh dejstev deluje pri pripravi re- 
solucije, čemur je bilo poročilo tudi namenjeno. 

Predlagamo torej, da se sprejmejo stališča, ki so bila predložena, z majh- 
nim popravkom v točki 3, s katerim se poudarja odgovornost. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Gre namreč za tekoče sprem- 
ljanje gospodarjenja, iskanje vzrokov za trganje verig in identificiranje no- 
silcev in njihove odgovornosti, ki je zlasti podčrtana. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Prosim, da glasujete. Kdor je za dopolnjeni 
sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prosim tovariša Volfanda za poročilo k 4. točki dnevnega reda, to 
je k poročilu o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju 
na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije. 

Zvonimir Volfand: Pri 4. točki dnevnega reda k poročilu o samo- 
upravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključ- 
nih področjih družbene reprodukcije, naj bi v II. poglavju »Ugotovitev m 
predlogov« v prvem odstavku, v četrti vrsti od spodaj navzgor, pred stavkom, 
ki se začne z besedami »na podlagi...« dodali nov stavek, ki se glasi: »Prav 
tako naj na podlagi materialnih bilanc da pobudo za organizirano in enotno na- 
stopanje združenega dela iz SR Slovenije pri dohodkovnem povezovanju z orga- 
nizacijami združenega dela iz drugih republik in pokrajin za zagotavljanje do- 
bav pomembnih surovin in repromateriala«. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli kdo besedo v zvezi s to dopolnitvijo? 
(Ne.) Imamo tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, ki v bistvu 
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podpira tak sklep, ki je bil predložen, in predlaga obema zboroma, da ga sprej- 
meta. Če nihče ne želi besede, potem prosim, da tudi o tem glasujemo. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tudi ta sklep. 

Prehajamo na zaključevanje 5. točke dnevnega reda, to je na po- 
ročilo o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri obliko- 
vanju sredstev za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za I. polletje 1981). 

Zvonimir Volfand: Skupina delegatov za proučitev poročila o ures- 
ničevanju politike delitve sredstev za osebne dohodke in politike skupne ter 
splošne porabe predlaga na osnovi razprave v zborih Skupščine SR Slovenije, 
da se besedilo »Ugotovitev, predlogov in sklepov« dopolni in spremeni takole: 

V prvem poglavju se prvi stavek drugega odstavka nadomesti z nasled- 
njim besedilom: »Poročilo odbora ni usmerjeno na razdelavo usmeritev druž- 
benega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne^ dohodke in skupno porabo in zato ne daje analitičnih osnov za oceno 
uresničevanja sistema delitve sredstev za osebne dohodke po delu in rezultatih 
dela«. To torej ni bila naloga tega odbora, ker gre za drugo področje. 

V istem poglavju se prvi stavek tretjega odstavka nadomesti z naslednjim 
besedilom: »Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da se sredstva za osebne do- 
hodke oblikujejo skladno z usmeritvami resolucije, kar je bistveni cilj in na- 
loga udeležencev tega dogovora«. 

V drugem poglavju, prva alinea, drugi stavek, se za besedami: »zagotoviti 
le« doda besedilo: »s povečanjem dohodka, ki bo dosežen« in se potem besedilo 
nadaljuje, kot ie zapisano. 

Na koncu tega odstavka se besedilo: »ki bodo zlasti s povečanjem izvoza 
omogočali tudi povečanje dohodka« črta in doda naslednje besedilo: »Poseb- 
nega pomena pa je zagotavljanje ustreznih pogojev za pridobivanje dohodka 
vseh tistih organizacij združenega dela, ki povečujejo izvoz na konvertibilno 
področje.« 

Na tretji strani se v alinei v prvi vrsti črta beseda »merilih« in nadaljuje 
tako, da se glasi: »udeležencem družbenega dogovora o skupnih osnovah za 
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke.« 

K 3. točki se na koncu besedila doda naslednji stavek: »Temu poročilu 
naj bo priložen pregled organizacij združenega dela, ki so kršile dogovor za leto 
1981, s predlogi ukrepov izvršnih svetov skupščin občin.« S takimi popravki 
je upoštevana razprava pa tudi predlogi, ki so jih danes dali predstavniki pod- 
pisnikov tega dogovora. 

Predsednica Silva Jereb: Mislim, da predlaganih sprememb ni treba 
ponavljati. Gre za jasnejšo opredelitev nalog odbora podpisnikov in za nekaj 
izboljšav, ki pojasnjujejo vsebino sklepa. 

Želi kdo besedo? (Ne želi.) Če ne, prosim, da o tem glasujemo. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Pred- 
sedstva SR Slovenije, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo in osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Ivana Raua, podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun. Želite 
besedo, tovariš Rau? (Da.) 

Ivan Rau: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ustavni amandma IV k ustavi SR Slovenije posega v določbe o sestavi Pred- 
sedstva republike, zahteva pa tudi spremembe načina kandidiranja in volitev 
predsednika Predsedstva zaradi skrajšanja mandatne dobe od štirih na dve 
leti. Zakon o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije iz leta 1974 sicer 
na ustrezen način ureja način kandidiranja in volitev šestih stalnih članov 
Predsedstva republike, na novo pa je potrebno urediti to materijo posebej za 
predsednika Predsedstva, ki se voli sedaj vsako drugo leto. 

Zaradi ločitve kandidacijskega postopka in volitev predsednika Predsed- 
stva od ostalih šestih stalnih članov Predsedstva, ki se volijo vsaka štiri leta, 
je potrebno v omenjenem zakonu spremeniti in dopolniti določbe 27 členov od 
skupno 34 členov, kolikor jih zakon ima. Zato bo v fazi predloga zakona nujno 
pripraviti prečiščeno besedilo zakona. Nekatere spremembe in dopolnitve za- 
kona so potrebne tudi zaradi terminološke uskladitve z ustavnimi amandmaji, 
poleg tega pa so opuščene vse tiste določbe, ki pomenijo ponavljanje posamez- 
nih določb. 

Tovarišice in tovariši! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato predlaga, 
da zbor predlog Za izdajo omenjenega zakona z osnutkom zakona obravnava in 
ga sprejme. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona in osnutek za- 
kona sta bila v Poročevalcu številka 19. 

Izvršni svet predlaga združitev prve in druge faze postopka. Zeli o pred- 
logu za združitev kdo besedo? (Ne.) Če ne, prosim, da o tem glasujemo. Kdor je 
za združitev obeh faz, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog Izvršnega sveta sprejeli. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona so obravnavali Odbor za druž- 

benopolitični in komunalni sistem, Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Poro- 
čevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo k tej točki ni. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
litvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije, z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine. 
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Kdo je za tak sklep? (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Ivana Raua. Želite besedo? (Da.) 

Ivan Rau: Tovarišice in tovariši delegati! Po sklepih zborov Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 25. in 27. marca 1981 je bilo Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije naloženo, da pripravi osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavno- 
stih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s tem, da 
pri tem upošteva pripombe, mnenja in predloge, dane v razpravah na sejah 
zborov in v delovnih telesih. Že pri pripravi predloga za izdajo zakona so bile 
prisotne oziroma ponujene ocene, da sedanji način delegiranja za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije ni povsem ustrezen. V vseh dosedanjih 
razpravah je bilo ugotovljeno, da se v delegatskih okoliših in v skupinah de- 
legatov, ki so različni za posamezna področja, niso v zadostni meri uveljavili 
delegatski odnosi, ker ni bilo ustrezne povezanosti z delegacijami v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. Poleg tega tudi zbori združenega 
dela občinskih skupščin kot konference delegacij niso bili dovolj aktivni in 
povezani s skupinami delegatov. V razpravah se je že razmišljalo, da bi bilo 
treba način delegiranja v Zbor združenega dela v večji meri opreti na samo- 
upravno organiziranost celotnega združenega dela. 

Vendar pa kljub slabostim v organiziranju sedanjega načina delegiranja 
v Zbor združenega dela, predlagatelj ni mogel predlagati drugačnega koncepta 
delegiranja v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki bi v večji 
meri upošteval njegovo prisotnost, njegovo povezanost z združenim delom in 
njegovimi skupnimi interesi. 

V dosedanjih razpravah so bile sicer dane pobude in predlogi za spre- 
membo načina delegiranja v Zbor združenega dela, vendar je pri teh pobudah 
ostalo še precej odprtih in neusklajenih vprašanj. Zaradi kratkega časa, ki nas 
loči od splošnih delegatskih volitev, ki bodo marca 1982, je predlagatelj v pred- 
loženem osnutku zakona upošteval le tiste spremembe, ki so nujne in ute- 
meljene. 

Pri tem je treba poudariti, da temeljijo predlagane rešitve na določbah 
zakona o volitvah in delegiranju v skupščine kot sistemskem volilnem zakonu. 

Glede na število delovnih ljudi, ki je v skladu z ustavo in določbo 90. 
člena prej omenjenega zakona temeljno merilo za delitev delegatskih mest, je 
predlagana prerazporeditev delegatskih mest na področju gospodarstva, kjer je 
sedaj 105 delegatskih mest, prej jih je bilo 90, ter na prosvetno-kulturnem 
in socialno-zdravstvenem področju, kjer je sedaj 16 delegatskih mest, prej jih 
jc bilo 31. Ta sprememba je narekovala tudi drugačno oblikovanje delegatskih 
okolišev, ki jih je sedaj na področju gospodarstva predlaganih 57, prej 39, na 
ostalih dveh področjih združenega dela pa po 6 delegatskih okolišev, prej 10 



64. seja 395 

na vsakem področju. Povečanje števila delegatskih mest na gospodarskem pod- 
ročju je omogočilo, da vse občine razen osmih, postanejo samostojen delegatski 
okoliš in tako pridobijo najmanj eno delegatsko mesto v Zboru združenega 
dela. Na ta način bi bilo v večji meri kot doslej omogočeno zborom združe- 
nega dela občinskih skupščin, da neposredno opravljajo funkcijo konference 
delegacij. 

V dosedanji razpravi pa se je pojavilo tudi stališče, da ni potrebno spre- 
minjati števila delegatskih mest v posameznih področjih združenega dela, ker 
po predlagani rešitvi v osnutku delovni ljudje s prosvetno-kulturnega in so- 
cialno-zdravstvenega področja ne bi bili ustrezno zastopani v Zboru združenega 
dela. Po tem stališču naj bi delegatski okoliši na vseh področjih združenega 
dela ostali nespremenjeni, razen tistih sprememb, ki so potrebne zaradi usta- 
novitve mariborskih občin in nove komunalne organiziranosti v sedanji občini 
Maribor. 

V delovnih telesih zborov in Skupščine so bila izražena mnenja o drugačnih 
možnih rešitvah na področju družbenih dejavnosti. Po enem stališču naj bi se 
področja družbenih dejavnosti združila z ostalimi področji združenega dela s 
tem, da bi se vseh 121 delegatskih mest, ki pripadajo združenemu delu, razde- 
lilo po številu delovnih ljudi posameznim občinam oziroma delegatskim oko- 
lišem. 

Naslednja možna rešitev bi bila v tem, da bi se posameznim področjem 
družbenih dejavnosti, kot so opredeljene v ustavi, dodelilo določeno število de- 
legatskih mest glede na število delovnih ljudi. Tako bi dobili zelo velike oko- 
liše, kar bi dodatno oteževalo sestajanje skupin delegatov. Ker omenjene po- 
bude niso dovolj izdelane in usklajene, menimo, da je možna rešitev tega vpra- 
šanja v okvirih, ki jih daje predlagani osnutek zakona. 

Ostale predlagane spremembe zakona so potrebne zaradi ustanovitve še- 
stih mariborskih občin, ki jim je potrebno zagotoviti ustrezno mesto v Zboru 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato 
predlaga, da zbor osnutek zakona obravnava in ga sprejme v predloženem 
besedilu. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek je bil objavljen v Poročevalcu št. 
19. Na klop ste dobili tudi stališča Sveta za družbenopolitični sistem pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL. 

Osnutek so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Viktor Mravljak, delegat iz ob- 
čine Slovenj Gradec. 

Viktor Mravljak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V občini Slovenj Gradec so osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in oko- 
liših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije obravnavali Predsedstvo 
Občinske konference SZDL, Predsedstvo in Občinski svet Zveze sindikatov ter 
skupina delegatov občine za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije. 
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V načelni razpravi o osnutku zakona so delegati ter našteti organi sicer 
podprli predlagane rešitve za povečanje števila delegatskih mest s področja 
gospodarstva v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije in soglašali s 
kriteriji za določitev delegatskih mest gospodarskega področja, niso pa sogla- 
šali s predlagano razdelitvijo delegatskih mest z gospodarskega področja za 
območje štirih koroških občin. Pri razdelitvi delegatskih mest z gospodarskega 
področja v Zboru združenega dela so delegati ter organi in organizacije občine 
Slovenj Gradec ugotovili, da predlagani kriteriji niso bili dosledno upoštevani, 
saj občina Slovenj Gradec po osnutku zakona nima samostojnega delegatskega 
mesta^ za gospodarsko področje v Zboru združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije, čeprav ima največje število zaposlenih v gospodarstvu na eno delegatsko 
mesto v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Slovenj Gradec ima 5450 zaposlenih na eno delegatsko mesto, Ravne na 
Koroškem 5300, Radlje ob Dravi 4500 in občina Dravograd 2350. 

Po kriteriju, da se določi samostojen delegatski okoliš in eno delegatsko 
mesto tistim občinam, kjer število delovnih ljudi v gospodarstvu presega po- 
lovico količnika na eno delegatsko mesto, to je 6260 delavcev, gotovo pripada 
občim Slovenj Gradec samostojno delegatsko mesto za gospodarsko področje 
vendar pa po osnutku zakona nima. 

_ Delegati ter organizacije v občini Slovenj Gradec so v celoti podprle sta- 
lišče Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem z dne 26. oktobra 1981, 
da naj bi imel vsak zbor združenega dela občinske skupščine vsaj eno delegat- 
sko mesto v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije. Ce tega načela 
ne bi bilo mogoče sprejeti, pa predlagamo, da se občini Slovenj Gradec za 
gospodarsko področje določi samostojno delegatsko mesto v Zboru združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije, občina Dravograd pa naj bi se priključila 
eni izmed občin v regiji, ki ima na gospodarskem področju manjše število 
zaposlenih na eno delegatsko mesto. 

Pripominjamo, da smo pri obravnavi predloga za izdajo navedenega za- 
kona v Zboru občin Skupščine SR Slovenije podobno stališče kot sporazumno 
rešitev vseh štirih koroških občin že posredovali. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Uroš Gulič, delegat občine 
Ljublj ana-Bežigrad. 

Uroš Gulič: Znano je, da se na podlagi zakona o volitvah in delegi- 
ranju v skupščine ter zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest 
po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
sklepajo sporazumi o oblikovanju skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s posameznega področja. Pri 
tem smo se srečevali s problemi določitve sedeža skupin delegatov, saj so do- 
sedanji sporazumi določali, da je sedež skupine delegatov pri tisti občinski 
skupščini, iz katere je delegat, ki je izvoljen za vodjo skupine. 

Glede na to, da je lahko več vodij skupin delegatov izvoljenih za iste 
občine, nastaja tudi problem izvrševanja strokovno-tehničnih opravil. Težave 
nastajajo tudi v primeru, če vodji skupine delegatov iz utemeljenih razlogov 
preneha ta funkcija, vodja pa postane delegat iz druge občine. Poleg izvrše- 
vanja strokovno-tehničnih opravil je potrebno prenesti na drugo občino tudi 
dokumentacijo. 
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Delegati zato prosimo predlagatelja zakona, da poda tudi ustrezne enotne 
kriterije oziroma obrazloži občinskim skupščinam, kako se sklepajo sporazumi 
o oblikovanju skupin oziroma določajo sedeži skupin delegatov, saj se sedanji 
način ni izkazal kot najprimernejši. Če ima več občin na primer eno delegat- 
sko mesto, ni jasno, pri katerih od njih naj bo sedež, saj je pri tem potrebno 
upoštevati ne samo vodje skupin delegatov ampak tudi vse ostale pogoje ozi- 
roma možnosti za najboljše delo skupine. Občine, iz katerih bodo vodje, nam- 
reč ne bodo vedno izpolnjevale vseh pogojev, kot so prometne povezave, komu- 
niciranje in približno enaka oddaljenost delegatov ostalih občin od sedeža 
skupine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Mojmir Pustoslemšek 
iz občine Krško. 

Mojmir Pustoslemšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Predloženi osnutek zakona o določitvi okolišev in števila dele- 
gatskih mest je bil tudi sedaj v vseh treh zborih Skupščine občine Krško in 
na regijskem posvetu posavskih občin deležen posebne pozornosti. 

Ponovno lahko ugotovimo, da v svoji zasnovi ne prinaša skoraj ničesar 
bistveno novega in boljšega, kar naj bi zagotovilo doslednejše uveljavljanje 
skupščinskega sistema in uresničevanje delegatskih odnosov. 

S povečanjem števila okolišev in delegatskih mest na gospodarskem pod- 
ročju je bil sicer dosežen določen napredek, zato pa znatno poslabšan polo- 
žaj na socialno-zdravstvenem in prosvetno-kulturnem področju, kjer se v 
enem okolišu združuje kar 18 občin. Postavlja se vprašanje, kako se bo v tak- 
šnih okoliših lahko izvajal delegatski sistem in koliko bodo občinske skupščine 
v teh primerih imele dejanske možnosti oblikovati stališča za navedene skupi- 
ne delegatov. To pomeni, da ponovno uzakonjujemo prakso popolne avtonom- 
nosti dela teh skupin delegatov. 

Skupine delegatov so že doslej, v bodoče pa bodo še manj povezane z de- 
legatsko oziroma volilno bazo in zato nastopajo predvsem z lastnimi stališči. 
Dejstvo pa je, da so tudi ta področja sestavni del združenega dela, še posebej, 
ker se njihovo delo v celovitem spletu družbenoekonomskih odnosov uresni- 
čuje po načelih svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Prej navedena področja pa imajo v skupščinskem sistemu po 343. členu 
ustave SR Slovenije svojstvo in pristojnost soodločujočega zbora z zbori Skup- 
ščine SR Slovenije in ni nobene potrebe, da jih v skupščinskem sistemu pose- 
bej izpostavljamo. 

Ni treba posebej poudarjati, da prihajajo interesi delovnih ljudi najbolj 
neposredno do izraza oiroma se najbolj očitno soočajo in usklajujejo v občin- 
ski skupščini in njenem zboru združenega dela. To mu omogoča njegova or- 
ganizacijska struktura, ki v razporeditvi temeljnih delegacij zajema vsa pod- 
ročja združenega dela kot bazo delegatskega sistema. 

Zaradi posebne vloge in funkcije zborov združenega dela je v družbeno- 
ekonomskem in političnem sistemu zelo pomembno, kako se interesi samoup- 
ravno organiziranih delovnih ljudi v združenem delu povezujejo s skupnimi 
interesi v republiki. Številne analize in ocene delovanja delegatskega sistema, 
zlasti na regijskih posvetih, so zelo določno opozorile na resne probleme v 
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delovanju skupin delegatov, predvsem v primerih, ko se več občin povezuje v 
en delegatski okoliš. Na takšno stanje je predlagatelj sam opozoril v obrazlo- 
žitvi osnutka. Se posebej pa je ta problem izpostavil republiški Zbor združe- 
nega dela v svoji informaciji z dne 22. 10. 1980, vendar vse to v osnutku za- 
kona ni bilo upoštevano. Ob tem ne gre prezreti prizadevanj enega dela dele- 
gatov v teh skupinah, ki nimajo objektivnih možnosti za sodelovanje in pove- 
zovanje z delegatsko bazo, predvsem z občinskimi zbori združenega dela, iz 
katerih izhajajo. 

V »Smereh razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja« 
je tovariš Kardelj zelo jasno opredelil funkcijo in vlogo delegacije; citiram: 
»da mora biti povezana s svojo volilno bazo, s svojo samoupravno skupnostjo 
in njenimi organi tako, da jih lahko redno informira o svoji dejavnosti oziro- 
ma o dejavnosti in problemih delegatske skupščine, ki v njenem delu in odlo- 
čanju sodeluje in da od te baze dobiva usmeritve za svoje opredelitve. Tej 
volilni bazi in svoji samoupravni skupnosti mora biti delegacija odgovorna za 
svoje delo, s tem pa tudi vedno zamenljiva«. 

Moramo se torej vprašati, kako bodo te delegacije svoje naloge in odgovor- 
nosti opravljale v okoliših, ki združujejo od 9 do 18 občin oziroma v primeru 
oboroženih sil, kjer okoliš tvori celotna Slovenija. Najbrž bomo morali biti 
tudi na tem področju racionalni in stabilizacijski, da ne bomo povzročali stro- 
škov, učinka pa tako kot doslej ne bo. Vendar se bolj kot materialna plat po- 
stavlja vprašanje, ali v takšnih pogojih občinske skupščine lahko uresničujejo 
svojo funkcijo konference delegacij za zbore republiške Skupščine in drugo 
vprašanje, ali je organizacijska struktura republiškega Zbora združenega dela 
sama sebi namen in podrejena matematičnemu izračunu ali pa mora omogo- 
čiti uveljavljanje interesov samoupravno organiziranih delovnih ljudi in nji- 
hovo usklajevanje s širšimi družbenimi interesi v republiki. 

Prav tako moramo odločno zavrniti bojazen, ki je omenjena v obrazložit- 
vi, da bi v primeru drugačne organizacijske sheme prihajalo v republiškem 
Zboru združenega dela do prevladovanja občinskih ali regionalnih interesov. 
To še posebej potrjuje naše stališče, da organizacija tega zbora ne bi smela 
temeljiti zgolj na kriteriju števila zaposlenih. 

V zvezi s celotno problematiko je treba posebej opozoriti, da je bilo v 
predlogu zakona o volitvah in delegiranju v skupščine predvideno črtanje 87. 
do 90. člena, ki so določali način delegiranja delegatov po posameznih področ- 
jih. V obrazložitvi predloga tega zakona je predlagatelj menil, da bi bilo pri- 
merno, da' se način delegiranja in delitev delegatskih mest v Zboru združenega 
dela uredi v posebnem zakonu tako, da bi se ta vprašanja urejala ne samo 
tehnično, temveč tudi vsebinsko. 

Takšno stališče je bilo sprejeto tudi na seji volilne komisije pri Republiški 
konferenci SZDL, Republiške volilne komisije in Sekretariata Sveta za druž- 
benopolitični sistem dne 3. julija 1981. Vse to pa ni bilo sprejeto, zato smo 
danes pred dejstvom, da bomo še eno mandatno dobo ugotavljali že zdavnaj 
znane slabosti in pomanjkljivosti v delovanju delegatskega sistema, če ne bo- 
mo tega spremenili. 

Na uvodoma omenjeni seji vseh zborov Skupščine občine Krško in regij- 
skem posvetu posavskih občin so v zvezi s tem bila sprejeta naslednja stali- 
šča in predlogi: 
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1. Osnovni cilj in namen sprememb in dopolnitev volilne zakonodaje mora 
biti predvsem v tem, da se ustvarijo in zagotovijo pogoji za učinkovitejše de- 
lovanje republiškega Zbora združenega dela, njegova neposredna povezanost 
z delegatsko bazo in doslednejše uveljavljanje zborov združenega dela občin- 
skih skupščin v njihovi ustavni funkciji kot konferenci delegacij za repu- 
bliški zbor. 

2. Iz teh dejstev lahko ugotovimo, da predloženi osnutek zakona ni spre- 
jemljiv, ker še vedno zadržuje delegatske okoliše in s tem praktično otežuje 
delo delegacij in delegatov v skladu z ustavnimi načeli za delovanje skupščin- 
skega sistema in delegatskih odnosov. Zato je treba s spremembami in dopol- 
nitvami tega zakona dokončno odpraviti vzroke dosedanjih slabosti in po- 
manjkljivosti v delovanju zborov združenega dela. 

3. V republiškem Zboru združenega dela je treba zagotoviti enakoprav- 
no zastopanost zborov združenega dela občinskih skupščin, zato število zapo- 
slenih ne sme biti edino merilo za določanje okolišev in števila delegatskih 
mest. Delegatski sistem v tem zboru rie sme biti zasnovan zgolj na matematič- 
nih izračunih. Skladnejša razporeditev delegatskih mest v občinah ne glede 
na posamezna področja bi namreč omogočila njihovim zborom združenega 
dela delegiranje svojih delegatov v republiški zbor glede na tematiko. Takšna 
razporeditev delegatskih mest pa bi tudi odpravljala bojazen, da bi prevlado- 
vali občinski ali regionalni interesi. 

4. Prav tako bo potrebna ponovna sprememba in dopolnitev zakona o 
volitvah in delegiranju v skupščine, zlasti določbe 87. in 90. člena, kot so bile 
v predlogu zakona predvidene, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za resnično 
uveljavljanje skupščinskega sistema in delegatskih odnosov, kar je spričo 
vloge zborov združenega dela v družbenopolitičnem in ekonomskem sistemu še 
toliko bolj potrebno. 

Dodatno k naši razpravi bi opozorili tudi na poročilo Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve, ki je ugotovila, da predloženi osnutek 
ne prinaša sprememb, ki bi dosledneje izrazile vlogo Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. Ker osnutek zakona posega neposredno na področje 
delegatskega skupščinskega sistema, je nujno, da se najde ustreznejša rešitev 
od predlagane. Zaradi pomena tega zakona ne smemo dovoliti, da bi še v tre- 
tje mandatno obdobje vstopali s sistemom, ki ne daje možnosti za resnično 
uveljavljanje in uresničevanje delegatskih odnosov. 

Zelo vprašljivo je mnenje Zakonodajno-pravne komisije, ki v svojem po- 
ročilu navaja, da ni sprejemljivo združevanje vseh področij združenega dela, 
ker takšno povezovanje ne bi izhajalo iz posebnih interesov delegacij s po- 
sameznih področij dela in ker bi težko zagotovili zastopanost teh interesov pri 
odločanju v Zboru združenega dela. Ponovno moramo ob tem opozoriti, da se 
interesi s posameznih področij dela najbolj neposredno usklajujejo v občini in 
njeni skupščini, zato ni izrecne potrebe po zagotavljanju zastopanosti teh in- 
teresov v republiškem Zboru združenega dela, zlasti ker se stališča in interesi 
zunaj gospodarskega področja skoraj pretežno oblikujejo zgolj v skupinah de- 
legatov in ne v delegatski bazi. To pa je bistveno vprašanje, ki mora biti pri- 
sotno v obravnavi tega osnutka zakona. 

Najbrž tudi stroški za delovanje skupin delegatov ne smejo biti zanemar- 
ljivi. Ni tudi mogoče sprejeti utemeljitve, da se predloženi osnutek zakona 
sprejme zaradi kratkega časa, ki preostaja do volitev v letu 1982. Mislimo, da 
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lahko ob tem postavimo tudi vprašanje odgovornosti, saj je Zbor združenega 
dela republiške Skupščine že lani oktobra opozoril na to odprto vprašanje, 
enako kot tudi regijski posvet spomladi leta 1979. Zato v skladu s prej pred- 
loženimi stališči zborov naše občinske skupščine, ki smo jih dali v svoji raz- 
pravi, predlagamo, da se obravnava predlog Zakonodajno-pravne komisije o 
oblikovanju vsebinsko organiziranih konferenc delegacij v okviru občinskih 
zborov združenega dela. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Pis-, 
menih prijav ni več. 

Škoda, da nismo bolj napredovali pri urejanju teh vprašanj in da bomo 
najbrž kljub vsemu, kar bi si želeli, obdržali približno dosedanje rešitve. Mi- 
slim, da moramo danes povedati tole. Družbenopolitične organizacije, zlasti 
sindikat, lahko pri uresničevanju delegatskih odnosov veliko prispevajo. Ce 
ne bomo zmogli boljših rešitev sedaj pred volitvami, na kar kaže današnja se- 
ja in različnost izraženih mnenj, potem bi bilo potrebno podčrtati vsaj to, da si 
ne bi te naloge naložili za leto 1986 oziroma eno leto pred volitvami, ko bomo 
ponovno v časovni stiski. Takoj moramo začeti z razpravami v okviru SZDL, 
da bi za naslednji mandat vendarle prišli do konkretnejših odločitev, ki bodo 
bolj v skladu s sistemom. 

Če nihče več ne želi razpravljati, predlagam takle sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi oko- 

lišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine in pri- 
pombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da smo sklep sprejeli z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to so predlogi in vpra- 
šanja delegatov. 

Kot veste, ima po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine dele- 
gat v zboru pravico postaviti vprašanje Izvršnemu svetu, upravnim organom, 
predsedniku skupščine, predsedniku zbora, predsednikom delovnih teles in 
predsednikom skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, kadar enakoprav- 
no odločajo s pristojnimi zbori. 

Na prejšnji seji smo razpravljali o ekonomskih odnosih s tujino in takrat 
je bilo izraženih več pobud in vprašanj. Razpravo smo končali s sklepom, naj 
Izvršni svet na vsa vprašanja, pripombe in pobude odgovori čimprej. Odgo- 
voril bo pismeno do prihodnje seje zbora, se pravi -do 25. novembra ali pa še 
pred tem in bi v ta sklop vprašanj in pobud vključili tudi današnje vprašanje 
iz Trbovelj. 

Dobili ste tudi delegatsko vprašanje iz Sevnice, ki smo ga za današnjo 
sejo razmnožili in bomo skušali dobiti odgovor nanj tudi do naslednje seje 
zbora. Dobili ste še delegatsko vprašanje iz Slovenske Bistrice na katero bom 
odgovorila sama, pred tem pa prosim predsednika Skupščine občine Trbovlje, 
da obrazloži delegatsko vprašanje. 
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Henrik Pušnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Mislim, da v bazi ne bomo zadovoljni s takšnim postopkom. V torek smo 
že pričeli z aktivnostmi v zvezi z razpravo o resoluciji za leto 1982 tako o re- 
publiški kot tudi o občinski. Ob pripravi na posvet z individualnimi organi in 
predsedniki samoupravnih organov, kljub jasno opredeljenim izhodiščem re- 
publiške resolucije, to je usmeritvi v izvoz in to na konvertibilno področje, v 
bazi ugotavljamo, da smo ponovno naredili isto napako kot lani. Okenca Na- 
rodne banke smo v mesecu oktobru zaprli in s tem naredili zmedo v zdru- 
ženem delu, kjer s svojimi deviznimi pravicami nismo mogli razpolagati. V 
letošnjem letu smo to drago šolo ponovili. Medtem ko v združenem delu išče- 
jo nova tržišča, zaradi neurejenih odnosov nismo ugotovili niti odgovornosti 
tistih subjektov, ki so pripeljali do tega stanja. Okenca v banki so danes od- 
prta ob določenih urah, in če takrat nisi tam, določene devizne kvote ne mo- 
reš koristiti. Gre pa za uvoz repromateriala, ki je predvsem namenjen za iz- 
delke, namenjene v izvoz na konvertibilno področje. Smo torej v nekem zača- 
ranem krogu. Nekateri poskušajo razreševati ekonomske odnose sicer z aktivi- 
stičnim pristopom. Mislim pa, da je tem problemom treba posvetiti večjo po- 
zornost in jih razrešiti s hitrejšim reagiranjem. Vem, da na tej seji ne bom 
dobil odgovora, predlagam pa, da Izvršni svet oziroma njegovi organi, kakor 
tudi skupščina SISEOT oziroma njeni organi na take probleme na terenu 
takoj reagirajo. 

Tudi v osnutku resolucije ostajajo nedorečena vprašanja v zvezi z reali- 
zacijo deviznih pravic. Zelo problematična je realizacija nalog, ki izhajajo iz 
dolgoročnih pogodb o kooperacijah. Nekatere delovne organizacije ne morejo 
izpolnjevati niti najosnovnejših nalog, to je delitev dohodka in osebnih dohod- 
kov, ker ne morejo teh pravic koristiti skozi uvozne pravice oziroma devizne 
pravice. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Na seji je predstavnik Izvršnega sveta, ki 
bo poskrbel za takojšnjo povezavo s Skupščino občine Trbovlje oziroma za 
odgovor s strani Izvršnega sveta in SISEOT. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) Ce ne, naj vam po- 
sredujem še vprašanje občine Slovenska Bistrica, ki se glasi: zakaj progra- 
miranje našega lastnega dela ne funkcionira tako kot bi moralo in zakaj po 
15. oktobru še nimamo prvih obrisov programa dela za naslednje leto? 

Skupščina je že od začetka mandatnega obdobja posvečala programiranju 
dela posebno pozornost in po mojem mnenju smo pri metodi programiranja 
našega dela tudi napredovali. Pri nastajanju vseh dosedanjih programov si 
je Skupščina prizadevala v kar največji meri zagotoviti demokratičnost s tem, 
da je od vsega začetka neposredno vključevala v njihovo nastajanje delega- 
cije v temeljnih samoupravnih skupnostih, občinske skupščine, samoupravne 
interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije, Gospodarsko zbornico in 
druge subjekte, ki kakorkoli sodelujejo v delu Skupščine. To načelo je uve- 
ljavljala zlasti s prehodom na programiranja dela za obdobje enega koledar- 
skega leta. 

Eno izmed pomembnih načel, ki jih je skušala Skupščina dosledno uve- 
ljavljati, je tudi načelo usklajenosti programov dela in sicer v horizontalni 
ter v vertikalni povezanosti. Glede na pomen novega načina programiranja 
je bilo v letu 1980 ugotovljeno, da so poslovniške določbe preozke in da posto- 
pek ne zadošča za demokratičen način nastajanja programa. Zato so bile z 
26 
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informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine, njenih zborov 
in delovnih teles iz leta 1980, ki jo navaja tudi Predsedstvo Skupščine občine 
Slovenska Bistrica v svojem delegatskem vprašanju, postavljene osnove bo- 
dočega programiranja, kar naj se konkretno izpelje v novem poslovniku. V 
zboru smo sprejeli sklep, da je potrebno v letu 1981 pripraviti in sprejeti 
spremembe in dopolnitve poslovnika. 

Osnutek poslovnika je bil že sprejet in, kot vam je znano iz periodičnega 
načrta, bomo o predlogu poslovnika govorili 16. decembra letos. Ob tem vas 
obveščam, da je predlog sprememb in dopolnitev poslovnika že objavljen v 
Poročevalcu. S tem bodo dani pogoji, da se v prihodnjem letu v celoti preide 
na postopek programiranja, ki ga bo natančno opredelil nov poslovnik. 

Glede programiranja za prihodnje leto, o čemer želijo dobiti pojasnilo iz 
Slovenske Bistrice, naj vas obvestim, da je bilo vabilo za vključitev v nastaja- 
nje programa objavljeno že v septembru s predlogom, da pošljejo vsi zaintere- 
sirani pobude in predloge do 15. oktobra. Do danes smo poleg tega delegatske- 
ga vprašanja dobili le dva prispevka, in sicer od skupine delegatov iz Postojne 
in družbenega pravobranilca samoupravljanja Slovenije. 

Obveščam vas, da strokovna skupina že pripravlja osnutek programa in 
je poleg dveh navedenih prispevkov predlagala tudi vse druge predloge in 
pobude, ki izhajajo iz sklepov zborov in razprav delegatov. 

Zavzeto je bilo tudi stališče, da bo pri vključevanju vprašanj v program 
dela za prihodnje leto potreben restriktiven pristop. Mandat te skupščine se 
izteče že v mesecu marcu, nova skupščina pa bo konstituirana šele v mesecu 
maju. Zato bodo v tem mandatu obravnavani zakoni, ki jih je potrebno uskla- 
diti z ustavnimi amandmaji in zakoni, ki so v zaključni fazi. 

Pri nadaljnjem delu Skupščine pa bo še vedno potrebno kot prednostne 
obravnavati naloge, ki se nanašajo na uresničevanje planskih aktov in stabili- 
zacijske politike. 

Glede na obsežno opravljeno zakonodajno delo, ki se nanaša zlasti na 
samoupravne interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje in ne- 
katere druge pomembnejše sistemske zakone, predvidevamo, da program ne 
bo obremenjen z zakonodajnim delom. V njem bodo predvsem tiste naloge, s 
katerimi se srečujemo vsako leto ob polletju, kot tudi v zadnji tretjini leta. 
Menimo, da glede na navedeno ne bi smelo biti posebnih ovir pri programi- 
ranju dela v vertikalni smeri, kar navaja v svojem vprašanju Predsedstvo 
Skupščine občine Slovenska Bistrica. 

Osnutek programa bo obravnavan skupaj s predlogom poslovnika Skup- 
ščine in njenih zborov v mesecu januarju 1982. S sprejemom novega poslovni- 
ka pa se bo dejansko tudi lahko prešlo na postopek novega programiranja 
dela Skupščine SR Slovenije, zato je naše mnenje, da ne gre za odstopanje od 
sedanjega načina programiranja, saj nastaja program v okviru doslej veljav- 
nih rokov. Kot vse druge, boste tudi ta odgovor dobili pismeno in se boste lah- 
ko 16. decembra ponovno oglasili pri tej temi. 

Če ne želi nihče več postaviti delegatskega vprašanja, potem vas obveš- 
čam, da je zbor pri vseh točkah dnevnega reda, kjer je sprejemal končne odlo- 
čitve, usklajen z Zborom združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom. 
Ker smo izčrpali dnevni red današnje seje zbora, se vam zahvaljujem za ude- 
ležbo in zaključujem sejo zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 16. uri.) 



65. seja 

(25. novembra 1981) 

Predsedovala: Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
65. sejo Zbora občin. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje 
izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda 
pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. V to komisijo predlagam po 
abecednem redu občin naslednje delegate: za predsednika tovariša Franca Kre- 
garja, delegata iz občine Kamnik, za člana pa tovariša Ivana Drobniča, delegata 
iz občine Kočevje in Romana Florjančiča, delegata iz občine Koper. 

Če se s tako komisijo strinjate, potem prosim, da to potrdite z dvigom rok. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 65. sejo Zbora občin izvoljeni: za predsednika tovariš Franc Kre- 
gar za člana pa tovariš Ivan Drobnič in tovariš Roman Florjančič. 

Komisijo prosim, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila delegatov in 
pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Če imate morda pripravljena delegatska vprašanja, prosim, da jih oddaste 
sekretarju zbora. Vprašanja bomo posredovali naslovnikom z željo, da nanje 
odgovore, če bo le mogoče, že na koncu današnje seje ali pa na prihodnji seji. 

Če se kdo še ni prijavil za razpravo, pa ima namen razpravljati, prav tako 
prosim, da to stori, medtem ko čakamo na poročilo komisije. 

Obveščam vas, da smo na današnjo sejo zbora poleg predstavnikov Izvršne- 
ga sveta pri posameznih točkah dnevnega reda povabili še predstavnike Repu- 
bliške konference Socialistične zveze, Republiškega sveta zveze sindikatov Slo- 
venije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda ter Sveta za 
26» 
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družbenoekonomske odnose in razvoj ter ekonomsko politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL k 3. točki dnevnega reda. 

Seje zborov se udeležujejo poleg predstavnikov Izvršnega sveta in naših 
delegatov v obeh zborih Zvezne skupščine še tovarišica Mara Žlebnik in Marjan 
Kotar, člana Predsedstva Republiške konference SZDL, tovariš Franček Kavčič, 
član sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
tovariš Marjan Grampovčan, namestnik sekretarja za Skupnost slovenskih občin 
in tovariš Miro Naglič, predstavnik Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slo- 
venije. 

Hkrati vas obveščam, da so kot poročevalci delovnih teles zbora in Skup- 
ščine na seji navzoči: tovarišica Zdenka Jurančič, predsednica Odbora za fi- 
nance, tovariš Zvonimir Volfand, podpredsednik Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in hkrati poročevalec skupine delegatov za proučitev poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije in član te komisije 
tovariš Franc Štrakl, tovariš Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije in tovarišica Mihaela Verbič, članica Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. 

Na klop ste dobili precej sklepov. Delovna telesa so zasedala tudi danes, 
tako da je bilo nemogoče, da bi gradiva dobili in obravnavali na vaših sejah 
delegacij. Res pa je, da sklepi v glavnem povzemajo bistvene pripombe delovnih 
teles zbora in Skupščine ter pripombe Izvršnega sveta. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je končala delo 
in prosim predsednika, da zboru poroča. 

Franc Kregar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 65. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 
25. novembra 1981, ob 9. uri, v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije 
je naslednje. 

Zbor Občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora in iz 
teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin SR Slovenije in delegata mesta Ljubljana in 
Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Radlje ob Dravi in Titovo 
Velenje. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 65. sejo Zbora občin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli kdo o poročilu razpravljati? 
(Ne.) Potem prosim, da z dvigom rok potrdite poročilo. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno potrdili poročilo Komisije za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificirali pooblastila delegatov za 
65. sejo Zbora občin. 

Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnevnega 
reda 65. seje Zbora občin. 

Glede na to, da Izvršni svet ni predložil predloga za izdajo zakona o do- 
ločitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1982, z osnutkom zakona in pred- 
loga za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks, z osnutkom zakona, umikam z dnevnega reda 5. in 6. točko. 
Dopis Izvršnega sveta ste dobili na klop. 

Prav tako na predlog Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ umikam 
z dnevnega reda 18. točko, to je projekcijo negospodarskih investicij zveznih 
organov za obdobje od leta 1981 do leta 1985. Tudi ta dopis ste dobili. 

Hkrati vas obveščam, da je Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ nak- 
nadno predložil še osnutek odloka o enotni projekciji devizne bilance Jugosla- 
vije za leto 1982, ki ga bomo obravnavali v okviru točke dnevnega reda o enotni 
projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982, ker sta obe projekciji vse- 
binsko povezani. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 65. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 64. seje Zbora občin, 
3. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1981—1985 v letu 1982, 
4. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 

za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letu 1982, 
5. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982, 
6. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike 

in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1982, 
7. a) osnutek odloka o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 

1982, 
b) osnutek odloka o enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 

1982, 
8. osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, 

ki se v letu 1982 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske od- 
nose s tujino, 

9. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1982, 

10. predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1982, 

11. osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1982, 

12. poročilo o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v 
gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo, 

13. predlog zakona o zagotavljanju sredstev za izpolnjevanje obveznosti 
SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, 

14. osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku, 
15. predlog za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in avto- 

nomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja 
celotnega prihodka občanov, 

16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 2039), 
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17. predlog družbenega dogovora o mednarodnem sodelovanju na znanstve- 
nem področju leksikografije, 

18. volitve in imenovanja, 
19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli kdo o takem predlogu dnevnega reda razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem 

prosim, da o njem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli dnevni red, tako kot sem ga pravkar 
predlagala in takega ste dobili danes tudi na klop. 

Obveščam vas, da se seje udeležujeta tudi delegata iz občine Radlje ob 
Dravi in Titovo Velenje. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora 
na skupnem zasedanju poslušali ekspoze k 3. točki dnevnega reda, to je k osnut- 
ku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije.za obdobje 
1981—1985 v letu 1982, ki ga bo podal tovariš Jože Florjančič, podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Skupno zasedanje bo po dogovoru 
vodil tovariš Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 64. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Ima kdo k zapisniku kakšne pripombe ali 
popravke? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da ga odobrite. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno odobrili zapisnik 64. seje Zbora občin. 
Prekinjam sejo in prosim, da odidete v veliko dvorano na skupno zasedanje. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednica Silva Jereb Nadaljujemo delo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obddbje 1981—1985 v 
letu 1982. 

Osnutek je predložil Izvršni svet in za svoje predstavnike v našem zboru 
določil: tovarišico Marijo Zupančič-Vičar, članico Izvršnega sveta in predsednico 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, tovariša Alojza 
Klemenčiča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, tovariša Andreja Briškega, pomočnika 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, in tovarišico Alenko 
Markič, samostojno svetovalko v Zavodu SRS za družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo slišali na skupnem zasedanju. Osnutek resolucije 
je bil objavljen v prilogi VII Poročevalca. V isti prilogi je bila objavljena tudi 
»Globalna ocena izvajanja družbenega plana za obdobje 1981—1985 v letu 1981 
z oceno možnosti razvoja v letu 1982«, v Poročevalcu številka 20 pa »Program 
ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 
1982«. 
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Omenjena gradiva so obravnavali skupina delegatov za proučitev poročil 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije, Odbor za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj ter Odbor za finance, Zakonodaj no-pravna ko- 
misija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki so 
zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Strakl, 
član skupine delegatov. 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki ste jo imenovali z namenom, da sproti proučuje in 
spremlja uresničevanje letošnje resolucije in priprave resolucije za prihodnje 
leto, je osnutek resolucije predhodno obravnavala v začetku novembra, poročilo 
o tem ste prejeli. S svojimi opredelitvami in usmeritvami je skupina seznanila 
vsa delovna telesa; tudi poročila delovnih teles ste prejeli. 

O osnutku resolucije so bili posveti tudi v regijah, razprave pa so bile 
opravljene tudi v drugih družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih in po- 
menijo pomemben prispevek v smeri, da bo resolucija dejansko skupno sprejet 
dokument za gospodarjenje v prihodnjem letu. Vse te pobude in predloge je 
prav tako potrebno upoštevati pri pripravi predloga resolucije. 

Skupina delegatov se je ponovno sestala danes zjutraj in na podlagi do- 
sedanjih razprav pripravila predlog sklepa, ki ste ga pravkar prejeli na klop. 

V predlogu ugotovitev, usmeritev in sklepov je posebej poudarjeno, da so 
usmeritve in naloge v resoluciji za leto 1982 stabilizacijsko naravnane in da bo 
zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja ključna naloga povečanje realne rasti 
izvoza ter da morajo biti naloge vgrajene v planske akte vseh nosilcev pla- 
niranja. Posebej je bilo tudi poudarjeno, da mora biti resolucija skupen instru- 
ment usmerjanja gospodarstva in celotne družbene aktivnosti, kar bo zmanjšalo 
potrebo po administrativni intervenciji urejanja razvojnih vprašanj. Zato se je 
skupina delegatov tudi zavzela, da se v razpravo o resoluciji tvorno vključi 
najširši krog delavcev, delovnih ljudi in občanov, delegacije, organi samouprav- 
ljanja, samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične organi- 
zacije. . 

V sklepu so posebej opredeljene naloge Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, Gospodarske zbornice in njenih splošnih združeni 
glede skupnega planiranja ekonomskih odnosov s tujino, naloge glede uskladitve 
ponudbe in povpraševanja, nadaljnjega selektivnega usmerjanja naložb še po- 
sebej na področju energetike, kmetijstva in zagotavljanja skladnejšega regional- 
nega razvoja, selektivnega usklajevanja skupne in splošne porabe, nujnosti 
zaustavitve nadaljnjega zmanjševanja realnih osebnih dohodkov in glede poli- 
tike zaposlovanja. 

V predlogu sklepa je tudi poudarjeno, da je pri predlogu resolucije po- 
trebno upoštevati usmeritve in naloge, ki jih je Skupščina sprejela ob Obrav- 
navi poročil o uresničevanju nalog iz letošnje resolucije, na primer izgube, 
ekonomski odnosi s tujino, kmetijstvo, investicije in podobno. 

Ob zaključku bi želel poudariti, da smo v predlogu sklepa posebej opredelili, 
da je potrebno pospešiti aktivnosti na vseh ravneh, da bodo vsi predvideni 
spremljajoči akti sprejeti hkrati s predlogom resolucije, kar naj omogoči, da bo 
združeno delo že na začetku leta 1982 seznanjeno s pogoji gospodarjenja. 

V imenu skupine delegatov predlagam, da predlog sklepa sprejmete. Sku- 
pina delegatov je na sejah navzoča, spremljala bo razpravo in po potrebi pred- 
lagala spremembe in dopolnitve tega sklepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Danes ste na klop dobili tudi predlog stališč 
Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava osnutek resolucije v smislu 72. člena 
poslovnika Skupščine, tako da o njem daje pristojnima zboroma svoja stališča. 

Tovariš Strakl je pravkar na kratko obrazložil sklep, ki je bil pripravljen 
v skupini delegatov k tej točki dnevnega reda. 

Na podlagi vseh gradiv in uvodne besede začenjam razpravo. Besedo ima 
tovariš Miro Naglič, predsednik Izvršnega odbora Zveze skupnosti za zaposlo- 
vanje SR Slovenije. 

Miro Naglič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V osnutku predložene resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 je med drugimi spremljajočimi doku- 
menti resolucije predviden tudi načrt zaposlovanja v letu 1982. 

Skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje je na 11. seji konec oktobra že 
sprejela poleg poročila o uresničevanju politike zaposlovanja v prihodnjem 
letu tudi nekatera bistvena izhodišča za načrt zaposlovanja v omenjenem letu 
in pri tem upoštevala zaključke in priporočila, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije na svojem zasedanju 30. septembra letos, ko je obravnavala uresniče- 
vanje politike zaposlovanja. 

V letošnjem letu posveča Skupnost za zaposlovanje veliko pozornost pravo- 
ln kvalitetni pripravi realnih načrtov zaposlovanja za leto 1982 tako na 

občinskem kot tudi na republiškem nivoju. Z akcijskim programom, ki je bil že 
sprejet konec marca letos, je predvideno, da bo postopek usklajevanja zaključen 
do konca meseca, v mesecu decembru pa bo Zveza skupnosti za zaposlovanje 
pravočasno obvestila Skupščino SR Slovenije in njen Izvršni svet o rezultatih 
usklajevanja postopka. 

_ k° pri tem ugotovila, da načrti zaposlovanja za leto 1982 v posameznih 
občinah kljub usklajevalnim postopkom v znatnejši meri odstopajo od politike 
zaposlovanja, predvidene v resoluciji, bo hkrati predlagala tudi ustrezne ukrepe 
za odpravo ugotovljenih neskladij. 

To bi bil kratek pregled dela naše dosedanje aktivnosti. V nadaljnjem 
izvajanju pa bi želel opozoriti na poglavitne značilnosti zaposlovanja na pre- 
hodu v leto 1982 in podati kratko oceno možnosti zaposlovanja v omenjenem 
letu. 

Po naših ocenah bo število iskalcev zaposlitev konec letošnjega leta približ- 
no 15 000, kar predstavlja 1,7% stopnjo brezposelnosti. Pri tem ugotavljamo, 
da se zaostrujejo problemi v zvezi z izobrazbeno strukturo nezaposlenih, saj bo 
delež brezposelnih s strokovno izobrazbo dosegel že 45 %>. V celotnem obdobju 
se bo v tem letu dodatno zaposlilo okoli 5000 delavcev, tako da bo v povprečju 
konec leta zaposlenih v Sloveniji 799 000 delavcev ali za 0,6 °/o več kot v pre- 
teklem letu. 

Glede na resolucijske usmeritve in pogoje gospodarjenja v letu 1982 se bo 
v prihodnjem letu še bolj zaostrilo vprašanje zaposlitve delovnega kontingenta 
mladih iz šolskega priliva. Ocenjujemo, da bo povpraševalo pO zaposlitvi naj- 
manj 26 000 mladih, od tega okoli 3000 s poklici ozkega profila. 

Ob upoštevanju parametrov, to je stopnje 1,9% za nadomestne in 0,5% 
za nove zaposlitve, bo predvidoma mogoče zaposliti največ 20 000 delavcev, kar 
pomeni globalni presežek v višini 5600, to pa seveda pomeni povečanje stopnje 
brezposelnosti od sedanjih 1,7 % na približno 2,2 %, ki bi bila dosežena konec 
prihodnjega leta. 
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Zaradi ublažitve problema naraščanja števila iskalcev zaposlitve predvsem 
med mladimi s strokovno izobrazbo, bo nujno potrebno iskati dodatne možnosti 
v večjem zaposlovanju pripravnikov, v doslednem izpolnjevanju obveznosti 
organizacij združenega dela do štipendistov z omejevanjem vseh oblik dela po 
pogodbi, nadurnega dela in zaposlovanja upokojencev ter tako odpreti večje 
možnosti za nadomestne zaposlitve. 

Organizacije združenega dela bodo morale dosedanji, pretežno pasivni pri- 
stop k vodenju kadrovske politike nadomestiti z aktivnim in zaposlovati pred- 
vsem mlade strokovnjake in s tem zagotoviti hitrejše uveljavljanje domačega 
znanja ter raziskovalnega dela kot dveh temeljnih strateških dejavnikov naše 
dolgoročne razvojne politike. Na ta način bomo zmanjšali brezposelnost stro- 
kovnih kadrov, hkrati pa bomo pospešili tudi spreminjanje strukture dela v 
najširšem smislu in s tem zagotovili večjo učinkovitost gospodarjenja. To velja 
predvsem za gospodarstvo, kjer so mogoči pomembni kvalitetni premiki, saj je 
sedaj v strukturi zaposlenih strokovni kader udeležen samo s 50 %, v industriji 
pa celo manj kot s 46%, to velja tudi za kmetijstvo, vodno gospodarstvo in 
stanovanjsko komunalno dejavnost. 

Pomembna faza v pripravi načrtov zaposlovanja za leto 1982 je bila ugo- 
tavljanje minimalnih planskih kazalcev potreb po delavcih v organizacijah 
združenega dela in občinah. 

Rezultati ankete, ki temeljijo na zajetju 76,4% vseh zaposlenih in 1400 
v organizacijah združenega dela — to je približno tretjina vseh organizacij zdru- 
ženega dela v Sloveniji — kažejo, da združeno delo tako kot v preteklem ob- 
dobju še vedno načrtuje prekomerni obseg rasti zaposlenosti, ki izhaja iz preveč 
optimističnih oziroma nerealnih ocen o možnosti naraščanja dohodka. 

Kot ugodno pa je mogoče ugotoviti dokaj pozitivne premike v smeri kvali- 
tativnih strukturnih sprememb pri zaposlovanju. Ti premiki pa bodo po naših 
ocenah uresničljivi le v primeru, če bo združeno delo v postopku usklajevanja 
potreb po kadrih, ki sedaj poteka, uskladilo tudi obseg zaposlovanja za prihodnje 
leto v skladu z usmeritvami, ki so nakazane v resoluciji. 

Nadaljnja pozitivna ugotovitev, ki izhaja iz ankete je, da združeno delo 
ocenjuje, da bo v prihodnjem letu lahko zaposlilo 2847 pripravnikov, od tega 
1597 s srednješolsko in 1250 z višjo ali visoko šolsko izobrazbo ter da namerava 
izpolniti tudi obveznost do zaposlitve svojih štipendistov, ko naj bi zaposlilo 
7950 štipendistov. 

V nadaljevanju mi dovolite, da zaradi pomembnosti podrobneje preciziram 
predloge, usmeritve in ukrepe za uresničevanje politike zaposlovanja v prihod- 
njem letu, ki naj bi jih ob upoštevanju zaključkov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije z že omenjenega zasedanja izvajali vsi nosilci politike zaposlovanja, 
tako na, ravni organizacij združenega dela, skupnosti za zaposlovanje, vključno 
z Zvezo skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije ter na ravni občinskih skupščin. 
Na ravni organizacij združenega dela je potrebno v prihodnjem letu doseči 
bistvene kvalitetne premike na področju gospodarjenja z živim delom kot enim 
najpomembnejših produkcijskih dejavnikov, od katerega je v bistveni meri 
odvisna produktivnost dela. Zato bodo vse organizacije združenega dela do 
konca marca izdelale analizo svojih samoupravnih aktov o sistemizaciji in opisu 
del ter naloge z vidika racionalne razporeditve delavcev, zmanjšanja deleža 
neproduktivne režije in izboljšanja kadrovske strukture zaposlenih ter na pod- 
lagi te analize sprejele ustrezne dopolnitve in spremembe. 
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Odločno bodo nadaljevale z aktivnostjo zmanjševanja oziroma odprave po- 
godbenega in nadurnega dela ter ne bodo več sklepale pogodb o 20-urnem delu 
upokojencev. Povečanje števila zaposlenih bo pogojeno z ustrezno rastjo do- 
hodka na zaposlenega. V organizacijah združenega dela, ki proizvajajo za izvoz 
in bodo povečale fizični obseg proizvodnje, je smotrno povečati zaposlenost do 
stopnje rasti fizičnega obsega proizvodnje s tem, da delež produktivnosti v 
dohodku ostane vsaj na doseženi ravni. V načrtih zaposlovanja je potrebno pred- 
videti tudi presežke delavcev in te vključevati v tiste organizacije združenega 
dela, kjer so možnosti njihovega zaposlovanja. 

V organizacijah združenega dela, kjer se bo zaradi stagnacije realnega 
dohodka zaposlenih zaposlenost gibala na doseženi ravni ali celo pod njo, bo 
zaposlovanje novih delavcev potekalo praviloma le v okviru nadomestitev odliva 
in to z delavci z bistveno boljšo kvalifikacijsko strukturo. V vseh organizacijah 
združenega dela, kjer pogoji oskrbe in prodaje to omogočajo, bodo do 30. junija 
opravili potrebne analize in organizacijske priprave za uvedbo izmenskega dela. 

V organizacijah združenega dela, kjer je to družbenoekonomsko smotrno 
glede na izrabo delovnega časa, je potrebno širše uveljaviti zaposlovanje s skraj- 
šanih delovnim časom. Na začasnih oziroma občasnih delih, ki se glede na 
delovni proces ne opravljajo kot stalno in nepretrgano delo, se bodo sklepale 
pogodbe po delu največ za 30 dni v letu, za opravljanje del stalnih in občasnih 
kolegijskih teles pa največ za 60 dni. 

Organizacije združenega dela bodo pri razpisu del in nalog določale kot 
razpisni pogoj predhodno delovno prakso daljšo od pripravniške dobe le v pri- 
merih, ko gre za dela in naloge delavcev s posebnimi pooblastili in za tiste, ki 
imajo vodstvene, svetovalne in nadzorne funkcije v sistemu organizacije dela 
ter za tiste delavce, ki samostojno upravljajo z delovnimi sredstvi visoke mate- 
rialne vrednosti. 

Organizacije združenega dela bodo zaposlovale v začetku leta 1982 toliko 
pripravnikov, da bo v kadrovskem sestavu dosežena najmanj naslednja ude- 
ležba pripravnikov: v organizacijah združenega dela z manj kot 50'% udeležbo 
delavcev od pete kvalifikacijske stopnje navzgor — en pripravnik na 100 delav- 
cev, v organizacijah združenega dela z več kot 50 %> takih profilov — en priprav- 
nik na 80 delavcev in v organizacijah združenega dela s 30 do 50 delavcev — 
en pripravnik. 

V organizacijah združenega dela za področje družbenih dejavnosti pa bodo 
kriterije za sprejemanje pripravnikov posebej ugotovili v skupščinah ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti. V delovni skupnosti skupnih služb v organi- 
zacijah združenega dela in drugih delovnih skupnostih pa bo število pripravni- 
kov za 10 % manjše od planiranih potreb po nadomestnih zaposlitvah. 

Bistvene naloge skupnosti za zaposlovanje pa so naslednje: spremljale in 
ocenjevale bodo uresničevanje letnih načrtov zaposlovanja in v maju ter okto- 
bru poročale o njihovi realizaciji in po potrebi predlagale ustrezne ukrepe; do 
konca leta 1982 bodo izpolnile svoj sistem obveščanja; razvile bodo odnose vza- 
jemnosti in solidarnosti ter združevanja sredstev za zagotovitev socialne varno- 
sti vseh zaposlenih delavcev, zato bodo postavile večje rizične rezerve za zago- 
tavljanje socialne varnosti v primerih, ki jih ne bo mogoče urejati s predvide- 
nimi dopolnitvami zakona o skupnih rezervah. 

Zveza skupnosti za zaposlovanje pa bo skupaj z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in posebnimi izobraževalnimi skupnostmi izdelala pregled o zamenlji- 
vosti posameznih poklicev znotraj sorodnih poklicnih skupin zaradi bolj smotr- 
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nega načrtovanja prekvalifikacij in dokvalifikacij v organizacijah združenega 
dela; zavzemala se bo, da bodo pristojni organi v večji meri stimulirali zaposlo- 
vanje pripravnikov z oprostitvami davkov in prispevkov; da bodo ustrezni re- 
publiški komiteji analizirali predpise, ki urejajo razvoj malega gospodarstva 
in jih ustrezno dopolnili zaradi odpiranja novih možnosti zaposlitev ter končno 
sodelovala pri pripravi novega zakona o zaposlovanju. 

Skupščine občin pa bodo na podlagi poročil občinskih skupnosti za zaposlo- 
vanje v maju in oktobru obravnavale uresničevanje svojih letnih načrtov za- 
poslovanja in po potrebi sprejele ustrezne ukrepe. Prav tako naj bi v prvi po- 
lovici leta 1982 obravnavale razvoj drobnega gospodarstva v občini in sprejele 
konkretne akcijske programe za njihov bistveno hitrejši razvoj, z opredelitvijo 
plana tega razvoja glede strukture, lokacij in možnosti novih zaposlitev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Le vestno in vsestransko izpolnjevanje vseh 
podrobno naštetih predlogov, usmeritev in ukrepov za uresničevanje politike 
zaposlovanja, ki jih predvidevamo v načrtu zaposlovanja v letu 1982, bo Omo- 
gočilo, da bomo izpolnili tudi na tem področju tiste strateške cilje, ki jih določa 
resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982. Na- 
posled naj še omenim, da bo skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje obrav- 
navala predlog načrta zaposlovanja za leto 1982 na svoji seji 23. decembra in 
ga takoj nato predložila Skupščini SR Slovenije in njenemu Izvršnemu svetu. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Zvone Nastran, delegat 
iz občine Postojna. 

Zvone Nastran: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina občine Postojna je na svojih zborih razpravljala o osnutku 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije in o osnutku 
občinske resolucije po predhodni razpravi v izvršnem svetu in v organih izvrš- 
nega sveta ter v komisijah za družbenoekonomske odnose pri družbenopolitičnih 
organizacijah. ' 

Skupna ugotovitev vseh teh razprav je, da so predlagane rešitve v resoluciji 
odsev našega gospodarskega položaja in hkrati edini izhod, če želimo dosledno 
z resolucijo uskladiti elemente ekonomske politike stabilizacije. 

Druga, prav tako enotna ocena vseh razpravljalcev je bila, da je temeljna 
značilnost resolucije v primerjavi z dokumenti iz prejšnjih let, da je bolj kon- 
kretna kot kdajkoli doslej, pa vendarle še vedno premalo, če želimo, da bo 
dovolj obvezujoča. Pri tem bi se želel korigirati. Verjetno se boste delegati 
strinjali, da je podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Florjančič v uvodni besedi 
dejansko že poudaril pomen konkretizacije resolucije. 

Na seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela smo 
ugotovili, da poročila skupine delegatov in poročila Skupščine ter njenih od- 
borov, ki smo jih dobili, v mnogočem odražajo tudi vsebino naših razprav in 
ocen s temeljnim priporočilom, da si je potrebno v nadaljnji razpravi o tem 
dokumentu prizadevati, da bi bile vse dopolnitve v resoluciji čim bolj konkretno 
opredeljene, podobno kot v akcijskih programih, v katerih so naloge zelo kon- 
kretno opredeljene za vse nosilce. Verjetno je to priporočilo težko vključiti v 
okvir resolucije, potrebno pa je na osnovi te izdelati akcijske programe, obve- 
zujoče po posameznih področjih dejavnosti, ki naj pomembnejše opredelitve iz 
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resolucije kvantificira in določi nosilce. Skladno s tem bo tudi občinska resolu- 
cija bolj obvezujoča. 

Konkretne pripombe pa so predvsem naslednje. V I. poglavju »Ključni cilji 
in materialni okviri razvoja v letu 1982« predlagamo, da se bolj konkretno 
opredelijo področja, na katera se s samoupravnim sporazumevanjem in dohod- 
kovnim povezovanjem usmerjajo devizna sredstva za potrebe proizvodnih in 
drugih dejavnosti skupnega pomena, predvsem pri proizvajalcih surovin in pri 
proizvodnji, ki nadomešča uvoz, ali pa je osnovna surovinska komponenta za 
izvoz; pri tem mislim predvsem na predelavo lesa, stroje in naprave, ki smo jih 
doslej uvažali. 

Premočrtna usmeritev v izvoz je razumljiva in je v danem trenutku edino 
mogoča, zato jo je potrebno s konkretno opredeljenimi ukrepi spodbujati. Oce- 
nili smo, da je potrebno spodbujati k izvozu vse subjekte gospodarjenja in ne le 
neposredne izvoznike, saj tudi ti prispevajo svoj delež k povečanju izvoza. Tako 
si tudi razlagamo odstavek iz republiške resolucije, ki govori o obveznostih, na 
primer gozdarstva, ki pravi, da bo gozdarstvo s povečanjem blagovne proizvod- 
nje zagotovilo večji izvoz in boljšo oskrbljenost z lesom predvsem za izvozno 
usmerjeno predelavo. 

Podprli smo usmeritve glede delitve osebnih dohodkov in naravnanost reso- 
lucije za počasnejšo rast osebnih dohodkov za rastjo dohodka oziroma da bo 
rast osebnih dohodkov pri delovnih organizacijah, ki bodo bistveno povečale 
izvoz na konvertibilno področje, višja kot pri drugih delovnih organizacijah. 
Soglašamo tudi z usmeritvijo, ki pravi, »da bo uveljavljena stimulativnejša 
delitev osebnih dohodkov, pri čemer bo dan poseben poudarek nagrajevanju 
v najtežjih razmerah«. V tem okviru moramo selektivno opredeliti dejavnosti, 
ki zaradi objektivnih razlogov — naravne danosti — ne morejo doseči takšne 
rasti dohodka, ki bo omogočala stimulativno nagrajevanje. Zato predlagamo, da 
se za take primere v resoluciji predvidijo izjeme, s katerimi bodo sredstva za 
osebne dohodke naraščala za manj kot 10 % počasneje od ras/ti dohodka. Treba 
je namreč vedeti, da v nekaterih panogah ni mogoče doseči rasti dohodka, ki bi 
delovnim organizacijam omogočil uveljaviti načela stimulativnega nagrajevanja 
v najtežjih pogojih. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Nastran. Besedo ima 
tovariš Franc Bastardi, delegat iz občine Sevnica. 

Franc Bastardi: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija je razpravljala o osnutku resolucije in ocenila, da le-ta 
odraža sedanje možnosti razvoja v letu 1982 in nakazuje potrebne ukrepe za 
nadaljnje izvajanje stabilizacijske politike. 

Skupina delegatov pa je tudi ocenila, da je potrebno osnutek resolucije 
konkretizirati, in sicer v poglavju »Ključni cilji in materialni okviri razvoja 
SR Slovenije v letu 1982«, in sicer v četrti alinei tretjega odstavka 2. točke, 
tako da se v tretji vrsti za besedami: »za stanovanjsko izgradnjo« dodajo besede: 
»in komunalno opremljanje zemljišč«. Skupina ocenjuje, da sedanja določila 
navedene alinee pomenijo, da bo obseg sredstev za komunalno opremljanje 
zemljišč delil usodo drugih negospodarskih investicij, po katerih bi bil obseg 
teh sredstev manjši za 25 %, kar pa nikakor ni sprejemljivo. Mnenja smo, da 
je komunalno opremljanje zemljišč že doslej oviralo hitrejšo stanovanjsko iz- 
gradnjo. Takšno restriktivno določilo pa bi sedanje razmere še poslabšalo. Zato 
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predlagamo, da rast sredstev za komunalno opremljanje zemljišč deli usodo 
rasti sredstev za stanovanjsko izgradnjo, kar je edino lahko sprejemljivo. 

Dalje ocenjujemo, da so določila drugega odstavka 4. točke II. poglavja 
resolucije, ki govori o intenzivni izvozno naravnani investicijski politiki, preveč 
restriktivna, ker pomenijo nesprejemljivo omejevanje investicij na manj raz- 
vitih območjih v SR Sloveniji. Menimo, da ni mogoče vseh investicij enako 
obravnavati. Predlagamo, da bi za investicije na manj razvitih območjih veljali 
manj restriktivni kriteriji, ki bi omogočali hitreje odpravljati probleme ne- 
enakomernega razvoja posameznih območij. 

Prosimo, da predlagatelj pri pripravi predloga resolucije naše pripombe 
upošteva. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Peter Hedžet, delegat 
iz občine Maribor. 

Peter Hedžet: Tovarišice in tovariši delegati! O osnutku resolucije 
smo razpravljali tudi v zborih naše občinske skupščine. V tem zboru pa ne bom 
navedel vseh naših predlogov in mnenj, ker bomo nekatere predložili v razpravo 
tudi v Zboru združenega dela. 

Kot prvo bi podčrtal to, da je uresničevanje ciljev razvoja, začrtanih z re- 
solucijo, mogoče doseči le na osnovi poglobljenih samoupravnih, družbeno 
ekonomskih in družbenopolitičnih odnosov. Zato menimo, da je razvoj samo- 
upravnih odnosov in uveljavljanje komune v okviru teh odnosov, njene vloge 
in položaja ena od poglavitnih nalog predvsem zaradi tega, ker mora to postati 
bistven dejavnik pri uresničevanju razvojnih nalog. Za razvoj teh odnosov pa 
je potrebno zagotoviti tudi ustrezne materialne možnosti. Zato predlagamo, da 
bi to opredelili v poglavju III, točka 4.3 z naslednjim besedilom: »Z družbenim 
dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v 
SR Sloveniji bo dogovorjena rast sredstev za splošno porabo v posameznih 
občinah. Pri tem bodo upoštevane tudi potrebe po nekoliko hitrejši rasti 
splošne porabe v občini Maribor, zaradi nalog pri samoupravnem preoblikovanju 
te občine.« To utemeljujemo z dejstvom, da je delež splošne porabe v Mariboru 
v zadnjih treh letih nenehno upadal, tako da smo v 1979. letu namenili za to 
2 odstotka družbenega proizvoda, v 1980. letu 1,8 odstotka, v devetih mesecih 
letošnjega leta pa 1,75 odstotka, kar pomeni tudi enega izmed najmanjših de- 
ležev splošne porabe v okviru SR Slovenije. 

Približno takšen delež predvidevamo tudi v letu 1982, čeprav bo na območ- 
ju sedanje mariborske občine pričelo delovati 6 novih občin, združenih v posebno 
družbenopolitično skupnost, pri čemer bo ena teh občin še vedno druga največja 
občina v SR Sloveniji ter najmanjša večja od 9 drugih občin v SR Sloveniji, 
pri čemer je vsaka teh slovenskih občin doslej zagotovila za delovanje svojih 
organov najnujnejše materialne, kadrovske in prostorske možnosti. 

Navedeni predlog je bil verificiran v razpravi v zborih Skupščine občine 
Maribor, podajamo pa ga, ker je izraz stvarnosti, ki se ji v prihodnjem letu ne 
bomo mogli več izogniti. 

Ob resoluciji se nadalje poraja nujna zahteva po realnosti načrtovanja in 
oblikovanja ustreznih ukrepov za izvrševanje ciljev, ki si jih zastavljamo. Oboje 
mora izhajati iz dejanskih možnosti v sleherni temeljni in drugi družbeno- 
politični skupnosti, ne pa na račun drugih; biti mora rezultat skupnih dogo- 
vorov, saj drugačno urejanje pomeni ustvarjanje nerealnega prikazovanja na- 
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porov in dosežkov v posameznih okoljih, enako pa velja glede vsakršnega pri- 
kazovanja — včasih tudi protislovnega — tega, kaj je stabilizacijsko in kaj ni. 

Glede cen poudarjamo, da visoka rast cen nujno deluje destimulativno na 
prizadevanja za rast produktivnosti in obenem izniči vse napore za racionalnost 
oziroma smotrnost pri gospodarjenju z dohodkom oziroma njegovim razpore- 
janjem na področju osebnih dohodkov. 

Na področju osebnih dohodkov je treba zagotoviti, da se znaten del dohodka, 
ki se sedaj preliva v zasebno sfero v obliki prejemkov — ki se štejejo v material- 
ne stroške poslovanja — preuredi tako, da bodo vsi prejemki v masi sredstev, ki 
se iz dohodka izločajo za osebne dohodke. 

Na področju preprečevanja izgub bi v prihodnje morali zagotoviti, da ne bi 
bili ponekod spodbujani za trajnejše kopičenje nerešenih vprašanj tako, da bi 
obveznosti za sanacije prerasle dejanske možnosti takšnih organizacij in skup- 
nosti in bi preraščale v splošno slovensko obveznost. Gre seveda za vprašanje 
zaostrovanja tudi odgovornosti za sprotno urejanje in razreševanje tovrstnih 
vprašanj.. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Ivan Cerkovnik, delegat iz ob- 
čine Radovljica. 

Ivan Cerkovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov ima naslednje pripombe: 

1. V resoluciji ali v spremljajočih dokumentih bi bilo potrebno opredeliti 
možne rasti cen po posameznih panogah, skupinah ali podskupinah dejavnosti. 
Poleg tega pa bi bilo potrebno podrobneje opredeliti kriterije selektivnosti in 
diferenciranosti rasti cen. 

2. Za boljše funkcioniranje ekonomskih odnosov s tujino bi bilo potrebno 
v resoluciji določiti mehanizme prilagajanja tečaja dinarja delovanju deviznega 
tržišča. Poleg tega pa bi bilo potrebno zagotoviti večjo stabilnost v operativni 
praksi pri izvajanju izvoznih in uvoznih opravil na različnih nivojih, to je v 
Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Narodni banki 
in carini. 

3. Znižanje sredstev za negospodarske investicije za 25%» ni dovolj vse- 
binsko opredeljeno. Menimo, da bi morali v resoluciji opredeliti osnovo za 
zmanjšanje gospodarskih investicij z vidika realnosti naložb v letu 1981. Pri 
tako opredeljeni realni osnovi bi morali zagotoviti tako rast ali zmanjšanje 
gospodarskih investicij, ki je' usklajena s potrebami in realnimi možnostmi ma- 
terialne proizvodnje. 

4. Za planiranje razporejanja dohodka je potrebno opredeliti mehanizem 
realnega obračuna minimalne amortizacije in mehanizem ovrednotenja osnovnih 
sredstev. Zato je potrebno v resoluciji opredeliti globalna izhodišča in roke za 
sprejem ustreznih predpisov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Pavel Kralj, delegat iz 
občine Tržič. 

Pavel Kralj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naše pripombe, ki se nanašajo na področje gospodarstva, bom oddal pismeno, 
ker bodo posredovane v razpravi v Zboru združenega dela. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ciril Plut, delegat iz 
občine Krško. 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Kot 
delegat Skupščine občine Krško želim uvodoma posredovati stališča vseh treh 
zborov občinske skupščine, ki v načelu soglašajo s predlagano vsebino in dajejo 
podporo globalnim usmeritvam republiške resolucije za leto 1982. V razpravi 
pa so delegati opozorili na nekatere nedorečene opredelitve v osnutku resolucije. 

Osnutek resolucije je izpostavil nekatere dokaj ambiciozne cilje, zlasti na 
področju izvoza, usklajevanja devizne dinamike, politike cen in še nekaterih. 
Vse to pa bo imelo realno podlago, če bodo tudi pravočasno sprejeti ustrezni 
ukrepi za doseganje teh ciljev. Gre namreč za to, da bo združeno delo že na 
začetku leta seznanjeno s pogoji gospodarjenja in da se ti pogoji tudi med letom 
ne bodo spreminjali. Tudi izboljšanje plačilno in devizno-bilančnega položaja ne 
bo mogoče doseči samo s povečanjem izvoza blaga in storitev na konvertibilno 
območje ter s produktivnejšim delom in intenzivnejšim povezovanjem na samo- 
upravnih osnovah, če za to ne bomo zagotavljali potrebnih pogojev in možnosti. 

Te pogoje pa bo potrebno zagotoviti predvsem tistim delovnim organiza- 
cijam, ki lahko bistveno prispevajo k izboljšanju devizno-bilančnega položaja 
slovenskega gospodarstva. Zato bo treba vzpostaviti in dosledno izvajati progre- 
sivno stimulacijo izvoza, ki temelji zlasti na kvalitetnih in konkurenčnih osno- 
vah in ugodnejšem izvozno-uvoznem odnosu. V zvezi s tem bi rad opozoril, da 
prihodnje leto ne smemo ponavljati napak na deviznem trgu, ki so povzročile 
znane ekonomske težave in nevarnosti dolgoročnih posledic. Prav tako moramo 
odločno izpostaviti kršitelje na tem področju in dosledno izvajati neposredno 
odgovornost, ker nam bo sicer nadaljevanje te negativne prakse povzročilo 
v prihodnjem letu še večje težave. 

Potrebno bo tudi ponovno proučiti v osnutku resolucije predvideno rast 
družbenega proizvoda, ker sedanja stopnja rasti ostaja na meji enostavne repro- 
dukcije. Prav gotovo bodo potrebni veliki napori, da bo celotna industrijska 
proizvodnja ostala na ravni letošnjega leta. Zato resolucija ni in ne more biti 
samo planski dokument, temveč tudi mobilizator, če hočemo v prihodnjem letu 
zaustaviti nadaljnje padanje realnega standarda na vseh področjih in doseči 
predvideno rast izvoza na konvertibilno tržišče. 

Menim, da imamo za dosego tega cilja še znatne rezerve v organizaciji dela, 
racionalni izrabi tehnične opreme, tehnologije in delovnega časa, pa tudi v bolj 
smotrni porabi na vseh področjih. Zato dajem vso podporo Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije pri določitvi nove, bolj smelo načrtovane stopnje rasti 
družbenega proizvoda, ki s tem ustvarja tudi ugodnejše pogoje za izvajanje iz- 
vozne politike. 

Ob zaključku moram opozoriti še na dve bistveni vprašanji, od katerih je 
zelo odvisno izvajanje resolucije. Tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji moramo 
čimprej in odločno storiti vse, da se odpravi sedanja avtarkija in vzpostavi ter 
zagotovi enotnost jugoslovanskega trga, kot predpogoj za uresničevanje stabili- 
zacijske politike in uveljavljanje Slovenije in Jugoslavije v svetovnem gospo- 
darskem prostoru. 

Na drugi strani pa bodo vse naše resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana v prihodnjem letu uresničljive, če bomo na osnovnih področjih čimprej 
vzpostavili in zagotovili delovanje reprodukcijske verige ter z dohodkovnim po- 
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vezovanjem ustvarili pogoje za uresničevanje plansko dogovorjenih ciljev in 
nalog. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Vida Brumen, dele- 
gatka iz občine Lenart. 

Vida Brumen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Lenart so vsi zbori skupščine podrobno proučili osnutek resolucije tudi 
z vidika, kako se bodo v zaostrenih pogojih gospodarjenja in preusmerjanja 
gospodarstva zagotavljale možnosti nadaljnjega pospešenega razvoja manj raz- 
vitih območij Slovenije. Podpiramo globalne usmeritve resolucije, ugotavljamo 
pa, da osnutek resolucije ne predvideva nobenih pospeševalnih ukrepov oziroma 
pristopov, ki bi ob omejenih investicijskih vlaganjih dali prednost investicijam 
na manj razvitih območjih, kar je sicer dogovorjeno v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. Spričo tega menimo, da je potrebno resolucijo 
dopolniti ter predvideti oziroma bolj konkretizirati, da se pri usmerjanju banč- 
nih in drugih združenih sredstev nameni posebna pozornost investicijam na 
manj razvitih območjih tako v delovno intenzivne kakor tudi v tehnološko 
zahtevnejše gospodarske naložbe. 

Najnovejša gibanja kažejo, da se razkorak stopnje razvoja ponovno veča v 
škodo manj razvitih območij, zato je nujno tudi v letu izrazito stabilizacijske 
investicijske politike voditi selektivno regionalno politiko investiranja, pri čemer 
se seveda strinjamo, da se tudi pri investicijah na manj razvitih območjih upo- 
števajo kriteriji za prestrukturiranje investicij oziroma proizvodnje. Nujno pa 
je, da se organizacije združenega dela pri tem v večji meri med seboj povezujejo 
in da nosilci razvoja na določenih območjih oziroma v regijah kakor tudi med 
regijami pokažejo več razvojnega interesa za manj razvita območja, še zlasti 
tam, kjer obstajajo neposredni gospodarski in družbeni tokovi in vzajemni raz- 
vojni interesi med posameznimi občinami in območji. 

Posebej poudarjamo, da je potrebno v resoluciji še bolj podrobno razdelati 
ukrepe in zagotoviti intervencijska sredstva za izvedbo načrtovanih naložb in 
intervencije na področju kmetijstva. Če skupno ugotavljamo, da je kmetijstvo 
v tem obdobju še posebej pomembna gospodarska dejavnost, ki lahko izrazito 
pozitivno vpliva tudi na uravnovešanje devizne in plačilne bilance, tedaj je 
nujno, da čimprej celovito izkoristimo vse proizvodne potenciale v kmetijstvu, 
za kar pa seveda moramo zagotoviti tudi ustrezna sredstva, ustrezne odnose na 
tržišču in pri določitvi cen kmetijskih proizvodov. 

Ob izrednem povečanju cen pogonskih goriv, reprodukcijskega materiala za 
kmetijstvo in drugih proizvodnih elementov se cene kmetijskih pridelkov, zlasti 
pa živinorejskih, v letošnjem letu niso ustrezno urejale, zato bi bilo potrebno 
v letu 1982 ta nesorazmerja bolj tekoče usklajevati. Ob tej priložnosti naj tudi 
poudarimo, da se ne moremo strinjati, da bi v obdobju, ko veliko pričakujemo 
od povečane kmetijske proizvodnje, povečevali davčne obveznosti iz zasebnega 
kmetijstva. To bi prav gotovo zelo destimulativno vplivalo na nadaljnja prizade- 
vanja kmetijskih proizvajalcev za povečanje proizvodnje. 

Končno pripominjamo, da bi morala resolucija nekoliko bolj selektivno do- 
ločati pogoje organizacijam združenega dela in posameznim občinam pri politiki 
razporejanja dohodka. Načeloma v celoti podpiramo usmeritve, da naj bo gi- 
banje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v organizacijah združenega 
dela in v občinah odvisno od rasti dohodka. Vendar hkrati menimo, da je potreb- 
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no politiko delitve v večji meri povezati z rastjo produktivnosti kakor tudi po- 
gojev, ki jih imajo posamezne organizacije združenega dela za doseganje ustrez- 
ne proizvodnje. Dogaja se, da znaša rast dohodka v organizacijah združenega 
dela kakor tudi v občinah, kjer je visoka rast proizvodnje, znatno manj od pov- 
prečne rasti cen in obratno. Po ugotovitvah ustreznih institucij je zaradi inter- 
vencijske politike družbe pri urejanju cen — kar je sicer objektivno nujno — 
v zadnjih letih, zlasti pa v letu 1981 vse manj soodvisnosti med rastjo proizvod- 
nje oziroma produktivnosti in nominalno rastjo dohodka. Spričo tega menimo, 
da v organizacijah združenega dela kakor tudi v občinah, kjer je rast dohodka 
zaradi cenovne politike oziroma drugih objektivnih razlogov nizka, to ne more 
biti absolutno merilo za rast osebne in skupne porabe. Prav tako pa bi bilo še 
bolj negospodarno, da bi v tistih organizacijah združenega dela, kjer je visoka 
rast dohodka odraz ugodnih gibanj cen, ta dohodek prelivali v rast osebnega 
dohodka. 

Letošnji družbeni dogovor je ta sorazmerja le v manjši meri upošteval, 
vendar ne dopušča, da bi se tudi v okvirih, ki so določeni, selektivno pristopalo 
k politiki delitve dohodka. Spričo tega menimo, da bi morala resolucija za leto 
1982 predvideti bolj fleksibilne rešitve. Posebej tudi poudarjamo, da rast sred- 
stev za osebne dohodke delavcev družbenih dejavnosti v posameznih občinah 
nikakor ne more biti vezana samo na rast dohodka v tej občini, ampak naj bi 
se vsaj deloma vezala tudi na republiško povprečje, sicer se bo razkorak v višini 
osebnih dohodkov teh delavcev na posameznih območjih oziroma občinah tako 
povečal, da bodo razmerja povsem porušena, s tem pa bo povzročena tudi eno- 
stranska fluktuacija delavcev, da ne govorimo o neustreznem materialnem po- 
ložaju delavcev v družbenih dejavnostih v tistih občinah, ki glede na nizko rast 
dohodka ne bi mogle zagotavljati ustrezne rasti osebnih dohodkov delavcev 
družbenih dejavnosti. Potrebno je namreč vedeti, da je struktura delavcev v 
gospodarstvu povsem drugačna in da primerjave kažejo, da je zlasti osebni 
dohodek delavcev v prosveti pa tudi v zdravstvu za enake kategorije zaposlenih 
znatno pod osebnimi dohodki enakih kategorij delavcev v gospodarstvu. Ce ta 
nesorazmerja že obstajajo, potem je ustrezneje, da se vsaj znotraj posameznih 
družbenih dejavnosti osebni dohodki usklajujejo bolj enakomerno na celotnem 
območju Slovenije. 

To je le nekaj aktualnih pripomb in predlogov k osnutku resolucije, s tem 
da bi bilo prav gotovo nujno potrebno opozoriti še na potrebo po celovitem 
razvoju infrastrukturnih in družbenih dejavnosti v SR Sloveniji z vidika soli- 
darnosti in vzajemnosti. Menimo namreč, da zmanjšanje obsega sredstev pri 
nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih ne bi smelo povzročiti, da se 
bodo sredstva usmerjala izključno samo na posamezna regionalna oziroma mest- 
na območja zato je potrebno vsaj v minimalnem obsegu tudi na tem področju 
skrbeti za nadaljnji skladnejši regionalni razvoj. Prav tako ne bi smelo priti 
do zmanjševanja obsega solidarnosti na področju družbenih dejavnosti, saj je 
že sedanje stanje povzročilo, da so možnosti za razvoj teh dejavnosti na manj 
razvitih območjih pri dopolnilnih programih izredno skrčene in na bistveno 
nižjem nivoju kot v povprečju v Sloveniji. Pri tem nas ne bi smela dezinfor- 
mirati kakšna solidarnostna oziroma vzajemno zagotovljena investicija v celo- 
dnevno šolstvo ali kakšna druga izjemna naložba ali druge akcije, kajti v sklopu 
celotnega razvoja družbenih dejavnosti so ti primeri vendarle samo reševanje 
nekaterih najnujnejših in najbolj aktualnih nalog, ki so drugje že bile izvedene 
v preteklem obdobju, medtem ko celotni obseg sredstev in možnosti razvoja 
27 
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družbenih dejavnosti vendarle kažejo, da so sedanji pogoji za razvoj družbenih 
dejavnosti na manj razvitih območjih bolj omejeni kot drugje. 

Prosim, da te ugotovitve oziroma predloge skupina oziroma Izvršni svet pri 
pripravi predloga resolucije upoštevata. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Brumen. Besedo ima 
tovarišica Marjana Žogan, delegatka iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Marjana Žagan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V imenu skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije želim 
dati pripombo k osnutku resolucije. 

Na 5. straini je v IV. podpoglavju obravnavana tudi investicijska dejavnost, 
pri kateri so opredeljene prioritete, ki jih bomo upoštevali v naslednjem letu. 
Na koncu pa je posebej opredeljeno, da vse te usmeritve veljajo tudi za investi- 
cije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji, kot da bi hoteli posebej opozoriti 
na dejstvo, da dosedanje usmeritve na teh območjih nismo dovolj spoštovali. 
Menimo, da taka formulacija ni ustrezna, ker smo upravičeno pričakovali, da 
bo v tej resoluciji — čeprav je glede obsega pristop nekoliko drugačen — sklad- 
nejši regionalni razvoj ustrezno in posebej poudarjen. Tako bLmorali med 
prioritete, za katere se bomo dogovorili, vsekakor vključiti potrebo po sklad- 
nejšem regionalnem razvoju, seveda v okviru usmeritev, ki so zaradi gospodarske 
situacije nujne. Takšen poudarek v resoluciji bi povzročil, da bi investitorji, 
katerih naložbe ustrezajo usmeritvam, v bodoče bolj razmišljali, če je mogoče 
del predvidenih naložb dislocirati na manj razvita območja, predvsem zaradi 
znanih ekonomskih razlogov, kot so prisotnost delovne sile, manjši začetni 
stroški, ugodnejši kreditni pogoji in tako dalje. Menimo, da prav sedanja gospo- 
darska situacija terja, da s smotrno lokacijo naložb aktiviramo potenciale vseh 
območij v Sloveniji, prav tako pa je skladen razvoj tudi temeljni predpogoj za 
čim večjo proizvodnjo hrane, ker je prav kmetijstvo skupni imenovalec vseh 
manj razvitih območij. Kolikor pa iz kakršnihkoli razlogov besedilo o prioriteti 
za naložbe v manj razvita območja ne sodi v tako koncipirano resolucijo, je še 
vedno bolje, da se zadnji stavek drugega odstavka IV. poglavja enostavno črta, 
tako da bomo potem vsi izenačeni na področju investicijske politike. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ludvik 
Cipot, delegat iz občine Murska Sobota. 

Ludvik Cipot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V naši občini smo o predloženem osnutku resolucije temeljito razpravljali in 
sprejeli stališča in predloge, ki pa jih ne bi bral, temveč jih bom predložil 
pismeno. Posredoval bi le dva predloga. 

Vsi trije zbori naše skupščine predlagajo, da bi bilo potrebno resolucijo do- 
polniti, prvič, da naj se zagotovi skladnejši regionalni razvoj in da naj se to v 
resoluciji tudi zapiše, in sicer v II. poglavju v 4. točki, ko naj se za četrtim 
odstavkom doda nov odstavek, ki bi se glasil: »Za razvoj manj razvitih in ob- 
mejnih območij v SR Sloveniji je potrebno ob upoštevanju komparativnih 
prednosti izdelati konkretne programe razvoja in ukrepe za večje spodbujanje, 
prenašanje in izvajanje investicijskih programov zaradi večje možnosti zapo- 
slovanja na teh območjih«. 
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Drugi predlog pa je, naj se v III. poglavju, v točki 1. »Proizvodnja hrane« 
za 3. odstavkom doda še naslednje besedilo: »Zbrana sredstva za pospeševanje 
tržne kmetijske proizvodnje se bodo uporabljala tudi za nepovratno financiranje 
melioracij in odkupa zemlje v obsegu, ki bo posebej dogovorjen in za pokrivanje 
razlik med nabavnimi in proizvodnimi cenami kmetijskih pridelkov ter med 
cenami živilskih prozvodov, ki bodo nastajale zaradi izvajanja sprejete poli- 
tike cen«. 

Dopolni pa naj se tudi naslednji odstavek, tako da naj se glasi: »Vse banke 
v SR Sloveniji se bodo včlanile v konzorcij za zagotavljanje sredstev za pro- 
izvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za izvoz, z nalogo 
zagotavljanja sredstev za vlaganje v kmetijstvo za obdobje 1981 1985. Ta sred- 
stva se bodo prednostno uporabljala za živinorejo na domači krmni osnovi, 
odkup kmetijskih pridelkov, financiranje tekoče proizvodnje in zalog ter pove- 
čanje proizvodnje za izvoz«. 

Navedena predloga utemeljujemo z naslednjim. Stanje v letu 1981 dokazuje, 
da financiranje tekoče proizvodnje in zalog v kmetijstvu ni rešeno, kar neugodno 
vpliva na obseg naložb v proizvodnjo in s tem hkrati na količino proizvodnje. 
Tako na primer še danes ni rešeno financiranje jesenske setve in odkupa koruze. 
Menimo, da je obveznost konzorcija oziroma njegovih članic, da sredstva zdru- 
žujejo tudi za te namene. Z združevanjem nepovratnih sredstev za melioracije 
in odkup zemlje bomo pospešili te procese in zagotovili dolgoročno politiko na 
tem področju. Po našem mnenju so smiselno edino dolgoročne intervencije na 
področju proizvodnje hrane. Intervencije na področju porabe hrane pa proizvod- 
nje ne pospešujejo, ampak vnašajo le zmedo na področje cenovnih odnosov. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Slavko Ivanjšič, delegat 
iz občine Ljutomer. 

Slavko Ivanjšič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Ljuto- 
mer predlaga, da se v stališča današnjega zasedanja Zbora občin vnesejo nasled- 
nje dopolnitve in pripombe k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. Zbori občinske skupščine 
so na zasedanju dne 17. 11. 1981 po daljši razpravi o osnutku republiške reso- 
lucije sprejeli naslednje ugotovitve, predloge in pripombe: 

1. Zbori občinske Skupščine podpirajo osnutek resolucije ter ugotavljajo, 
da je le-ta stabilizacijsko naravnana in daje velik poudarek izvoznim prizadeva- 
njem z namenom zmanjšati plačilno-devizni primanjkljaj. Pri tem pa ugotav- 
ljajo, da je bila resolucija za leto 1981 premalo zavezujoča, kar pa velja tudi 
za osnutek resolucije za letošnje leto. Zato je nujno zaostriti odgovornost na vseh 
področjih za izvajanje sprejetih nalog. 

V osnutku resolucije so v zadnjem poglavju opredeljeni spremljajoči doku- 
menti, za katere ugotavljamo, da jih predlagatelj samo našteva, predložiti pa bi 
jih moral tudi v javno razpravo. Zato predlagamo, da to stori čimprej in naj se 
sprejmejo hkrati z resolucijo za leto 1982. 

2. Zbori občinske skupščine se ne strinjajo, da bi se v letu 1982 realno 
zmanjšali osebni dohodki. Predlagajo, da bi le-ti morali ostati na ravni letoš- 
njega leta. 
27» 
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V letošnji resoluciji manjka poglavje skladnejšega regionalnega razvoja, 
zlasti pa predvideni ukrepi za hitrejši družbenoekonomski razvoj manj razvitih 
območij v Sloveniji kot so investicije, zaposlovanje, skupna in splošna poraba 
in tako dalje. 

Predlagamo, da se pri 4. točki »Intenzivna izvozno naravnana investicijska 
politika« v drugem odstavku črta stavek, ki se glasi: »Vse te usmeritve bodo 
upoštevane tudi pri investicijah na manj razvitih območjih v SR Sloveniji«. 

Predzadnji odstavek iste točke navaja, da za negospodarske investicije, razen 
za stanovanjsko gradnjo, tudi v letu 1982 ne bo mogoče uporabljati bančnih 
sredstev. Zbori skupščine predlagajo, da naj se poleg stanovanjske izgradnje 
uporabljajo bančna 'sredstva tudi za komunalno opremljanje, kar je pogoj za 
reorganizacijo stanovanjske izgradnje. 

3. Proizvodnja hrane. V tem poglavju je opredeljena naloga konzorcija za 
prihodnje leto. Zbori občinske skupščine ugotavljajo, da ustanovljeni konzorcij 
v letošnjem letu ni opravil naloženih nalog, zato predlagajo, da se delo tega 
konzorcija pospeši in na ta način zagotovijo sredstva za vlaganje v kmetijstvo 
v skladu s sprejetim družbenim planom SR Slovenije. 

Čimprej je potrebno tudi razrešiti sistem financiranja melioracij in komasa- 
cij. Zbori občinske skupščine predlagajo, da se čimprej sprejme sistem zagotav- 
ljanja sredstev za intervencijske sklade v kmetijstvu, ki je že ustanovljen na 
nivoju republike, podobne pa naj bi čimprej ustanovili tudi na nivoju občine, 
za katere pa še niso opredeljeni viri financiranja. 

Pri politiki cen je potrebno opredeliti tudi ustrezna merila in kriterije, zlasti 
pa je potrebna uskladitev cen na področju kmetijstva (koruza, živina in meso). 

Predlagamo tudi, da se področju vodnega gospodarstva nameni enaka prio- 
riteta kot kmetijstvu, zlasti pri tistih vodnogospodarskih objektih in delih, ki 
so povezani z urejevanjem kmetijskih zemljišč in so kot taki pogoj za večjo 
proizvodnjo hrane. 

4. Pri 4. točki »Razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za zadovolje- 
vanje osebnih, skupnih in splošnih potreb« predlagamo, da se poleg omejevanja 
obsega skupne in splošne porabe sprejmejo tudi spremembe veljavnih zakonov 
na področju šolstva, otroškega varstva, socialne varnosti in drugih, ki jih glede 
na omejenost sredstev skupne porabe v letu 1982 ne bomo mogli finančno 
pokriti. 

Pri 5. točki »Zagotavljanje osnovne oskrbe delovnih ljudi in občanov« naj 
se črta drugi odstavek, ki se glasi: »V letu 1982 bo bistveno zožen obseg kom- 
penzacij za osnovne prehrambene proizvode«. Predlagamo, da se intervencijska 
sredstva zagotovijo za pospeševanje primarne kmetijske proizvodnje. 

S pripombami, ki so jih sprejeli zbori občinske skupščine, se v celoti 
strinja tudi skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije in Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za področje prosvete in kulture, ki jih 
je obravnavala in sprejela na zasedanju 23. novembra 1981. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Mara Zlebnik, članica 
Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije. 

Mara Zlebnik: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Predsedstvo Republiške konference vam je svoje pobude, stališča 
in priporočila, ki jih je sprejelo na seji 23. novembra letos, žal šele danes pred- 
ložilo na klop. Ker pa so ta stališča, po naši oceni vendarle toliko pomembna, 
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da so prisotna tudi v razpravi, in 'ker menim, da niste uspeli v tem času tega 
prebrati, mi dovolite, da v imenu Predsedstva Republiške konference SZDL Slo- 
venije navedem nekatere glavne poudarke sprejetih stališč. 

1. Najprej moram reči, da je Predsedstvo ocenilo, da osnutek resolucije 
izhaja iz realnih možnosti in da je resolucija usmerjena predvsem k reševanju 
tistih bistvenih nalog razvoja v naslednjem letu, ki bi lahko odločilno prispevale 
k večji ustalitvi našega gospodarstva. Pri tem pa se je Predsedstvo zavzelo 
za bolj dinamično rast družbenega proizvoda in še večjo ekspanzijo v izvoz, 
ki jo ob osnutku resolucije predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, kar 
je bilo razvidno tudi iz današnjega ekspozeja. 

Ob tem pa Predsedstvo poudarja, da višje stopnje rasti ne pojmujemo kot 
razširjanje pravic in večanje porabe, to pomeni kot širšo možnost za tako rast, 
ampak kot nujno zahtevo in osnovo za višjo družbeno produktivnost dela in 
za dosledno uresničevanje sprejetih obveznosti. Največ rezerv imamo seveda 
predvsem v lastnem ravnanju in v aktivnostih v svojih okoljih, v produktiv- 
nejšem delu ter s tem v večji proizvodnji in večji skladnosti in dohodkovni 
povezanosti znotraj reprodukcijskih verig in med njimi. 

2. Uresničevanje take usmeritve v tako zaostrenih pogojih gospodarjenja 
predstavlja tudi močno spodbudo in odgovornost za uveljavljanje in nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sistemu socialističnega 
samoupravljanja. To zavezuje seveda nosilce tekočega ukrepanja, da bo eko- 
nomska politika v vlogi uresničevalca in krepitve samoupravnega družbeno- 
ekonomskega sistema. Delovati moramo v celoti tako, da se bo uveljavljala 
odgovornost samoupravnih organov, odgovornost izvršnih, upravnih in po- 
slovodnih organov ter omogočiti delavcem, da bodo dejansko odločali o do- 
hodku in usmerjanju tokov družbene reprodukcije ter tako omejevali potrebo 
po administrativnih ukrepih. 

Poleg tega pa Predsedstvo meni, da moramo v vseh aktivnostih zagotoviti 
tudi večje delovanje ekonomskih zakonitosti. Za uresničevanje take vloge in 
odgovornosti pa morajo temeljni nosilci planiranja in gospodarjenja pravočasno 
spoznati pogoje gospodarjenja za naslednje leto, kar seveda slišimo pravzaprav 
vsako leto ob sprejemanju resolucij za prihodnje obdobje, pa vendarle običajno 
ne uspemo, da bi bilo drugače. 

3. Izvozna ekspanzija, opredeljena v resoluciji, zahteva odločno dograje- 
vanje vsebine ekonomskih odnosov s tujino, predvsem pa prevladujoč vpliv 
delavcev na te odnose. Tega pa ne zahteva le stanje v plačilni bilanci 
SFRJ in plačilno bilančnih pozicijah republik in pokrajin, ampak jo zahteva 
predvsem objektivna nuja za dolgoročno razvojno usmeritev našega gospodar- 
stva. Za uresničevanje te izvozne usmeritve pa je potrebno pravočasno sprejeti 
usklajene izvedbene dokumente republiške in zvezne resolucije. 

Vsi subjekti planiranja družbene reprodukcije se morajo angažirati pri 
doseganju rezultatov v mednarodni menjavi. Izvoz mora biti še v večji meri 
opredeljen kot cilj in obveznost reprodukcijskih celot in ne le organi- 
zacij združenega dela v višjih fazah predelave. Tej usmeritvi morajo slediti 
tudi planski akti organizacij združenega dela in njihovo medsebojno dohodkovno 
povezovanje na trajnih temeljih in na skupnem riziku. 

4. Predsedstvo je v razpravi podprlo usmeritev po občutnem zmanjšanju 
rasti cen in inflacije, kot je predvideno v osnutku resolucije, ter poudarilo, da 
je nujno združiti napore, da bi to tudi dosegli, kajti v javni razpravi, ki smo 
jo vodili v nekaterih regijah in nekaterih občinah so izražali prav glede te 
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postavke izrazit dvom. Politika cen mora biti dosledno v funkciji izvoza, kar 
letos ni bila, in od te zahteve objektivno ne moremo odstopiti. Uresničevanje 
politike cen mora, potekati dosledno na podlagi sprejetega sistema in družbene 
kontrole cen, pri čemer je še posebno pomembno usklajevanje cen znotraj repro- 
dukcijiSkih verig. 

V okviru teh prizadevanj ter sprejetih okvirov za gibanje cen pa je nujno, 
da se čimprej pripravijo programi za postopno odpravljanje disproporcev. Ures- 
ničevanje politike cen bo ena najtežjih nalog in bo zahtevala maksimalno druž- 
beno in politično angažiranje, zaostrovanje odgovornosti poslovodnih organov 
in močno angažiranje delavcev v organizacijah združenega dela. Od uresniče- 
vanja politike cen pa je odvisno tudi uresničevanje drugih pomembnih ciljev 
razvoja, zato moramo imeti pripravljene ukrepe, s katerimi se bomo lahko 
pravočasno odzvali na nastale situacije. 

5. Pri razporejanju dohodka moramo vztrajati, da bodo vse oblike porabe 
— investicijska, skupna, splošna in osebna — temeljile na realnem in razpolož- 
ljivem dohodku. Nerealno in višje prikazovanje dohodka, neupoštevanje izgub, 
odplačila kreditov, prenizko ocenjena osnovna sredstva in drugo omogo- 
čajo preveliko porabo in odtujevanje odločanja od delavca. To usmeritev, ki jo 
je dal tudi Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije, moramo dosledno 
upoštevati in izvajati tam, kjer je to potrebno. Na kateremkoli nivoju moramo 
s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem spremeniti ali 
reprogramirati tudi že sprejete planske opredelitve. 

V težavnih pogojih gospodarjenja moramo znaten delež sredstev za na- 
ložbe usmeriti v izboljšavo proizvodnih programov, odpravljanje ozkih grl in 
v povečevanje funkcionalnosti. Ob tem pa moramo zelo skrbno izbrati tiste večje 
proizvodne programe in naložbe vanje, ki pomenijo dolgoročnejšo preusmeritev 
gospodarstva in skladnejši razvoj. 

Še bolj restriktivno moramo izvajati investicijsko politiko na področju druž- 
benih dejavnosti. Predsedstvo podpira predlog, da se ustavi investiranje v vse 
objekte teh dejavnosti, za kaitere bi se pridobivala sredstva iz sedanjih prispev- 
kov. To je pomembno, ker lahko dodatna investicijska vlaganja na ta 
področja še bolj ogrozijo rast osebnih dohodkov delavcev v družbenih 
dejavnostih. 

V srednjeročnih planskih aktih je poudarjen pomen in vloga posameznih 
družbenih dejavnosti v družbenem in ekonomskem razvoju, vendar pa v zaostre- 
nih gospodarskih razmerah na nekaterih področjih prihaja do razkoraka med 
zastavljenimi cilji in možnostmi za njihovo uresničevanje. Zato je objektivno 
nujno opredeliti politiko selektivnega razvoja posameznih dejavnosti in njihovih 
programov. Mnenja sem, da se lahko strinjamo s tako selekcijo in prioriteto, ki 
jo je v svojem ekspozeju danes predlagal podpredsednik Izvršnega sveta tova- 
riš Florjan 6ič. 

V vseh dejavnostih, še posebej pa v šolstvu, zdravstvu, sociali in kulturi bo 
treba preveriti in tam, kjer je to mogoče in potrebno tudi spremeniti standarde 
in normative; nadalje proučiti mrežo oziroma razširjenost in organiziranost 
dejavnosti ter sprejeti najracionalnejše rešitve. Oblikovati je treba aktivno 
socialno politiko, kot je opredeljena v samoupravnem sporazumu o skupnih izho- 
diščih za zagotavljanje socialne varnosti. Ta mora temeljiti na ustvarjanju pogo- 
jev za produktivno delo, s katerim mora vsak delavec in delovni človek pred- 
vsem sam zagotavljati socialno varnost sebi in svoji družini, s solidarnim zdru- 
ževanjem sredstev pa tistim, ki si jih iz objektivnih vzrokov ne morejo zago- 
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toviti sami. Socialno politiko moramo oblikovati tako, da se socialni korektivi 
ne bodo kumulirali, ampak da jih bo resnično uporabljal tisti, ki je do tega 
upravičen. 

Glede oblikovanja splošne porabe Predsedstvo podpira usmeritev, da naj 
rast splošne porabe v republiki zaostaja za rastjo družbenega proizvoda in naj 
splošna poraba v federaciji tudi raste v okviru stopnje rasti družbenega pro- 
izvoda in ne nad njo. 

Prav tako meni, da se pri oblikovanju sredstev za splošno porabo ne sme 
povečevati stopnja prometnega davka in ne uvajati novih proračunskih virov 
za njeno kritje. 

6. Predsedstvo še posebej poudarja, da so za izvajanje resolucije v nasled- 
njem letu zelo pomembna gibanja na vseh področjih družbene reprodukcije, še 
posebej pa na področju ekonomskih odnosov s tujino in cen na domačem trgu 
že v prvih mesecih leta 1982. Bistvena odstopanja od planiranja bi že na začetku 
leta ogrozila doseganje zastavljenih ciljev. Zato moramo še v tem letu pripraviti 
in zagotoviti, da se bodo predvidena gibanja uresničevala že takoj v začetku 
leta, kajti vsaka zamuda bi takoj pomenila že resno oviro za uresničevanje 
predvidenih ciljev. 

V tem smislu predlagamo, da Skupščina predloženi osnutek resolucije 
podpre, skupno z današnjim ekspozejem Izvršnega sveta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc Go- 
dina, delegat iz občine Logatec. 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela ter Izvršni svet Skup- 
ščine občine Logatec smo temeljito proučili osnutek resolucije za leto 1982 in 
poročila skupine delegatov, odborov in komisij ter se strinjamo z njihovimi 
stališči. Poleg tega pa skupina delegatov predlaga naslednje. 

1. Posebej poudarjamo, da je nujno storiti vse potrebno, da se omogoči 
hitrejši razvoj proizvodnje za izvoz, zlasti na konvertibilno področje. Resoluciji 
bi torej morali čimprej slediti tudi ukrepi. Menimo pa, da moramo upoštevati 
tudi naše dosedanje usmeritve glede politike, izhajajoče iz družbenega plana za 
obdobje 1981—1985, in sicer, da bomo hkrati prestrukturirali gospodarstvo tako, 
da bomo izvažali ne le žulje, ampak tudi svojo pamet. Zato predlagamo, da se 
v 4. točki II. poglavja »Intenzivno izvozno naravnana investicijska politika« 
v drugem odstavku med izjeme pri kriterijih investiranja v letu 1982 upošteva 
tudi možnost investiranja v tako proizvodnjo, ki nadomešča uvoz opreme za 
proizvodnjo, namenjeno izvozu na konvertibilno področje. Torej investiranje 
v tisto proizvodnjo, ki izdeluje opremo, ki jo organizacije združenega dela drago 
plačujejo v konvertibilni valuti, da bi lahko proizvajali izdelke za izvoz. Menimo, 
da je tako naše gledanje vsestransko v skladu s težnjami za povečanje izvoza 
na konvertibilno področje in hkrati omogoča zmanjševanje deviznega primanjk- 
ljaja ter uporabo domačih znanstvenih dosežkov in prestrukturiranje gospo- 
darstva. Dovoljujemo namreč uvoz opreme izvoznikom, domačim izdelovalcem 
enake opreme pa ne dovoljujemo, da bi jo izdelovali za dinarje. 

2. V našem slovenskem in jugoslovanskem prostoru kar »gomazi« spo- 
razumov o združevanju sredstev, ki največkrat niso v skladu z zakoni in so 
navadno v korist monopolom, ki se prav na tej osnovi uspešno razvijajo, nihče 
pa tega ne preprečuje. Predlagamo, da se tako v republiki kot v federaciji ime- 
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nujejo posebni organi, ki bodo take sporazume proučili in opozorili udeležence 
na nesprejemljivost njihovih določb in seveda imeli tudi pravico zavračanja 
neustreznih sporazumov. 

3. Predlagamo, da se sicer samoupravno sprejeti normativi in standardi 
skupne porabe, zlasti tisti, ki normirajo gradnjo novih objektov, ponovno 
proučijo in uskladijo z našimi možnostmi, to je z doseženim družbenim proiz- 
vodom. Predlagamo torej revizijo teh normativov, ki niso minimalni, pač pa 
največkrat maksimalni. 

4. Predlagamo, da javno razpravo o resoluciji podaljšamo, da bi tudi delegati 
v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih organizacijah zdru- 
ženega dela lahko dali svoje minenje k predloženemu osnutku in k stališčem, 
do katerih se bomo danes opredelili. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Ta predlog bo verjetno težko 
uresničiti. Besedo ima tovariš Rudi Levart, delegat iz občine Slovenska Bistrica. 

Rudi Levart: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela in na predlog 
Izvršnega sveta smo sprejeli dve pripombi. 

Deficit v plačilni bilanci Jugoslavije in tudi cilj Slovenije ne bo uresničen, 
če bomo hkrati načrtovali zmanjšanje uvoza iin sorazmerno zelo nizko stopnjo 
družbenega proizvoda. V proizvodnji bodo nastopile zelo velike težave, kolikor 
bomo še naprej tako močno omejevali uvoz, ki kot oprema ali surovina služi 
za zagotavljanje izvoza. 

In še druga pripomba. Vsi pogoji gospodarjenja oziroma nekatere sistemske 
rešitve na področju olajšav pri izvozu kot tudi na ostalih področjih, bi morali 
biti znani in sprejeti že v mesecu decembru. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Prekinjam sejo in odrejam 
30 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. Besedo ima tovarišica 
Ivica Hladnik iz občine Idrija. Prosim! 

Ivica Hladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji delegacije za Zbor združenega dela in Zbor občin z dne 23. no- 
vembra 1981 je bil ob sodelovanju Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija 
podrobno obravnavan osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
Slovenije v letu 1982. V diskusiji, ki se je vseskozi navezovala tudi na druge 
predlagane akte v zvezi s pogoji gospodarjenja v letu 1982, so se izoblikovala 
določena vprašanja oziroma mnenja, ki jih prenašamo tudi na republiško 
Skupščino. 

1. Ocenjujemo, da je planirana rast družbenega proizvoda po stopnji 0,2 % 
prenizka, posebej če jo primerjamo z drugimi republikami in ne vsebuje spod- 
bujevalne funkcije, ki jo po našem mnenju planski akt tudi mora imeti. Nastaja 
tudi vprašanje, ali so ob tako nizki stopnji rasti viri 6 % povečanja izvoza 
realno ovrednoteni. 
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2. V zvezi z zaposlovanjem menimo, da je stopnja 0,3 °/o izredno nizka, 
zato bi nujno morali diferencirati ta podatek za gospodarstvo in negospodarstvo, 
saj smo kljub deklarativnim usmeritvam v letu 1981 še vedno hitreje zaposlovali 
v negospodarstvu. Ob tem se tudi vprašujemo, ali je realno pričakovati pove- 
čano število novozaposlenih delavcev na račun prenehanja dela upokojencev m 
pogodbenih del, dokler ni sprejeta ustrezna sprememba zakona o delovnih 
razmerjih. Bolj konkretno bi morali ovrednotiti tudi gibanje števila nezaposlenih 
z vsemi posledicami. 

3. Osnutek resolucije predvideva padanje družbene produktivnosti dela in 
merjenje z družbenim proizvodom na zaposlenega. Ob tem, da že leta ugotav- 
ljamo, kako je prav produktivnost dela tisti dejavnik, ki nam onemogoča 
uspešnejše vključevanje v mednarodno delitev dela, je načrtovano pristajanje 
na padec produktivnosti nerazumljivo. 

4. V besedilu je premalo poudarjen celoten sklop proizvodnih stroškov, ki 
predstavljajo dve tretjine bruto družbenega proizvoda in v zvezi s tem problem 
ekonomičnosti. Tu imamo še vedno nekatere rezerve, ki jih ne vrednotimo 
dovolj. Preko tega dela bruto družbenega proizvoda pa se tudi manifestirajo 
vsa dokaj težka nesorazmerja v rasti cen oziroma primarni delitvi. 

5. Glede planiranja rasti cen ugotavljamo, da je glede na izvozne cilje treba 
inflacijo bistveno zmanjšati. Ne bi pa se smelo zgoditi, da bi vsaka organizacija 
združenega dela razumela vsaj 15°/o povečanje cen že kar avtomatično za svojo 
pravico, kot je to največkrat bilo v prejšnjih letih. Z dogovorom o politiki cen 
v letu 1982 in z doslednim sankcioniranjem tega dogovora je treba zagotoviti 
selektiven pristop, ki naj dosledno velja od 1. 1. 1982, ne pa da pol leta dela 
vsak po svoje, potem pa Zvezni izvršni svet sprejme sklep oziroma ukrep, ki 
prizadene enako vse po vrsti. 

V zvezi z delitvijo dohodka so se pojavila vprašanja v zvezi z osebno in 
skupno porabo. Menimo, da je zahteva po 10°/o zaostajanju osebne porabe za 
rastjo dohodka preostra, posebej zato, ker smo z realizacijo dogovora v letih 
1980 in 1981 že dosegli bistvene premike v deležu osebnih dohodkov v dohodku. 
Verjetno bi bilo 5°/o zaostajanje dovolj, saj ne moremo več zanemarjati stimu- 
lativne vloge osebnih dohodkov na večanje produktivnosti dela. Vprašanje pa je 
tudi, do kakšne mere lahko še dopustimo padanje realnih osebnih dohodkov. 
Stopnja zaostajanja bi morala biti pri osebni in skupni porabi usklajena, ker 
sicer ob enakem programu družbene dejavnosti kot v letu 1981 avtomatično 
pristajamo na povečano obremenitev bruto osebnih dohodkov. Želeli bi tudi 
utemeljitev za posebno obravnavo sredstev za skupnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, ki ostale programe družbenih dejavnosti predvsem v 
občinah že ob tako omejenih okvirih še dodatno zožuje. 

Delegati smo ocenili, da bi moralo zdravstvo glede na ogromne probleme, 
ki jih ima v letošnjem letu, najti ustrezno mesto tudi v republiškem planskem 
dokumentu za leto 1982. 

7. V zvezi z napovedanimi ukrepi, nalogami in aktivnostmi na področju 
ekonomskih odnosov s tujino bi bilo pričakovati, da bodo instrumenti naravnani 
bolj dolgoročno in ekonomsko, predvsem pa bolj konkretno. Iz predlaganih 
materialov posamezna organizacija združenega dela ne more ugotoviti in pred- 
videti svojega položaja v letu 1982, čeprav ves čas postavljamo zahtevo, da mora 
resolucija z izvedbenimi akti in ukrepi ekonomske politike omogočiti temeljnim 
nosilcem planiranja poznavanje pogojev gospodarjenja za določeno obdobje. 
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Ponovno tudi opozarjamo na problem dolgoročnih proizvodnih kooperacij, 
kjer bi sprememba razmerja 1 :1 povzročila nepopravljive posledice za ta način 
gospodarskega sodelovanja s tujino. 

8. Na koncu želimo Skupščino SR Slovenije seznaniti še s problemom, ki je 
ob ponovnem odpiranju Rudnika živega srebra Idrija iz dneva v dan bolj pereč, 
pesti pa tudi Rudnik Mežico. V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 smo kot prioriteto postavili proizvodnjo in izkoriščanje domačih surovin, 
ob tem pa nekako preslišali, da so za kontinuirano proizvodnjo surovin potrebna 
tudi sredstva za raziskave. 

V rudarski proizvodnji poteče od uspešne raziskave do proizvodnje veliko 
časa, zato so toliko pomembnejše stalne raziskave. Prav zaradi premajhnega 
vlaganja v tovrstno dejavnost sta se znašla oba slovenska kovinska rudnika 
v težavah, ki jih bosta lahko premagala le z naložbami v pospešene raziskave 
in modernizacijo proizvodnje. 

Ob sprejemu zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 39/79) 
je biia zaradi potreb po zagotavljanju stalnega vira financiranja rudarsko-geo- 
loških raziskav ustanovljena enota za odkrivanje in raziskovanje surovin sploš- 
nega pomena. Po usklajevanju planov v okviru celotne raziskovalne skupnosti 
je bilo enoti dodeljeno le okoli 50 °/o planiranih sredstev. Pri tem pa so v okviru 
skupnega programa planirana le minimalna sredstva za rudarske in geološke 
raziskave. 

Tako je bilo v letu 1981 namenjenih za raziskavo kovinskih mineralnih 
surovin manj sredstev kot v letih 1978—1980, ko so bile raziskave v Mežici in 
Idriji sofinancirane iz intervencijskih sredstev. V letu 1980 je bilo dodeljenih 
Mežici 33 milijonov din, Idriji 11 milijonov din, v letu 1981 pa Mežici 41 milijo- 
nov, Idriji pa zaradi nejasne nadaljnje usode ničesar. V okviru enote je za leto 
1982 zagotovljenih le 190 milijonov za vse mineralne surovine in le 51 milijonov 
za kovinske. Potrebe so seveda znatno višje, saj je vrednost minimalnega pro- 
grama Mežice 150 milijonov, Idrije pa 33 milijonov. Lastna udeležba je zaradi 
težavnega položaja obeh kovinskih rudnikov seveda lahko le minimalna. Zaradi 
premajhnega vlaganja v raziskave primarnih surovinskih virov si Slovenija 
onemogoča dolgoročnejšo oskrbo z lastnimi surovinami. Pri tem pa ne bi smeli 
prezreti dejstva, da bi samo z izvozom živega srebra lahko dobili okoli 4 milijone 
dolarjev letno. Nemotena proizvodnja skozi daljše obdobje pa bo mogoča le 
s konstantnim vlaganjem v raziskovalno dejavnost. 

Rešitev iz nemogoče situacije — na razpolago je le Okoli 30 %> potrebnih 
sredstev — je mogoča z razporeditvijo sredstev znotraj raziskovalne skupnosti, 
ali s povečanjem prispevne stopnje. Problem je pereč in zahteva hitro rešitev. 
Predlagamo, da se zadolži ustrezne organe Republiške raziskovalne skupnosti 
in Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, da pripravi ustrezne pred- 
loge za rešitev stanja, ki naj se kot prioriteta vnese v resolucijo za leto 
1982. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Andrej Fajmut iz Raven 
na Koroškem želi besedo! 

Andrej Fajmut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Ravne na Koroškem sta zelo skrbno 
proučili osnutek resolucije in globalno oceno izvajanja družbenega plana SR Slo- 
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veni je za leto 1982 ter pri tem ugotovili, da je v obeh naštetih dokumentih ugo- 
tovljeno veliko pomanjkanje nekaterih vrst surovin za nemoteno delo v proiz- 
vodnji, nakazan je problem uvoza surovin, vpliv surovin na izvoz ter postavljena 
zahteva po čim večji in hitrejši zamenjavi uvoznih surovin z domačimi. 

Skoraj ničesar pa ni napisanega o tem, kako pospešiti proizvodnjo tistih vrst 
surovin, s katerimi SR Slovenija razpolaga, in ki imajo oziroma bodo imele 
velik vpliv na realizacijo izvoznih prizadevanj republike. 

Gornja ugotovitev nas preseneča predvsem zato, ker resolucija nikjer ne 
omenja načina in možnosti reševanja pereče problematike na področju geološko- 
rudarskih raziskav kovinskih in mineralnih surovin kot so svinec, cink in živo 
srebro, s katerimi Slovenija razpolaga in kjer bi vložena sredstva tudi zelo hitro 
dala ugodne rezultate. O problematiki proizvodnje svinčevo-cinkove rude m 
geološko-rudarskih raziskav v Rudniku Mežica je bilo v preteklih letih, pred- 
vsem pa v tem letu, izrečenih in napisanih že veliko besed in deklaracij, ki vse 
ugotavljajo, kako pomemben je za surovinsko osnovo republike tudi ta rudnik 
in da je potrebno zagotoviti zadostna sredstva za nemoteno delo na področju 
geološko-rudarskih raziskav, ki so potrebna v takšni višini, da jih delavci v de- 
lovni organizaciji ne morejo zagotoviti sami, kar je v zadnjih letih tudi glavni 
vzrok za vsakoletno izgubo ob zaključnem računu v tozd Rudarskih obratov. 

Na področju gornje mežiške doline smo v več kot 300 letih izkopali 16 mili- 
ionov 600 tisoč ton rude ter v okviru geološko rudarskih del naredili 727 
kilometrov rovov. Od tega smo v zadnjih 29 letih od leta 1951 izkopali 11 milijo- 
nov 700 tisoč ton rude in naredili 395 km rovov. Vsa ta dela so bila opravljena 
na področju, ki je nad 370 m nadmorske višine, zato so praktično vse zaloge 
rude že izčrpane. S padanjem količine zalog na tem področju so rasli stroški 
raziskav in kot posledica stalnega pomanjkanja sredstev je sledilo tudi upadanje 
količine del. Raziskave so padle od leta 1952, ko so naredili 28 718 metrov rovov, 
na 4572 metrov v letu 1977. 

Stanje se je izboljšalo v letu 1978, ko so bila v okviru Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije zagotovljena intervencijska sredstva za raziskave mineralnih 
surovin v rudniku Mežica in v rudniku Idrija, Omenjena sredstva so v letih 
1978 1980 predstavljala okoli 50% sredstev, vloženih v raziskave. V letu 1981 
so v Rudniku Mežica planirali minimalno potrebne raziskave v količini 7000 
metrov rovov, za kar bi potrebovali 95,5 milijonov din, vendar imajo doslej 
zagotovljenih le 56,7 milijona din, od tega 41,7 milijona din v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije in 15 milijonov din v drugih tozdih v delovni organizaciji. 
Ta sredstva so bila praktično potrošena že v mesecu septembru 1981. Z raziska- 
vami v letu 1978, ki so bile predvsem pod dosedanjim eksploatacijskim pod- 
ročjem to je pod koto 370, so potrdili dolgoletna predvidevanja, da se rudne 
žile nadaljujejo v globino in da je na teh območjih vsaj še 12 milijonov ton za 
naše razmere bogate rude. 

Na teh odkritjih pa je zasnovan tudi sanacijski program tozda RudarsK.1 
obrati. Za čim hitrejše možnosti izkoriščanja novo odkritih rudišč in uspešno 
izvajanje sanacijskega programa so nujno potrebne intenzivne m zadostne 
geološko-rudarske raziskave, ki so jih za leto 1982 iplanirali za 7000 m, ki je 
nekako konstantna za 5-letno obdobje in v višini 150 milijonov din. 

Ob povedanem in ob tem, da je prevladalo pravilno spoznanje, da je SR 
Sloveniji potreben tudi Rudnik Idrija, ki tudi potrebuje čim hitrejše geološko 
rudarske raziskave, za katere potrebuje v letu 1982 okoli 33 milijonov dinarjev 
ter da je v okviru enote za raziskave mineralnih surovin posebnega pomena 
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Raziskovalne skupnosti Slovenije zagotovljenih za raziskave na področju kovin- 
skih mineralnih surovin le 51 milijonov din, se ne moremo strinjati z ugoto- 
vitvijo, da je bila zapisana v odgovoru na naše delegatsko vprašanje, ki smo ga 
postavili na seji zborov Skupščine, da je financiranje geološko-rudarskih raz- 
iskav sistemsko urejeno. Niti se ne moremo strinjati s tem, da v osnutku 
resolucije ni predlagana rešitev za leto 1982. Predlagamo, da se v resolucijo 
za leto 1982 vnese nujnost izvajanja geološko-rudarskih raziskav na področja, 
svinca, cinka in živega srebra ter se v poglavje 4. in 5. vnesejo konkretni načini 
in zadolžitve za reševanje tega problema. Smo enakega mnenja kot delegati iz 
občine Idrija, da je način ali možnost rešitve v prestrukturiranju sredstev v 
okviru gospodarskega raziskovanja v skupnosti ali pa v povečanju prispevne 
stopnje in da naj se zadolžijo ustrezni organi Izvršnega sveta in Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, ki naj pripravijo ustrezne predloge. 

Mnenja smo tudi, da je v smislu predlaganega potrebno dopolniti tudi glo- 
balno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
v letu 1981 z oceno možnosti razvoja za leto 1982. Hvala lepa! 

Predsednica Sli Iv a Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Roza 
Pohleven iz občine Ljubljana Vič-Rudnik. 

Roza Pohleven: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
pri Skupščini občine Ljubljana-Vič-Rudnik je na svoji seji dne 20. novembra 
1981 namenila veliko pozornost zlasti osnutku resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 in globalni 
oceni izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 
1981 z oceno možnosti razvoja v letu 1982. 

Ob polni podpori prizadevanjem za zagotavljanje predloženih pogojev in 
razvojnih okvirov ter dosego vseh ključnih ciljev smo sklenili, da izpostavimo 
dva problema, za katera menimo, da ju je potrebno v predlogu natančneje 
opredeliti. 

1. Kot ključna cilja in materialne okvire razvoja SR Slovenije v letu 1982 
poudarjamo ob uresničevanju politike ekonomske stabilizacije in nadaljnjem 
poglabljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov najprej izboljšanje 
plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja SR Slovenije. Ta cilj pred- 
videvamo doseči predvsem s povečanjem izvoza blaga in storitev na konvertibil- 
no območje in z bolj produktivnih delom ter intenzivnejšim dohodkovnim, pro- 
izvodnim in tehnološkim povezovanjem na samoupravnih osnovah v vsej Jugo- 
slaviji. Maksimalni napori vseh delovnih ljudi bodo ob pravočasnih ukrepih 
ekonomske politike omogočali doseganje ključnih ciljev in materialnih okvirov 
gospodarjenja v naslednjem letu. Ob izredno zaostrenih pogojih gospodarjenja 
doma in povečanju konkurenčnega boja na svetovnem trgu moramo kot osnovo 
za realizacijo povečanja uspešnega izvoza, ki bo pogojeval nadaljnji razvoj pro- 
izvajalnih sil in omogočil rast družbenega proizvoda, v smernicah za leto 1982 
posebej poudariti tudi zahtevo za kvalitetno proizvodnjo in rezultate dela sploh 
kot enega od osnovnih parametrov uspešnega nadaljnjega nastopa na že osvo- 
jenih tujih tržiščih in širjenja prostora za izvoz in osvajanja novih zahtevnih 
tržišč, kar bo postopno omogočalo tudi doseganje ugodnejših cen in ne nazadnje 
ustavilo tudi padanja kvalitete proizvodov in storitev na domačem trgu. 
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Ob uveljavljanju varčnega gospodarjenja in racionalnosti v gospodarjenju 
v celotni družbeni reprodukciji in v vsaki samoupravni organizaciji in Skupnosti, 
pri opravljanju vsaikega dela in opravila moramo ostro zahltevati tudi kvaliteto 
dela oziroma kvaliteto rezultatov dela, kot enega osnovnih pogojev usposoblje- 
nosti gospodarstva za enaikopravno bitko na svetovnem trgu in njegovo dolgo- 
ročno uspešnejše vključevanje v mednarodno delitev dela. Ker bodo predvideni 
materialni pogoji gospodarjenja v prihodnjem letu pogojevali vrsto težav tudi 
na področju preskrbe proizvodnje z vrsto osnovnih surovin in materialov, bodo 
potrebni dodatni napori vseh, v proces združenega dela vključenih delavcev, za 
zadržanje kvalitetnih delovnih rezultatov in posebej za povečanje kvalitete 
proizvodnje povsod tam, kjer sedanji rezultati niso dobri in kot taki tudi ovirajo 
uspešnejši prodor na tuja tržišča in slabšajo možnosti za doseganje večjega 
dohodka. 

2. Nadalje smo v razpravi prišli do sklepa, da bi v resoluciji za lefxT*?1982 
morali zahtevati tudi večjo selektivnost v ukrepih ekonomike politike, zlasti na 
področjih pospeševanja izvoza tudi na konvertibilno tržišče, to je točka 1.5. 
Menimo, da je potrebno poudariti podporo izvozu z dobrimi rezultati za iz- 
voznika in za celotno gospodarstvo, še posebej tudi izvozu blaga in storitev 
z visokim deležem domačega znanja in proizvodov Visokih stopenj obdelav in 
ne nagrajevati izvoza, kadar ta povzroča trganje reprodukcijskih verig in slabša 
rezultate in izvozne možnosti v soodvisnih reprodukcijskih procesih. To še 
posebej velja za področje osebnih dohodkov. Menimo, da je potrebno ostreje 
postaviti v ospredje družbeni rezultat usmerjene izvozne politike. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Milan Frančeškin iz občine Len- 
dava. Prosim! 

M i 1 a in Frančeškin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina občine Lendava je na svoji seji dne 9. 11. 1981. leta obravna- 
vala osnutek resolucije o izvajanju družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije in globalno oceno izvajanja družbenega plana. K osnutku resolucije 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije in globalni oceni izvajanja družbe- 
nega plana je skupščina sprejela naslednje ugotovitve, stališča in predloge. 

1. Resolucija mora vsebovati opredelitve glede skladnejšega regionalnega 
razvoja zlasti z vidika manj razvitih obmejnih in narodnostno mešanih območij. 

2. Resolucija mora vsebovati opredelitve glede pokrivanja izgub tistih orga- 
nizacij združenega dela, katerih dejavnost, je širšega družbenega pomena. 

3. Sredstva za osebne dohodke naj ne bi rasla za 10 %> počasneje od rasti 
dohodka, ampak bi kazalo predvideti 5% zaostajanje rasti sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodka. 

4. Proučiti je treba kriterije na področju investicij, ki so preostri za manj 
razvita območja in jih tako že vnaprej postavljajo v podrejen položaj. Pri tem 
naj se oceni, ali je manj razvitim območjem mogoče posredovati talkšne razvojne 
programe, ki bodo nudili materialno in socialno varnost delavcem. Pri investici- 
jah, ki se financirajo iz sredstev samoprispevka, naj se izvzamejo komunalne 
investicije. 

5. Resolucija naj vsebuje tudi določila, kako naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije realizira amandma k družbenemu planu SR Slovenije glede sanacije 
in novih programov Ine-Nafta Lendava. 
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6. Posebej naj se oceni in obdela vprašanje preskrbe z industrijskim ma- 
terialom, od česar je odvisna realizacija planov, skrb za povezovanje zainiteresi- 
rainih organizacij združenega dela v reprodukcijsko celoto, preskrbo s surovi- 
nami in opremo iz uvoza in tako naprej. 

7. V resoluciji naj bo tudi opredeljen odnos do manj razvitih območij na 
področju družbenih dejavnosti. Ekonomska moč manj razvitih območij namreč 
ne zagotavlja dovolj sredstev za osnovno dejavnost. 

8. Na ipodročju kmetijstva je potrebno doseči večjo enotnost med republi- 
kami, zlasti med republiko Slovenijo in Hrvatsko. Situacija glede cene živine 
v primerjavi s cenami pridelkov izredno slabo vpliva na utrjevanje odnosov 
med kmetijskimi zadrugami in kmetovalci in s tem seveda slabo vpliva na 
oblikovanje samoupravnih socialističnh odnosov v kmetijstvu. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Andrej Babič iz občine 
Kranj. Prosim! 

Andrej Babič: Tovariši delegati! Naša delegacija je imela neverjetno 
težak položaj, ko je ocenjevala današnjo resolucijo, in sicer zaradi tega, ker je 
imela podatke, ki so bili objavljeni v časopisju, radiu in na televiziji in podatke, 
ki so bili objavljeni na zboru Ljubljanske banke, ki jih je navedel tovariš 
Klemenčič. Ti rezultati so bili tako različni, da pravzaprav res nismo vedeli, 
kaj naj pravzaprav obravnavamo. 

Če pogledamo to resolucijo in če pogledamo, kaj smo danes dobili, so de- 
jansko taikšne razlike, da se je težko opredeliti do tega materiala. Družbeni 
produkt raste prek 0,2 pri stopnji zaposlovanja 0,3 in tam je bilo poudarjeno, 
da je to produktivno zaposlovanje, čeprav je bilo zaposlovanje večje od rasti 
družbenega produkta, Na vsak način pa smo bili bolj zadovoljni, ko smo videli, 
da je ta družbeni produkt od 0,2 porastel na 1,5 in industrijska proizvodnja na 
2. Podatki kažejo 6°/o rast izvoza. Delegatom se je zdelo to veliko. Vendar je od 
6 na 13,1 %> talka sprememba, da se sprašujemo, kako je mogoče v takt) kratkem 
času spremeniti /rast izvoza za več kot 100 odstotkov. Tako smo bili v dilemi, 
ali je ta povečana zaradi potreb po kritju plačilne bilance ali pa so toliko 
povečane resnične možnosti. Če so, se nam zdi, da je v predlogu resolucije, ki 
nam je bil dan ne dolgo tega, neodgovorna ocena, da bo rasel le za 6 %. Po 
novem se bo povečala zaposlenost za 0,5, družbeni proizvod za 1,5. S tem se bo 
povečala tudi produktivnost, ki bo nato zagotavljala tudi boljšo delitev. Na ta 
vprašanja si dejansko nismo znali odgovoriti, čeprav veliko bolj podpiramo to 
drugo, kar smo danes dobili na klop. 

V dosedanjem obdobju izvajanja stabilizacijskih nalog je bilo že večkrat 
opozorjeno, pa tudi nekatere, izkušnje iz prakse dokazujejo, da izključno restrik- 
tivni pristop na vseh področjih družbene reprodukcije ne zagotavlja vedno raz- 
voja in boljših rezultatov. Zato smo predlagali, da se prouči in da se tam, kjer 
se lahko z spodbujanjem dosežejo večji stabilizacijski rezultati, da ta poanta. 

Do predloga resolucije morajo biti dosledno opravljene vse aktivnosti, ki 
so potrebne ob pripravi planskih dokumentov za leto 1982, pripravljeni doku- 
menti k resoluciji, spremljajoči akti pa sprejeti vsaj skupaj z resolucijo. Le tako 
bodo organizacije združenega dela pravočasno poznale pogoje in elemente gospo- 
darjenja za naprej. 

Tako bi bilo v resoluciji za leto 1982 med drugim potrebno opredeliti tudi 
sanacijske programe, ki bodo pri največjih izgubaših morali biti opravljeni v 
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letu 1982. Med drugim so v tem pomembne tudi smeri sprememb razmerij v pri- 
marni delitvi družbenega proizvoda, ki prav gotovo pomembno vpliva na položaj 
organizacij združenega dela, ki poslujejo z izgubo. 

Iz poročil o vzrokih in odgovornostih za izgube v gospodarstvu namreč 
izhaja, da sicer v celotnem obsegu izgube niso problematične, zaskrbljujoče pa 
je dejstvo, da se te pojavljajo v manjšem številu v velikih delovnih organiza- 
cijah. Menimo, da je treba zahtevati večjo odgovornost sestavljalcev teh sana- 
cijskih planov in pa tudi vodilnih delavcev, ki te plane predlagajo delavskim 
svetom v potrditev. Če se ugotovi, da ni mogoče sanirati nekega tozda, ni prav, 
da se še naprej troši tuja akumulacija in je pač tako temeljno organizacijo 
treba spraviti v stečaj. Vodilni delavci pa se takrat, če bi tak tozd moral v ste- 
čaj, ne bi smeli razrešiti odgovornosti do tega. Mislili smo, da je treba odpraviti 
prakso, da se ocenjuje elaboratt po kilogramih. Če je dovolj težak, je dober. 
Mislimo, da je treba začeti vrednotiti elaborate po kvaliteti. 

Dalj časa že ugotavljamo, da se disparitete cen in nesorazmerja v delitvi 
družbenega proizvoda niso spremenila, čeprav se ves čas v planskih dokumentih 
deklarativno zavzemamo za selektivno in diferencirano politiko cen. Menimo, 
da bi bilo treba v resoluciji za. leto 1982 opredeliti panoge oziroma področja, 
kjer se bodo cene v letu 1982 v okviru dogovorjenega porasta lahko povečale 
oziroma področja, ki imajo sedaj ugodnejši položaj in bodo zato omejena pri 
povečanju cen. 

Gibanja cen bi na osnovi takšne opredelitve potem morali konkretno in 
podrobno opredeliti v dogovoru o izvajanju politike cen kot spremljajočem do- 
kumentu k resoluciji. Sicer podpiramo 15 odstotno rast cen, vendar razen pred- 
videnih administrativnih ukrepov ne vidimo instrumentarija oziroma načina, 
kako bomo rast cen zadržali v dogovorjenem olkviru. Če pogledamo nekaj lert 
nazaj, bomo videli, da je (bila rast cen predvidena za 15 do 18 %>, dosegli pa smo 
2 in 2,5 kratno rast. Zdaj ne vem, ali je to nepravilno planiranje ali pa je ne- 
odgovornost do tega pojava. 

Med drugim se neustreznost nekaterih restriktivnih ukrepov kaže tudi pri 
izrazitem omejevanju uvoza opreme. Menimo, da način, da z omejitvijo uvoza 
opreme želimo doseči pokrivanje uvoza z izvozom, ni popolnoma ustrezen. 
Velikokrat govorimo, da smo veliko opreme uvozili. Operiramo z velikimi šte- 
vilkami, vendar mislim, da moramo opremo za Nuklearko in za sladkorno to- 
varno odšteti od redne opreme. Le tako lahko ugotovimo, kakšen del opreme smo 
pravzaprav uvozili za našo redno proizvodnjo. V materialnih okvirih razvoja 
pa bi bilo potrebno kljub itemu, da je izvoz na konvertibilno področje prioritetna 
naloga za leto 1982, opredeliti tudi dinamiko celotnega izvoza. Izvoz na konver- 
tibilen trg je sicer nujen za to, da bo izvoz na ta trg ekonomsko zanimiv, izvoz- 
nikom pa je treba zagotoviti vse potrebno, da bodo na ta trg tudi izvažali. 
Hvala lepa. 

Predsednica' S i 1 v a Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Roman 
Flarjančič, delegat iz občine Koper. 

Roman Florjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša delegacija je v občinskih in obalnih družbenopolitičnih organi- 
zacijah ter druglih organizacijah sodelovala v razpravah o izvajanju resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in o izvajanju 
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družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. Na osnovi 
dosedanjih razprav ugotavljamo, da so predložene usmeritve osnutka resolucije 
v globalu realne in spodbudne za nadaljnje uveljavljanje politike ekonomske 
stabilizacije. Predpogoj za realizacijo take usmeritve pa je dosledno obnašanje 
v okviru samoupravno sprejetih obveznosti na vseh področjih življenja in dela. 
Za nespoštovanje sprejetih usmeritev pa je potrebno uvesti tudi določene 
politične, pa tudi ekonomske sanikcije. Le-te naj bi vsebovala že sama resolu- 
cija ali pa vsaj drugi spremljajoči dokumenti. 

Glede na to, da so usmeritve družbenega plana pravilne in naravnane na 
poglabljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, pa bi glede na stabili- 
zacijo in izboljšanje plačilno-bilančnega ali pa devizno-billančnega položaja 
morali dati še poseben poudarek: 

1. pospeševanju investicijske aktivnosti tudi na področju oskrbe z doma 
proizvedenim reprodukcijskim materialom, kajti iz globalne ocene izhaja, da 
je gibanje industrijske proizvodnje pretežno odvisno od oskrbe z lastnim uvo- 
ženim reprodukcijskim materialom; 

2. pod točko 1.5. podpiranju zlasti organizacij združenega dela, ki bodo 
konkurenčno sposobne izvažati svoje izdelke, ali opravljati storitve na trgu 
konvertibilnega območja; 

3. samoupravnemu združevanju reprodukcijskih celot na osnovi pridobi- 
vanja skupnega prihodka, kar bo dolgoročno gledano pozitivno vplivalo na 
počasnejšo rast cen proizvodov in tako bolj 'in hiltreje prispevalo k ekonomski 
stabilizaciji; 

4. jasnejši resolucijski usmeritvi po zmanjšanju splošne porabe na vseh 
področjih. Posebno pa se bo to odražalo pri skupni porabi. Stališče podpiramo, 
vendar menimo, da tisti, ki niso spoštovali letos dogovorjenih Okvirov, ne smejo 
imeti boljšega izhodiščnega položaja v letu 1982 kot tisti, ki so spoštovali samo- 
upravno dogovorjene obveznosti. 

Nazadnje pa skupina delegatov občine Koper poudarja nujnost, da se pra- 
vočasno sprejmejo dokumenti, ki zagotavljajo uresničevanje resolucije, s čimer 
bi se ustvarili jasnejši pogoji gospodarjenja v organizacijah združenega dela, 
kar bi jim pomagalo pri oblikovanju njihovih letnih dokumentov. Dokaz, kako 
nujno je, da so takšni dokumenti pravočasno sprejeti, je tudi nekontrolirano 
naraščanje cen, ki je vladalo v prvih 6 mesecih letošnjega leta, ko ni bilo pravo- 
časno sprejetih ustreznih dogovorov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Hojnik iz 
občine Izola. 

Milan Hojnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da so naše ugotovitve enake, bom navedel le eno pripombo. 

V 5. poglavju osnutka resolucije so navedene aktivnosti, ki so potrebne ob 
pripravi planskih dokumentov, s katerimi se konkretneje opredeljujejo obvez- 
nosti in naloge ustreznih republiških organov. Naša delegacija predlaga, da se 
doda nova 11. točka, s katero se določi organ, ki naj spremlja nastajanje planskih 
dokumentov na ravni občin in sproti opozarja na neskladja lenteh v primerjavi 
z globalnimi okviri republiške resolucije. S tem bi se izognili poznejšemu ne- 
izbežnemu razkoraku med materialnimi okviri republiške resolucije in zbirom 
občinskih resolucij. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Slavica Robida iz 
občine Ljubljana-Bežigrad. 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate za Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, sta na seji 23. 11. 1981 k obravnavanemu gradivu 
za 69. sejo Zbora združenega dela in 65. sejo Zbora občin predlagali naslednje 
pripombe in predloge. 

K osnuitku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 v letu 1982 smo delegati mnenja, da predlog, ki ga predlaga 
skupina delegatov v svojem poročilu, to je, da se povečajo izvozne stimulacije, 
ne rešuje iproblema izvoza niiti stabilizacije v republiki, zato predlagamo, da 
se organizacije združenega dela, ki izvažajo stimulira tako, da se jih razbremeni 
z zmanjševanjem dajatev za splošno in skupno porabo. 

Predlagamo, da se spremeni zadnja alinea na 2. strani priloge Poročevalca 
št. 7 tako, da se glasi: »Sredstva za zadovoljevanje Skupnih in splošnih potreb 
bodo v globalu rasla za 10 % počasneje od rasti celotnega realnega družbenega 
proizvoda oziroma realnega dohodka. Prizadevanja v tej smeri naj bi privedla 
do povečanja družbene produktivnosti.« 

Delegati tudi predlagamo, da se v točki 5.1. in 2. upošteva predlog sindika- 
tov, da je nuijno potrebno dati večji vpliv združenemu delu, ne samo glede 
ustvarjanja, ampak tudi razdelitve deviznih sredstev, kar je eden od osnovnih 
načinov za povečanje izvoza. 

Delegati smo razpravljali tudi o globalni oceni izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1981 z oceno možnosti razvoja v letu 
1982 ter se zaustavili ob 4. točki. Iz podatkov o oskrbljenosti s strateškimi 
proizvodi v ekonomskem letu 1981—1982 na 11. sitrani Poročevalca je razvidno, 
da ima Slovenija od skupnih ipotreb zagotovljenih le 5 do 6 °/o pšenice, 20,5 ,J/o 
sladkorja, nič olja in n'ič koruze. 

Glede na plan, da se do leta 1985 kar 85 % potrebne hrane zagotovi s proiz- 
vodnjo v SR Sloveniji, nas zanima predlog Izvršnega sveta, kako bomo to 
ustvarili, če je iz sedanjih podatkov razvidno, da smo skoraj v celoti odvisni od 
nakupov v drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Tone Miklavčič iz občine Gro- 
suplje. 

Tone Miklavčič: Tovarišica predsednica, itovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker naš prispevek zadeva problematiko nerazvitih območij in je danes že 
bilo precej razprave o tem vprašanju, bom zelo kratek. 

Delegacija občine Grosuplje ugotavlja, da resolucija ne nakazuje možnosti 
hitrejšega razvoja manj razvitih območij, ki so opredeljena z zakonom. Ob 
sprejeti politiki je kljub omejitvam in restrikcijam na vseh območjih potrebno 
dati prednost nerazvitim območjem in vzpostaviti hitrejši razvoj le-teh ter vse 
ustrezne programe oziroma naložbe usmerjati tudi na manj razvita območja. 
Gre namreč za območje Suhe Krajine, 'ki leži na obmejnih območjih občin 
Kočevje, Novo mesto, Trebnje in Grosuplje. 
28 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Zorka Čujovič iz 
občine Škof j a Loka. 

Zorka Čujovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Škofja Loka za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je obravnavala resolucijo na svojem sestanku 19. novembra. Svoje 
pripombe je vnesla v zapisnik, ki je bil že predčasno poslan. Poudaril je še 
vprašanje, na katero smo pravkar v gradivu, ki smo ga prejeli na klop, dobili 
nekako tudi odgovor. Nanaša se na dolgoročno kooperacijo. Vendar se mi po 
zagotovilu gospodarskih organizacij z našega območja le adi, da bo to še dokaj 
trd oreh in da bo precej razprave, preden se bomo uskladili in prišli do enotnega 
stališča. Zato mi dovolite, da preberem to kratko vprašanje. 

V naši občini je več temeljnih organizacij združenega dela, ki imajo že 
drugo desetletje razvito intenzivno sodelovanje z vodilnimi podjetji Zahodne 
Evrope v okviru dolgoročnih proizvodnih kooperacij. To se nanaša na Iskro, 
Loško tovarno hladilnikov in Kladivar. Ti odnosi so urejeni s pogodbami, ki so 
šle skozi zapleteno rešeto republiških in zveznih organov in so vnešene v re- 
gister pogodb pri ustreznem sekretariatu v Beogradu. Te pogodbe omogočajo 
najžlahtnejše povezovanje naše industrije z industrijami razvitih dežel, pove- 
zovanje, ki ga tako poudarjamo na vseh ravneh pri meddržavnih srečanjih. 
Ukrepi 9. 9. 1981, ki so jih sprejeli isti organi, ki so pogodbe odobrili, omogočajo 
nemoteno poslovanje po iteh pogodbah, čeprav novi ukrepi nikjer izrecno ne 
omenjajo, da se menjava ne sme izvajati v razmerju 1 :1. To pogodbeno menja- 
vo obravnavajo kot ločen direkten izvoz oziroma ločen diirekten uvoz in ga s tem 
potiskajo v razmerja, celo manjša od 1 : 0,65 in s tem podpirajo pogodbeno 
določena razmerja. 

Zaradi teh Ukrepov prihaja do hudih motenj v proizvodnih procesih pri 
naših pogodbenih partnerjih v tujini, motenj, ki se odražajo kot materialna 
škoda in ki jo partnerji niso pripravlljeni niti kratkoročno trpeti. Dnevno 
dobivamo vprašanja, koliko časa še tako naprej, čeprav se točno ve, zakaj to 
sprašujejo. Tudi v programu ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonom- 
skih odnosov s 'tujino za leto 1982, ki so spremljajoč dokument k osnutku reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
v letu 1982, ki so bili objavljeni v skupščinskem Poročevalcu številka 20 z dne 
27. 10. 1981, je pod točko 4, drugi odstavek, ki se glasi: 

»V postopku usklajevanja planov ekonomskih odnosov s tujino v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
je nujno zagotoviti, da se tudi od izvoza po pati dolgoročne proizvodne koopera- 
cije ter poslih oplemenitenja, dodelave in predelave združujejo .sredstva za po- 
trebe dejavnosti splošnega družbenega pomena.« 

S takim predlogom se ne moremo strinjati. Če bomo glede dolgoročnih 
proizvodnih kooperacij izvajali tako politiko, kot je 'tukaj zastavljena, bo prišla 
v letu 1982 vrsta organizacij združenega dela v tak položaj, da bo treba ukiniti 
proizvodnjo, odpustiti ljudi, pri vsem tem pa bo prišlo do opustitve zunanjega 
trga in do zanemarjanja razvoja sodobnih tehnoloških dosežkov. 

Treba se je zavedati, da so mednarodne kooperacije še vedno pomemben 
nosilec izvoza izdelkov, prenosa znanja in hitrejšega osvajanja novih izdelkov 
za jugoslovanski trg ter nosilec trajne in stabilne povezave s kvalitetnimi zu- 
nanjimi partnerji. Zato predlagamo, da se iz zgoraj navedenega odstavka pro- 
grama ukrepov, nalog in aktivnosti črtajo besede: »dolgoročne proizvodne ko- 
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operacije« ter za tem odstavkom doda nov odstavek: »Potrebno je zagotoviti 
nemoteno proizvodnjo znotraj dolgoročnih proizvodnih kooperacij, ki so po- 
memben nosilec izvoza izdelkov, prenosa znanja, hitrejšega osvajanja novih 
izdelkov in nosilec stabilne menjave s kvalitetnimi zunanjimi partnerji. Za me- 
njavo po teh poslih se zagotavljajo devize v razmerju 1 :1.« 

Predsednika Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stane Mele iz občine 
Celje. 

Stane Mele: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Raz- 
prava o dveh resolucijah, republiški in zvezni, je v minulih dneh dosegla izredno 
živahnost v vseh organih družbenopolitičnih organizacij ter zborih občinske 
skupščine. Na osnovi dosedanjih javnih razprav smo oblikovali vrsto mnenj, 
pobud in predlogov, ki naj pripomorejo k čim bolj realnim in življenjsko zasno- 
vanim resolucijam. 

Ob upoštevanju uvodne besede podpredsednika Izvršnega sveta k osnutku 
resolucije, ki jo po moji oceni kaže v celoti sprejeti, ker pomeni pomembno in 
kvalitetno dopolnitev osnutka resolucije, bom seveda večino razmišljanj izpustil, 
poudaril pa bom le dvoje ali troje stališč. 

1. Več izvažati je neposredna delovna, samoupravna in politična odgovor- 
nost slehernega kolektiva, ki ima seveda možnosti za izvoz. V tem smislu se 
zavzemamo, da se v prilogi resolucije točno dogovorijo in navedejo izvozne 
obveznosti sedanjih in potencialnih izvoznikov. V tem smislu je potrebno tudi 
dodelati sedanje izvozne stimulacije in jih bolj diferencirati, tako da bodo po- 
speševale izvoz proizvodov višje stopnje predelave. Imam podatek, da je na 
primer pri deskah 13,4 % stimulacije, pri pohištvu pa samo 1 °/o več. Zato se 
seveda dogaja, da izvažamo tudi surovine in polizdelke, ki jih sicer želi oziroma 
rabi naša industrija. 

2. Nedvomno prihajajo v ospredje tudi prizadevanja, da bi se v letu 1982 
zagotovila polna zasedenost proizvodnih kapacitet. Če marsikatera tovarna stoji 
in ne proizvaja mesec dni, pa tudi več, je seveda vprašanje, kako sploh lahko 
zagotovimo rast družbenega proizvoda, rast izvoza in preskrbljenost domačega 
tržišča. Mislim, da v tem smislu lahko nastane in nastaja velika politična 
škoda. Zato mora biti naša usmeritev, da ne proizvajamo samo toliko kot sedaj, 
ampak da poleg ene izmene uvajamo drugo in tretjo ter da bi to moral biti tudi 
eden izmed kriterijev pri odobravanju novih nalložb. Zato je potrebno v letu 
1982 še več pozornosti ko do sedaj posvetiti zagotavljanju surovin in drugega 
reprodukcijskega materiala. 

V zvezi s tem je potrebno nosilcem proizvodne aktivnosti dati nalogo in 
seveda tudi drugim subjektom, da izdelajo jasne programe in da se kot priloge 
k resolucijam pripravijo spremljajoči dokumenti: materialna bilanca in bilanca 
ekonomskih odnosov s tujino. Potrebno je izdelati zasnove instrumentov eko- 
nomske in socialne politike ter politike stimulacij in sankcij, ki jih bomo v 
prihodnjem letu izvajali na posameznih sektorjih ekonomske politike. 

Glede planiranja rasti družbenega proizvoda se zavedamo, da je situacija 
izredno težka, vendar ocenjujemo, da ne moremo biti brez optimizma. Ta realni 
optimizem pa mora izraziti tudi resolucija, zato podpiramo predlog Izvršnega 
sveta o 1,5 °/o rasti družbenega proizvoda v letu 1982. Hvala! 
28* 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Mirko Belac, delegat 
Obalne skupnosti občin Koper. 

Mirko Belac: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz razprav v Obalni skupnosti občin Koper sem dolžan povedati naslednje: 

Z resoilucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 v letu 1982 načrtujemo povečanje izvoza blaga na konvertibilno 
področje. Glede izvoza storitev na konvertibilno področje pa pravimo, da ga 
hitreje ne bomo mogli povečevati. Taka usmeritev je vsekakor pravilna, saj 
ugotavljamo, da poteka izvoz blaga na konvertibilno območje v pogojih čedalje 
ostrejše konkurence in zapiranja tržišč, poleg tega analize kažejo, izkušnje pa 
potrjujejo, da uspevamo v dani strukturi našega gospodarstva, to je na kratek 
rok, povečevati izvoz iblaga v glavnem le ob večji proizvodnji, ki temelji tudi 
na večjem uvozu surovin in reprodukcijskih materialov ali pa na račun siro- 
mašenja domačega trga. 

S tako težkimi problemi pa se ne srečujemo pri povečevanju izvoza storitev. 
Možnosti za izvoz storitev na konvertibilno območje so še vedno odprte na 
področju turizma, še posebno pa na področju prometa. Kot primer naj nave- 
demo, -kako severno jadranske luke realizirajo komaj dobrih 12 % potencialno 
možnega tranzita blaga glede na njihovo gravitacijsko območje. Pritegnitev 
večjega tranzita v domačo luko pa odpira dodatne možnosti deviznega priliva 
v suhozemslkem in pomorskem prometu ter v drugih dejavnostih in to večinoma 
le na osnovi boljšega koriščenja sedanjih kapacitet. Ustvarjanje večjega deviz- 
nega priliva vključno z neto deviznim prilivom v pomorstvu pa je le v zelo 
majhni meri odvisno od uvoza in tudi ne siromaši domačega trga. Zato je 
umestno, da v dani situaciji do skrajnosti izkoristimo možnost ustvarjanja 
večjega deviznega priliva z neblagovnim izvozom, se pa te dejavnosti srečujejo 
s problemi drugačne narave in samo z reševanjem teh lahko zagotovimo bolj 
dinamičen razvoj na tem področju. Bistvo vseh teh nerešenih problemov pa se 
v končni fazi odraža v nizki afcumulativnosti in reproduktivni sposobnosti de- 
javnosti in v drugih pogojih, Iki otežujejo razvoj in poslovanje. 

Ob poudarku, ki ga v resolucijah dajemo hitrejšemu povečevanju izvoznih 
storitev na konvertibilno področje, pa ne najdemo v njih tudi indikacij, iz 
katerih bi lahko sklepali, da se bodo ti problemi hitreje in učinkoviteje reševali. 
Pri tem gre za znane probleme, ki jih moramo žal vedno na novo poudarjati, 
ker se ne rešujejo ali pa ker se učinek delnih rešitev ob pogojih visoke infla- 
cije kaj kmalu porazgubi ali nevtralizira. Mislimo predvsem na izenačenje iz- 
voznih stimulacij za storitvene dejavnosti s stimulacijami za izvoz blaga visoke 
stopnje predelave, na ustrezno rešitev vprašanja tako imenovane dinarske reali- 
zacije, ki ima devizno poreklo, bodisi v turizmu bodisi na področju prometa, 
kjer je treba domačim prevoznikom omogočiti, da vsaj pokrijejo izdatke, ki jih 
imajo pri prevozu in manipulaciji izvoznega blaga domačih uporabnikov v med- 
narodnem prometu z devizno realizacijo. 

Nadalje mislimo na postavitev takega informacijskega sistema ter metodo- 
logije planiranja obveznosti in pravic, ki bo možnosti uvoza priznavala in 
upoštevala na temelju deviznega priliva, doseženega z izvozom blaga in storitev, 
ne pa na temelju blagovnih tokov, na dosledno upoštevanje prioritet in krite- 
rijev investiranja ob enakopravnem obravnavanju izvoznih storitvenih dejav- 
nosti in proizvodnih dejavnosti, na omogočanje modernizacije ladjevja tudi z 
uvozom ladij na podlagi hipoteke, analogno kcvt se že dopušča nadomestitev 
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ladij, izgubljenih v naravnih nesrečah in v vojnih spopadih, ker na ta način ne 
bremenimo niti devizno-bilančnih pozicij niti potencialov domačih bank. Sicer 
se neto devizni priliv povečuje v manjši meri, kot če bi bile ladje zgrajene v do- 
mačih ladjedelnicah, le da imajo te svoje kapacitete v tem srednjeročnem ob- 
dobju že v glavnem oddane in nismo niti v stanju rešiti vseh problemov, ki so 
povezani z gradnjo ladij doma. Če že ne z resolucijami, je treba zagotoviti, da 
se ustrezna rešitev teh problemov predvidi v spremljajočih dokumentih. 

Drugo vprašanje, na katerega želim opozoriti, so ožje prioritete pri vlaganjih 
v pridobivanje hrane. Resolucija nalaga članicam konzorcija za zagotavljanje 
sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano, da prednostno usmerijo sredstva 
v urejanje in pridobivanje zemljišč v živinorejo na domači krmni osnovi in za 
povečevanje proizvodnje za izvoz. 

Ob sprejemanju srednjeročnih planskih dokumentov smo v okviru dogo- 
vorjenih prioritet ovrednotili pridobivanje hrane z ribolovom in ribogojstvom. 
Ribogojstvo je torej enako pomembno kot pridobivanje hrane z razvijanjem 
živinoreje in na domači krmni osnovi. Naš predlog je, da se v tem smislu 
dopolni tudi resolucija za leta 1982, pri čemer je potrebno poudariti to, kar so 
zapet potrdile letošnje izkušnje ob ugodnem ulovu morskih rib, da ni dovolj 
omogočiti večjega ulova, temveč je treba hkrati zagotoviti tudi možnosti konzer- 
viranja rib in pogoje za prodajo rib v ribarnicah. Pri tem kaže razmisliti ne 
samo o investicijah, temveč tudi o marsikdaj prezahtevnih pogojih, ki jih s pred- 
pisi določamo za odpiranje nekaterih prodajnih mest. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo ni 
več. Imamo pa tudi še pismeni prispevek občine L j ubij ana-Šiška, ki se nanaša 
tudi na izvoz in na preveliko administracijo. Tudi občina Vrhnika je oddala 
prispevek pismeno. 

Želi še kdo besedo, preden prekinemo to točko dnevnega reda? (Ne.) 
Mislim, da smo v naši izčrpni razpravi podprli osnutek republiške resolucije, 
zlaisti njeno smelejšo usmeritev, se pravi, da podpiramo realni optimizem, kot 
je rekel delegat iz Celja. Mislimo pa, da je treba Skladno s tem pripraviti vse 
spremljajoče dokumente in konkretne programe na posameznih področjih druž- 
benega življenja in zaostriti odgovornost. 

Razumljivo je, da smo največ pozornosti poleg Ekonomskih odnosov s tujino 
posvetili, kot se to običajno dogaja v našem zboru, še vprašanjem kmetijstva, 
pridobivanju in predelavi hrane, manj razvitim, vprašanjem cen, osebnih do- 
hodkov in domačim surovinam. Dani so bili konkretni predlogi za geološke 
raziskave in hitrejše zbiranje sredstev. 

Vprašujem podpredsednika Izvršnega sveta ali se želi na koncu še vključiti 
v razpravo, da bi potem naša skupina lahko začela delati na dograjevanju sklepa, 
ki naj bi'ga sprejeli? Prosim, tovariš Klemenčič, ima besedo! 

Vladimir Klemenčič: Tovarišice in tovariši! Mislim, da je raz- 
prava na Zboru občin dala enotno podporo smelejši varianti ekonomske politike 
za prihodnje leto, se pravi varianti, ki je bila obrazložena v današnjem ekspo- 
zeju, deloma pa nakazana že v nekaterih naših javnih nastopih pred tem. 

Splošna ocena te, pa tudi drugih razprav je bila, da nekoliko višje stopnje 
rasti kot so rast investioijske proizvodnje, 1,5 °/o rast družbenega proizvoda, 
precej višje naraščanje izvoza pa tudi uvoza omogočajo vendarle bolj dinamičen 
razvoj in tudi hitrejše reševanje nakopičenih problemov, ki jih pri nas imamo. 
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Glede na to, da se je razprava posebej dotaknila tudi tega vprašanja in 
razlik med objavljenim osnutkom in tem, kar je sedaj sprejeto kot usmeritev, 
bi rad pojasnil, da so tudi te številke, ki smo vam jih danes predložili in ki so 
doživele tudi podporo, še vedno predmet nadaljnjega usklajevanja v federaciji. 
Kot veste, niti ni končana razprava glede odloka o plačilni bilanci Jugoslavije 
za leto 1982. V prvih razpravah o tem odloku smo izrecno izrazili naše nastrinja- 
nje s predvidevanji tega osnutka odloka, tako da je treba pričakovati še nada- 
ljevanje razprave in usklajevanje po liniji, ki teče v federaciji. Poleg tega 
mislim, da je treba tudi upoštevati, da se te številke niso uspele opreti na 
usklajene pilane samoupravnih organizacij glede ekonomskih odnosov s tujino 
v prihodnjem letu. Računamo, da bomo to imeli pripravljeno nekje do sredine 
decembra. Takrat bodo te številke še nekoliko bolj utemeljene glede realnih 
možnosti takšne izvozne ekspanzije. 

Tisto, kar smo na podlagi razprave ocenili in kar opravičuje, da gremo na 
bolj ambiciozno in na bolj smelo varianto gospodarskega razvoja, posebej pa še 
izvozne ekspanzije, pa je to, da smo hkrati postavili tudi zelo čvrsto odvisnost 
v tem smislu, da če gremo na večje povečanje izvoza na konvertibilno področje, 
mora to potegniti za seboj tudi precejšnje povečanje uvoza reprodukcijskega 
materiala iz konvertibilnega področja. Kot veste, je prva varianta izhajala iz 
realnega zmanjševanja uvoza s konvertibilnega področja in še posebej iz zmanj- 
ševanja uvoza reprodukcijskih materialov iz konvertibilnega področja. Glede 
na usmeritve, ki so bile sprejete v Jugoslaviji, da naj bi se v celoti usmerili 
v bolj ekspanziven izvoz, še posebej na konvertibilno področje v prihodnjem 
letu, smo potem to usmeritev sprejeli tudi pri nas in tudi ta je doživela v da- 
našnjih in drugih razpravah podporo. Hkrati smo zelo čvrsto pogojili, da to ni 
mogoče realizirati, če ne dosežemo vsaj nekaj čez 4 °/o rasti uvoza reproduk- 
cijskih materialov s konvertibilnega področja oziroma 2,5 °/o rast uvoza v celoti, 
zato da ne bi prišlo samo do nominalnega, ne pa realnega naraščanja uvoza 
opreme v prihodnjem letu. 

Ko že govorim o problematiki ekonomskih odnosov s tujino, bi rad dodal 
še neko informacijo k delu današnje razprave. Uvodoma je bilo danes pojas- 
njeno, kakšno je stanje glede prepovedi carinjenja blaga s konvertibilnega pod- 
ročja na carinarnicah v Sloveniji. V zadnjih dneh smo z zveznimi organi inten- 
zivno sodelovali, iskali podatke in razčiščevali, tako da smo v tem času poslali 
več telegramov, s katerimi smo pojasnili resne težave in zastoje, do katerih 
prihaja v proizvodnji. V nedeljo smo dobili podatke iz občin, koliko proizvodnih 
obratov je stalo v posameznih organizacijah, kolikšno število delavcev je v to 
Vključeno in še nekatere dopolnilne podatke, ki so rezultat zapore carinjenja. 
Naša ocena je, da bomo ta problem najverjetneje razrešili na seji komisije 
Zveznega izvršnega sveta, Iki je začela z delom danes zgodaj popoldne. To je 
dejansko najresnejši problem, ki ga je treba rešiti danes ali jutri. O tem vas 
bomo še obvestili, ko bomo to razpravo zaključili. 

Rekel bi še morda to, da so tudi včeraj potekala v Beogradu intenzivna 
usklajevanja, tako glede podatkov kot tudi glede nekaterih drugih postavk. 
Razmere so po republikah tudi tu dokaj različne, tako da ni izključeno, da ne 
bi tudi nekatere druge republike prišle pod isti režim. Kot veste, ima ožja 
Srbija pravzaprav že tak režim. 

Glede amortizacije in revalorizacije je naše stališče znano. Pri zakonih, ki 
so v federaciji v zaključni fazi priprav, smo predlagali, da se ne gre na 
povečanje amortizacijskih stopenj že za leto 1981, se pravi, da naj bi zaključni 
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računi ine upoštevali povečanja, ki izhaja iz povečanih stopenj in iz revalorizi- 
ranih osnovnih sredstev, ampak da naj bi se to postopno izvedlo v naslednjih 
dveh letih. Razumljivo je, da je to stvar usklajevanja z drugimi republikami, 
vendar pa glede na to, da iso možnosti dohodka in pa potrebe v zvezi z razvojem 
že opredeljene, ne vidimo realne možnosti, da bi se posledice tega zakona že 
uveljavile pri zaključnem računu za leto 1981. 

Glede investicij, še posebej investicij na manj razvitih območjih, mislim, 
da kaže sprejeti sugestijo, ki je prišla do izraza v razpravah več delegatov, 
da pri manj razvitih območjih izpustimo stavek, da vse te usmeritve veljajo 
tudi za manj razvita in obmejna območja. Poglavje, ki govori o investicijski 
politiki, bomo dopolnili v smeri, kot je govoril delegat iz Murske Sobote, se 
pravi, da bomo poskušali v teh zoženih okvirih investicijskih možnosti v pri- 
hodnjem letu zagotoviti tudi ustrezno prenašanje proizvodnih programov ozi- 
roma investicijskih programov na manj razvita in obmejna območja, tako kot 
bodo siceršnje možnosti v republiki kot v celoti. 

Rad bi o tem rekel, da ne bi bilo dobro, če bi glede investiranja za manj 
razvita območja oblikovali neke posebne kriterije, ker bi to najbolj teplo njih 
same in ne bi prispevalo k pravemu razvoju. Zagotoviti moramo predvsem, 
da pride ob teh usmeritvah tudi do investicij na manj razvitih območjih, ki 
bodo dohodkovno, izvozno in podobno dovolj interesantne v sklopu celotnega 
razvoja Slovenije. . _ , , 

Rad bi o tem opozoril, da bo možnost o tem širše spregovoriti, ko bomo 
skupščini predložili poročilo o ključnih investicijskih programih, ki bi bili 
usmerjeni v izvoz, v proizvodnjo hrane in še v nekatere dejavnosti, ki pomenijo 
tehnološko prestrukturiranje, ki pomenijo nujne surovine in ki naj omogočijo 
skladnejši razvoj v naslednjih letih. Seveda bi tudi v razpravi o teh usmeritvah 
morali razpravljati o regionalni razmestitvi ključnih investicijskih objektov. 

Glede proizvodnje hrane intenzivno pripravljamo predlog za Skupščino, ki 
naj bi ga sprejeli še do konca tega leta, kako razrešiti vprašanje dela tistih 
intervencij v proizvodnji hrane, za katere je treba zbrati nepovratna sredstva. 
Gre za pospeševalno službo, Za nadomeščanje enega dela obresti pri hranilnih 
službah, potem premije za privez in tako naprej. Skratka, gre za to, kar ni 
mogoče dobiti na podlagi združevanja. 

Strinjamo se z mnenji iz razprave, da v prihodnjem letu ne bi šli več toliko 
na intervencije v porabi hrane, ampak predvsem na intervencije na področju 
proizvodnje hrane. Tako mislimo, da je treba obseg tako imenovanih nadome- 
stil v porabi hrane bistveno zožiti in skrčiti glede na stanje v letošnjem letu. 

Glede melioracij in trajnejših naložb v kmetijstvu pripravljamo sedaj neka- 
tere predloge. V zvezi s presežki sredstev, ki so nastale v območnih vodnih 
skupnostih, je naša ocena, ki pa jo moramo seveda še družbeno verificirati, 
da bi se lahko en del teh presežkov uporabil ne samo za ureditev voda po 
sedanjih namenih uporabe v okviru vodnega gospodarstva, ampak tudi za širše 
vodno ureditvene posege, ki hkrati tudi razrešujejo problem melioracij. O tem 
se je treba še pogovoriti z ustreznimi dejavniki, med drugim seveda tudi 
s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za vodno gospodarstvo. 

O obdavčevanju kmetijstva bo Skupščina razpravljala ob analizi obdav- 
čevanja kmetijstva v decembru. V tej analizi je dana ocepa dosedanjega obdav- 
čevanja kmetijstva, pa tudi različni drugi sistemi obdavčevanja kmetijstva, ki se 
uporabljajo v svetu. V njej je dana usmeritev, kako ta naš sistem izpopolniti. 
Rad bi rekel, da ne bi bilo dobro in da ni nobene potrebe, da bi v zvezi s tem 
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napravili kakršenkoli preplah med kmetijskimi proizvajalci. Nekatere rešitve, 
ki naj bi bile tu postopoma uvedene, naj bi ne zagotovile, da bi na tem področju 
dosegli neke bistveno nove dohodke iz obdavčenja. Naša osnovna usmeritev 
bi morala biti, da tudi zasebno kmetijstvo v večji meri prevzema materialne 
obveznosti, ki nastajajo iz zagotavljanja socialne in zdravstvene varnosti kmeč- 
kih proizvajalcev. Doseči moramo pravičnejšo razporeditev teh obveznosti med 
kmetijskimi proizvajalci glede na dohodek, ki se na posamezni kmetiji dosega, 
se pravi nekoliko od poprečnih meril, ki izhajajo iz katastrskega dohodka. 

Mislim, da ni potrebno to širše pojasnjevati, ker bo celotna analiza v raz- 
pravi že v decembru. 

Še nekatera vprašanja, ki so bila postavljena, zahtevajo proučitev. Eno je 
vprašanje pogojev izvoza in uvoza za organizacije, ki imajo dolgoročno poslovno 
kooperacijo. Problem je v tem, da je bilo po dosedanjih predpisih mogoče, da te 
organizacije nimajo izravnanega uvoza z izvozom, ampak so bile možnosti, da 
pri izvozu oziroma uvozu odstopajo bodisi za 40% navzgor, se pravi, da več 
izvažajo, kot je njihov uvoz po taki dolgoročni kooperacijski pogodbi, ali pa, 
da so za 40 % v minusu. V praksi so vsi to razumeli le kot možnost, da so 
v minusu. Glede na ne tako majhen obseg teh pogodb o dolgoročni kooperaciji 
ustvarja to dosti resne materialne probleme, ki jih sicer imamo glede uvoza s 
konvertibilnega področja, tako da glede tega ne vidimo druge možnosti, kot 
da ti, ki so nosilci takšne dolgoročne kooperacije v prihodnjem letu in v nasled- 
njih letih, računajo na izravnano menjavo, ne pa na to, da so v tej menjavi 
takšni minusi. To je ena stvar, ki mislim, da je ne bo mogoče spremeniti. 

Prispevanja deviz po teh pogodbah o dolgoročni kooperaciji za skupne 
potrebe v republiki do sedaj ni bilo. Tudi naša razmišljanja in razmišljanja 
v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino ne gredo v 
to smer. 

Končno bi predlagal, če bi bilo mogoče, da v skleipe vašega zbora vključite 
tudi jasno napotilo občinam pri pripravljanju resolucij o ekonomski politiki 
za prihodnje leto. Mislim, da bi dejansko morali izhajati iz tega, da smelejša 
razvojna varianta iza leto 1982 ne bi smela pomeniti, da se sedaj vse občine 
v Sloveniji preračunajo tako, da bodo v svoji ekonomski politiki izhajale iz 
slovenskega povprečja kot minimuma in da od tam naprej gradijo svoje stopnje 
rasti, ali pa da bodo te stopnje pri izvozu manj ambiciozne, pri uvozu pa znatno 
ambicioznejše in podobno. Mislim, da bi bilo dobro, ker smo sedaj vendarle 
še v fazi priprav teh planskih dokumentov za prihodnje leto, da glede tega 
zavzemamo jasno stališče. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tako približno je želela 
tudi Izola. 

V razpravi sta bili postavljeni tudi dve konkretni vprašanji. Eno se je 
nanašalo na INO-Nafto Lendavo, eno pa na geološke raziskave. Menim pa, da 
bomo ta vprašanja lahko razčistili ob predlogu resolucije. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem prekinjamo to točko dnevnega 
reda, da bi se lahko delegatska skupina sestala. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnurtek resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 
v letu 1982. 
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Osnutek je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je tovariš Marjan Markovič, član 
delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Andrej Briški, pomočnik 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in tovarišica Alenka 
Markičeva, samostojna svetovalka v tem zavodu. Besedo ima tovariš Markovič. 

Marjan Markovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegacija naše Skupščine v Zboru republik in pokrajin je sodelovala 
pri pripravi sklepov in stališč k osnutku zvezne resolucije in spremljajočim 
dokumentom tako z Izvršnim svetom naše Skupščine ikot tudi na sejah delovnih 
teles zborov Skupščine SR Slovenije ter se s predloženimi pripombami in stališči 
k predlaganim osnutkom strinja. Delegacija je že ob obravnavi poročila Zvez- 
nega izvršnega sveta o uresničevanju zvezne resolucije za leto 1981, ki ga je ta 
predložil junija letošnjega leta, in pa v predhodnih razpravah, ki so potekale 
zadnje dni o osnutku zvezne resolucije, uveljavljala predvsem tale stališča: 

1. da mora biti izvoz na konvertibilno področje opredeljen kot osnovni cilj, 
kateremu morajo biti podrejeni vsi segmenti ekonomske politike v prihod- 
njem letu; 

2. da je potrebno za doseganje stabilizacijskih ciljev ob hkratni krepitvi 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov doseči optimalno skladnost bla- 
govno-denarnih razmerij in s tem povezanih in odvisnih odnosov ponudbe in 
povpraševanja vseh vrst. 

Lahko ugotovimo, da so v osnutek predloženih dokumentov o gospodarskem 
in socialnem razvoju Jugoslavije v letu 1982 vnesene te načelne opredelitve in 
jih v obsegu, kolikor tem ciljem ustrezajo, tudi podpiramo. Vendar predlagane 
konkretne rešitve niso dovolj konsistentno izpeljane. Predlagane pripombe 
tako delovnih teles kot Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k resoluciji ter 
spremljajočim dokumentom odražajo naša prizadevanja, da se navedene po- 
manjkljivosti in nedoslednosti odpravijo in nadomeste z boljšimi rešitvami. Stri- 
njamo se s predlogom, da se delegaciji da pooblastilo za glasovanje za predloge 
aktov, talko da bi imela delegacija čim širši manevrski prostor pri uveljavljanju 
sprejetih pripomb in stališč. Menimo namreč, da je potrebno storiti vse, da bi 
bili akti sprejeti do konca letošnjega leta, tako da bi bilo gospodarstvo že s 
1. januarjem 1982 seznanjeno z vsemi pogoji gospodarjenja. 

Če pa delegacija v postopku usklajevanja ne bi mogla uveljaviti bistvenih 
pripomb Skupščine SR Slovenije k zvezni resoluciji in spremljajočim aktom, 
bo zborom naše Skupščine poročala o poteku usklajevanja in eventualno pred- 
lagala spremembo pooblastila. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Briški, želite tudi vi besedo? (Ne.) 
Osnutek resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 21, danes pa ste na 

klop dobili tudi mnenja in stališča Izvršnega sveta. Osnutek so obravnavali 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Prav tako je ta osnutek resolucije obravnavala naša skupina delegatov, ki 
proučuje poročila Izvršnega sveta o izvajanju resolucije in je pripravila tudi 
predlog sklepa, ki ste ga dobili na klop in ki je bil pripravljen na osnovi 
dosedanjih razprav v delovnih telesih in na osnovi stališč in mnenj Izvrš- 
nega sveta. 
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Tovariš Štrakl je na začetku povedal tudi za to točko dnevnega reda, da 
bo naša skupina delegatov spremljala razpravo in po potrebi predlagala spre- 
membe sklepa. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predlog sklepa, kakršen vam je bil danes predložen in kakršnega 
je na osnovi dosedanje razprave in stališč Izvršnega sveta pripravila naša sku- 
pina delegatov. Kdor je za tak sklep, naj iprosim glasuje! (60 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dne v n e g a reda, to je na osnutek odloka o 
skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982. 

Takoj na začetku moram reči, da je osnutek odloka označen kot strogo 
zaupen akt, zato se mora zbor pri obravnavi tega akta ravnati v skladu z 
določbami drugega odstavka 399. člena poslovnika Skupščine, tako da obravnava 
ta akt brez navzočnosti javnosti. Predstavnike sredstev javnega obveščanja pa 
moraim opozoriti, da lahko javnost obvestijo le o tem, da je zbor akt obravnaval 
in o tem, kakšen sklep je sprejel, ne pa tudi o njegovi vsebini, kar je v Skladu 
z drugim odstavkom 400. člena poslovnika Skupščine. 

Hkrati vas obveščam, da bomo v skladu z omenjenimi določbami poslovnika 
obravnavali tudi 7., 8. in 9. točko dnevnega reda, ker so tudi strogo zaupne 
narave. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o ciljih in nalogah Skupne emisijske in denarne politike in Skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1982. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je tovariš Marjan Markovič, 
predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič, namestnik republiškega 
sekretarja za finance. 

Osnutek odloka ste dobili. Dobili ste tudi stališča in pripombe Izvršnega 
sveta, danes pa še predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor in je 
rezultat dosedanjih razprav. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) Želijo besedo 
predstavniki delegacije in Izvršnega sveta? (Ne.) 

Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) če ne, potem dajem sklep 
na glasovanje! Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sklep smo soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije in osnutek odloka o enotni pro- 
jekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 1982. 

Ta dva akta sta strogo zaupna in ju torej obravnavamo, kot sem že na 
začetku rekla, v skladu z drugim odstavkom 399. in drugim odstavkom 400. člena 
poslovnika Skupščine. 

Osnutka odlokov je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik delegacije je tovariš Marjan Markovič, tovarišica Alenka Kerinova 
pa je predstavnica Izvršnega sveta. Želita besedo? (Ne želita.) 
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Osnutek odlokov so dobili vodje skupin za delegate, ki se udeležujejo 
današnjega zasedanja. Dobili ste tudi stališča in pripombe Izvršnega sveta in 
predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutka odlokov je obravnaval Odbor za finance in poslal vsem tudi pis- 
meno poročilo. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Prijav za razpravo ni. Zeli kdo 
besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predloga obeh sklepov. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Z veliko večino smo sprejeli tudi ta dva sklepa. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1982 
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Tudi ta akt je strogo zaupne narave in ga obravnavamo v skladu z drugim 
odstavkom 399. in drugim odstavkom 400. člena poslovnika Skupščine. K 
osnutku odloka je predložena informacija o izvršitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin v obdobju januar—september 1981, ki pa je označena 
kot strogo zaupno gradivo. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik delegacije je tovariš Marjan Markovič, predstav- 
nik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne.) 

Osnutek odloka in informacijo so prejeli vodje skupin za delegata, ki se 
udeležuje današnje seje zbora, danes pa ste dobili na klop tudi stališča Izvrš- 
nega sveta in predlog sklepa. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno^pravna 
komisija in o tem pismeno poročala zboru. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo od delegatov besedo? (Ne.) Imate predlog 
sklepa, ki ga dajem na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! 
(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet tudi ta sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1982. 

Tudi to je strogo zaupen akt. Tudi zanj velja 2. odstavek 399. in 2. odstavek 
400. člena poslovnika. 

Akt nam je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. Predstavnik naše 
delegacije je tovariš Marjan Markovič, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš 
Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne.) 

Osnutek odloka so dobili vodje skupin za delegata, ki se udeležuje današ- 
nje seje. 

Danes ste dobili na klop stališča Izvršnega sveta in predlog sklepa, ki naj 
bi ga sprejel naš zbor. Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
potem dajem predlog sklepa na glasovanje! Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! 
(54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sklep smo sprejeli soglasno. 
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Prehajamo na 10. t o č ko dnevnega reda, to je na predlog izhodišč 
za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982. 

Predlog izhodišč je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Mihajla Madžaroviča, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za pravosodje, upravo in proračun. Želite besedo? (Ne.) 

Predlog izhodišč je bil objavljen v prilogi VII. Poročevalca. Obravnaval ga 
je Odbor za finance in zboru (predložil poročilo ter dodatno poročilo. Zeli poro- 
čevalec odbora (besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Slavi ca Robida, delegatka občine 
Ljubljana-Bežigrad. 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati smo mnenja, da predlog Odbora za finance Zbora občin, da se 
izpad v bilanci prihodkov nadomesti z ustreznim povečanjem temeljnega pro- 
metnega davka, ki bi enakomerno obremenil porabo in bil v celoti vir proračuna 
federacije, ni ustrezen. Cene posameznih artiklov so že tako ali tako previsoke, 
prodaja stagnira, s tem pa tudi proizvodnja v združenem delu. Delegati smo 
mnenja, da je potrelbno temeljni prometni davek celo zmanjšati, povečevati pa 
družbeno produktivnost dela in omogočati čimprejšnjo stabilizacijo gospodar- 
stva, kar je bil tudi predlog 3. kongresa samoupravljalcev, ki je bil v letošnjem 
letu. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rudi Levart, 
delegat iz občine Slovenska Bistrica. 

Rudi Levart: Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela sta sprejeli naslednja stališča. 

V občini je bilo postavljeno delegatsko vprašanje glede koriščenja sredstev 
od zvišanja davka iz osebnega dohodka od 1 % na 1,9 %> v letu 1981 (zakon o 
spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks). Delegat- 
sko vprašanje je v proučevanju. V razpravi o predlogu izhodišč za pripravo 
predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 delegati menijo, da 
navedeno zvišanje davka za pokrivanje kompenzacij ne bi bilo umestno uvesti 
v prihodnjem letu, ker bi bilo to nesprejemljivo glede na gibanje življenjskih 
stroškov in rast realnih osebnih dohodkov. Predlagamo, da se za kompenzacije 
predvidijo drugi viri na podlagi samoupravnih sporazumov in dogovorov. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Vida Brumen, dele- 
gatka iz občine Lenart. 

Vida Brumen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori naše občinske skupščine so precej podrobno obravnavali izhodišča za pri- 
pravo predloga zakona o proračunu Slovenije za leto 1982 ter na podlagi raz- 
prave oblikovali naslednje pripombe in stališča. 

V načelu podpiramo predlog izhodišč, saj je pripravljen v skladu z usmerit- 
vami osnutka resolucije za leto 1982, ki pa pomeni nadaljnje zaostritve gibanj 
na področju splošne porabe v letu 1982. To je sicer v skladu s stabilizacijskimi 
prizadevanji, vendar želimo opozoriti na nekatere probleme, 'ki so se zaostreno 
že pojavili v letošnjem letu ob taki naravnanosti aplošne porabe v letu 1982, 
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bodo pa v naslednjem letu povzročali še težjo situacijo v splošni porabi v obči- 
nah, posebej pa še v dopolnjevanih občinah. 

Znano je, da imajo dopolnjevane občine v letošnjem letu težave pri zadovo- 
ljevanju nujnih potreb posameznih proračunskih porabnikov kljub 18% pove- 
čanju proračunskih dohodkov, kar je sicer enako kot v nedopolnjevanih občinah, 
vendar pa so imele dopolnjevane občine drugačno situacijo, saj so izhajale iz 
povsem očiščenih proračunov, poleg tega pa je za dopolnjevane občine poraba 
opredeljena s kriteriji po posameznih namenih porabe, kar onemogoča reševa- 
nje posameznih specifičnih problemov. 

V primerjalnih podatkih z drugimi občinami smo ugotovili, da so povečali 
sredstva za delo državnih organov za več kot 16 °/o, kar pa v dopolnjevanih 
občinah po kriterijih ni bilo mogoče. Tako so vsa leta in tudi danes odprta 
vprašanja pokritja osebnih dohodkov delavcev upravnih organov, pokritja mate- 
rialnih stroškov ter sredstev za delo pravosodnih organov. Ob tem pa se nam 
ponovno pojavlja tudi vprašanje ustreznejšega vrednotenja dela na strokovnih 
in kreativnih delovnih mestih, saj so osebni dohodki gospodarstva za ta dela 
znatno višji in tako stanje vpliva na vedno večjo fluktuacijo delavcev teh 
delovnih mest. 

Menimo, da smo v tako zastavljeni politiki splošne porabe v letošnjem letu 
V dopolnjevanih občinah v neenakopravnem položaju in s tako situacijo v letu 
1982 ne moremo nadaljevati. Zato smo realno predvidevali, da se bo situacija 
dopolnjevanih občin v letu 1982 spremenila, vendar v predlogu izhodišč o tem ni 
veliko rečeno. Po neuradnih informacijah naj bi se sredstva za dopolnjevanje 
v prihodnjem letu ne povečala več »kot v povprečju. Razliko med sredstvi, ki se 
predvidevajo za dopolnjevanje, in globalom potrebnih sredstev pa naj bi se 
zagotavljala iz naslova bistveno povečanih davkov, zlasti iz kmetijstva. Ker pa 
so med dapolnj evanimi občinami pretežno občine,, ki imajo velik delež prebi- 
valcev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, bi ta ukrep seveda najbolj prizadel prav 
te občine. Menimo, da tako izhodišče ni povsem ustrezno dn da ne bi smeli iti na 
bistveno povečanje davka iz kmetijske dejavnosti, ker še vedno nismo uskladili 
prodajnih cen z realnimi stroški; mislim tudi na kmetijske proizvode. 

Preobrazba davčnega sistemaipa prav tako ne gre v smeri povečanja prispev- 
kov, ampak povečanja zajemanja dejanskega dohodka in njegove obdavčitve, ki 
pa jo bomo lahko uveljavili šele v daljšem obdobju. Zato menimo, da je potrebno 
to problematiko bolj doreči ter na podlagi objektivnih kriterijev tudi pravočasno 
uskladiti obseg dopolnilnih sredstev, obenem pa tudi jasno opredeliti stališča 
med samimi resornimi upravnimi organi v republiki. 

V letošnjem letu smo v taki situaciji kljub stabilizacijski naravnanosti le 
preveč osiromašili delo državnih organov in s tako situacijo v prihodnjem letu 
ne moremo nadaljevati, ker se bodo razlike med gospodarskimi in upravnimi 
organi še povečale, kar bo imelo za posledico še večjo fluktuacijo kvalitetnih 
strokovnih kadrov iz uprave. To pa ob nalogah, ki so pred državnimi organi, 
prav gotovo ni ustrezno. 

V naši razpravi želimo opozoriti tudi na področje negospodarskih investicij. 
V letošnjem letu so bila za dopolnjevanje občine zagotovljena le sredstva za 
pokrivanje anuitet in dokončanje že začetih investicij. Menimo, da je bilo nujno 
potrebno na tem področju zagotoviti tudi sredstva ,za najnujnejše vzdrževanje 
in obnovitvena dela na obstoječih zgradbah ter tako omogočiti pogoje za delo, 
obenem pa preprečevati še večjo škodo na objektih. 



446 Zbor občin 

V predlogih izhodišč je dan tudi poudarek modernizaciji poslovanja repu- 
bliških upravnih organov. Ob tem, da dopolnjevane občine, kjer je določen 
obseg porabe po posameznih namenih, nimajo nobenih možnosti za zagotovitev 
sredstev za te namene, bi bilo zato potrebno sprejeti ustrezna izhodišča že za 
leto 1982. 

Ob koncu se pojavlja tudi vprašanje zagotovitve opreme za delo postaj 
milice. V srednjeročnem programu imamo v planu modernizacijo opreme posta- 
je milice, vendar sedaj ne moremo zagotoviti sredstev niti za nadomestitev 
najnujnejše opreme, zlasti zaradi dotrajanosti stare. Ob tem pa so nekatere 
občine ta vprašanja v celoti rešile ob ureditvi prostorov postaj milice. Prav tako 
bi bilo potrebno zaradi zamenjave večine kadra, ki je odšel v pokoj, z mladimi 
delavci, zagotoviti določena sredstva za sofinanciranje nakupa stanovanj; zato 
bi bilo potrebno za sedem let opredeliti minimalna sredstva tudi za te namene. 

V sredstvih za negospodarske investicije dopolnjevanih občin bi bilo potreb- 
no zagotoviti tudi določena sredstva za najnujnejše investicije s področja ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, saj je potrebno upoštevati, da v nekaterih 
občinah doslej nismo mogli urediti niti minimalnih in drugih prostorskih po- 
gojev na tem področju. 

V ostalem pa podpiramo predlagana izhodišča. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima Franc Godina,, 
delegat iz občine Logatec. 

Franc Godina: Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela je na svoji seji obravnavala predlog izhodišč za obravnavo predloga zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1982 in ugotovila, da obstaja vrsta odprtih 
vprašanj, kako s sedanjimi viri za financiranje splošne porabe tako imenovanega 
republiškega proračuna zagotoviti potrebna sredstva za financiranje nalog v 
republiki Sloveniji, kakor tudi kotizacijo za zvezni proračun. 

Ob obravnavi poročila Odbora za finance Zbora občin k tej točki sta skupini 
delegatov ocenili, da ni sprejemljivo stališče odbora, v katerem predlaga, da 
naj se med drugim namensko preusmeri 0,5 %> občinskega daVka od osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja v samoupravne sklade. Skupini sta namreč 
ugotovili, da v proračunu občine Logatec predstavljajo ita sredstva 12°/« pro- 
računa za leto 1981. S preusmeritvijo tega prihodka iz splošne porabe občina 
Logatec ne more pokriti vseh obveznosti, ki jih je dolžna pokrivati na osnovi 
sprejetih predpisov in dogovorov. Skupina delegatov predlaga, da se to stališče 
Odbora za finance ponovno prouči in ugotovi, kakšne posledice bi to povzročilo 
v občinskih proračunih. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče 
več razpravljati, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1982 se sprejme. 

2. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dane v poročilih Odbora za finance, pripombe skupin delegatov 
in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 
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Če se s takim Oklepom strinjate, potem prosim, da zanj glasujete! Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagani sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1982. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je tovariš Marjan Markovič^ pred- 
stavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne želita!) 

Osnutek zakona ste dobili že prej. Danes pa ste dobili na klop stališče 
Izvršnega sveta in predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance dn Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in vas prosim, da vzamete v roke sklep, o katerem bomo glasovali. 
V njem piše, da so bili v pripravo proračunu federacije vloženi določeni napori, 
da pa niso v celoti izpolnjena določila sprejete politike splošne porabe za na- 
slednje leto. Sklep vsebuje tudi naše predloge o tem, kaj bi bilo treba v federaciji 
še narediti oziroma preveriti. Naš proračun lahko prevzame za kotizacijo v pro- 
računu federacije le 12 265 milijonov dinarjev. « 

To je zgoščena vsebina predloga sklepa, ki ga dajem na glasovanje. Kdor 
je za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na poročilo o med- 
republiškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj razvite 
republike in SAP Kosovo. 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Andreja Briškega. Želite besedo? (Da.) Prosim! 

Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V svojem kratkem uvodu bom povezal dve točki z dnevnega reda in sicer 12. 
točko, to je poročilo Izvršnega sveta o medrepubliškem sodelovanju in predlog 
zakona iz naslednje točke dnevnega reda. 

V naši republiki smo že pri pripravi planskih dokumentov za Obdobje 
1981—1985 opredelili nujnost tesnejšega povezovanja organizacij združenega 
dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah in še posebej v manj razvitih republikah in SAP Kosovo. 
Zato smo v družbenem planu predvideli, da bodo organizacije združenega dela 
povečale zlasti dolgoročne plasmaje na osnovi združevanja dela in sredstev na 
dohodkovnih osnovah, zlasti za pridobivanje energije, hrane in surovin, na pod- 
ročju proizvodnje, ki omogoča višji nivo tehnično-tehnološkega sodelovanja in 
pa oblikovanje komplementarne gospodarske strukture, kot tudi na področju 
delovno intenzivne proizvodnje. Vse to je za hitrejši razvoj manj razvitih ob- 
močij še zlasti pomembno. 

Na večje možnosti združevanja dela in sredstev vpliva tudi opredelitev 
v družbenem planu Jugoslavije in ustreznih predpisih, da se 50% obveznosti 
republike do manj razvitih republik in SAP Kosovo lahko izpolni s samo- 
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upravnim združevanjem dela in sredstev. Organizacije združenega dela iz naše 
republike so ob aktivnem sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije in gospo- 
darskih zbornic v manj razvitih republikah in SAP Kosovo začele intenzivno 
sodelovati pri pripravi projektov za skupna vlaganja z organizacijami združe- 
nega dela na manj razvitih območjih. 

Pri odboru Gospodarske zbornice Slovenije je na podlagi teh aktivnosti 
sedaj evidentiranih že nad 100 programov, ki pa so v različnih fazah priprave. 
Za manjše število teh programov so že sklenjeni samoupravni sporazumi, od 
katerih so nekateri v fazi realizacije ali pa v postopku potrjevanja, večji del 
pa je še v proučevanju. 

Pri pripravi projektov, zlasti pri konstrukciji sredstev za njihovo realizacijo 
je pri dosedanjem sporazumevanju prišlo do nekaterih problemov, ki so v po- 
ročilu podrobneje obdelani. Predvsem je potrebno uskladiti stališča med repu- 
blikami in pokrajinama glede namena uporabe sredstev, ki se obvezno usmer- 
jajo za hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo, na- 
dalje vprašanje njihovega deleža v strukturi sredstev posamezne investicije, 
vprašanja dinamike usmerjanja teh sredstev in podobno. 

Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob sodelovanju Gospodarske 
zbornice Slovenije že pred sprejetjem planskih dokumentov, še zlasti pa v letu 
1981, povečal aktivnosti pri dogovarjanju z izvršnimi sveti in gospodarskimi 
zbornicami v manj razvitih republikah in SAP Kosovo. Namen dogovarjanja 
je bil čimprej razčistiti taka vprašanja in se hkrati dogovoriti za konkretne 
programe sodelovanja z vsako manj razvito republiko posebej in seveda tudi 
s SAP Kosovo. Nekatera od teh vprašanj so tudi sestavni del medrepubliškega 
dogovarjanja pri pripravi dogovora o dinamiki in drugih vprašanjih, povezanih 
z združevanjem dela sredstev sklada federacije na dohodkovnih osnovah. Uskla- 
jevanje tega dogovora glede na roke, ki so predvideni v družbenem planu Jugo- 
slavije, kasni, pričakovati pa je, da bo sprejet še v teku tega leta. 

Med prizadevanji za pospešitev sodelovanja organizacij združenega dela 
iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz manj razvitih republik in 
SAP Kosovo na podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev na dohod- 
kovnih osnovah se uvršča tudi sprejemanje zakona o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo, ki ga bomo obravnavali pri 13. točki dnevnega 
reda. 

Pri pripravi predloga tega zakona je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteval večino stališč, predlogov in pripomb zborov Skupščine SR Slovenije 
in njenih delovnih teles k predlogu za izdajo zakona in k osnutku zakona. S tem 
je predlagatelj izpopolnil prvotno predlagana določila tako glede razporejanja 
obveznosti na posamezne zavezance kot tudi nekatere olajšave in še zlasti tista 
določila zakona, ki se nanašajo na samoupravno združevanje dela sredstev, ki 
jih organizacije združenega dela iz naše republike obvezno usmerjajo za hitrejši 
gospodarski razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Predlog zakona opredeljuje vlogo in razmerja med posameznimi subjekti, ki 
sodelujejo pri urejanju in pospeševanju združevanja dela in sredstev. 

Ob upoštevanju razprave v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije o pred- 
logu zakona pa Izvršni svet predlaga še nekatere amandmaje k prvotnemu be- 
sedilu. Amandmaji se nanašajo na 1., 3., 12., 23. in 29. člen, poleg tega pa Izvršni 
svet predlaga še nov 30. člen. Dobili ste jih danes pred zasedanjem Skupščine, 
med odmorom pa je bil dan še amandma k 3. členu. 
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Poleg vsebinskih smo posredovali tudi redakcijske amandmaje, ki izbolj- 
šujejo besedila nekaterih členov, ne spreminjajo pa njihove vsebine. 

Amandma k 1. členu predlaga Izvršni svet zato, da bi lahko na osnovi tega 
zakona poleg obveznosti, ki jih ima naša republika v višini 1,83 %> družbenega 
proizvoda, lahko izvajala tudi dodatno, obveznost za hitrejši razvoj SAP Kosovo 
v višini 0,03 °/o družbenega proizvoda družbenega gospodarstva. Ta obveznost 
načelno izhaja že iz sprejetega družbenega plana Jugoslavije in enega od dogo- 
vorov, ki se nanaša na pospeševanje razvoja manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. Konkreten vir teh sredstev je bil preciziran šele pred kratkim v okviru 
medrepubliškega dogovarjanja pri pripravi dogovora o skupnih vlaganjih in 
njihovi dinamiki, o katerem sem govoril malo prej. Da ne bi bilo treba zakona 
takoj po sprejetju dopolnjevati, Izvršni svet predlaga, da v 1. členu dodamo 
besede: »da se izvajajo obveznosti Slovenije poleg na osnovi zakona o skladu 
federacije tudi na osnovi dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije 
o pospeševanju razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo.« S tem je dana 
možnost, da bi se tudi ta obveznost lahko poravnala iz istega vira sredstev, 
s tem da se stopnje obveznosti ne spreminjajo, ker gre za manjšo dodatno 
obveznost. 

Amandma k 3. členu je Izvršni svet siprejel na podlagi obravnavanja amand- 
maja, ki ga je predlagala skupina delegatov Zbora združenega dela z območja 
občine Maribor. Skupina delegatov je predlagala, naj bi med dejavnosti, ki bi 
bile oproščene obveznosti, ki jio ureja ta zakon, poleg proizvodnje in prenosa 
električne energije Vključili tudi distribucijo električne energije. Izvršni svet se 
s tem amandmajem skupine delegatov z območja občine Maribor ni strinjal, 
predlaga pa, da se izvzame iz obveznosti del distribucije, ki se nanaša na objekte 
110 kilovoltne mreže. Ti objekti so namreč v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije predvideni kot prednostni. To določilo bi vključili v 3. člen, 
ki govori o olajšavah oziroma ugodnostih za posamezna osnovna sredstva. 

K 12. členu Izvršni svet v skladu z razpravo v odborih in v komisijah 
Skupščine predlaga novo alineo, in sicer, da se proizvodnja uranove rude oprosti 
plačevanja obveznosti iz tega naslova. Uranova ruda je, kot veste, podobno kot 
premog ena od osnov proizvodnje električne energije v Sloveniji. Zaenkrat ta 
proizvodnja še ni stekla, vendar smo v sporazumu z delovnimi telesi Skupščine 
predlagali, da se to vprašanje reši že s tem zakonom. 

Naslednji amandma se nanaša na 29. člen. V njem je predlagano, da bi 
Skupščina Skupaj z zakonom sprejela tudi prilogo, ki je objavljena v skupščin- 
skem Poročevalcu. Glede na to, da ima priloga izrazito izvedbeni značaj in v 
skladu z razpravo v delovnih telesih Skupščine Izvršni svet predlaga, da to ne 
bi bila priloga zakona, temveč izvršilni predpis, ki bi ga sprejel Izvršni svet na 
podlagi določil tega zakona. 

Novi 30. člen na predlog delovnih teles Skupščine ureja ukinitev sedanjega 
zakona, po katerem organizacije združenega dela obravnavajo svoje obveznosti 
v teku letošnjega leta kot akontacije. 

Izvršni svet je obravnaval amandma delovnih teles Skupščine k 25. členu. 
Delovna telesa predlagajo, da bi sklep o obveznosti združevanja sprejel Izvršni 
svet ne pa koordinacijski odbor, kot je predlagano v prvotnem besedilu. Izvršni 
svet se s tem ni strinjal, ker meni, da je koordinacijski odbor delegatsko zasno- 
van; v njem sodelujejo poleg delegatov Izvršnega sveta tudi delegati Gospo- 
darske zbornice Slovenije, bank in SISEOT in bi zato pri njegovih odločitvah 
prek teh organizacij sodelovale tudi organizacije združenega dela, s tem pa bi 
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bila zagotovljena polna družbena odgovornost. Izvršni svet v sporazumu z Go- 
spodarsko zbornico Slovenije predlaga namesto tega amandma k 23. členu, in 
sicer kot nov 5. odstavek, ki podrobneje ureja vlogo Gospodarske zbornice 
Slovenije in splošnih združenj v zvezi s pospeševanjem samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev. 

Izvršni svet tudi imeni, da bi zadržanje sedanjega besedila 25. člena omogo- 
čilo tudi racionalnejši postopek, saj bi večino primerov obravnaval le koordi- 
nacijski odbor in le v primeru ugovorov Izvršni svet. Na podlagi amandmaja, 
ki so ga oblikovala delovna telesa Skupščine, pa bi morala v vseih primerih 
potekati obravnava tako v koordinacijskem odboru kot tudi v Izvršnem svetu. 
Pri tem sLJježko zamislimo, da bi Izvršni svet izhajal iz drugih razmerij kot 
koordinacijski odbor, ker bi bil pravzaprav seznanjen z istimi informacijami. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga zboru, da predlog zakona 
skupaj z amandmaji Izvršnega sveta obravnava in sprejme. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Preden bomo pri naslednji točki 
glasovali, vam bom predlagala, da oblikujemo skupino delegatov kot vedno 
v primeru različnih mnenj. Skupina bo predlagala zjboru rešitev spornega 
vprašanja. 

Poročilo o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospo- 
darsko manj razvite republike in SAP Kosovo je bilo objavljeno v prilogi VII. 
Poročevalca. Danes ste dobili na klop predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi 
sprejel naš zbor. 

Poročilo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Od- 
bor za finance in skupina delegatov za proučitev poročil Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in raz- 
voju SR Slovenije, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Rudi Levart iz dbčine Slovenska 
Bistrica. Prosim! 

Rudi Levart: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela z gospo- 
darskega področja in na predlog delovne organizacije IMPOL Slovenska Bistrica 
navajamo naslednje pripombe. 

Na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 12. 10. 1981 smo obravnavali 
poročilo Gospodarske zbornice Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in 
dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reproduk- 
cije, med drugim tudi v barvni metalurgiji. V Poročevalcu, letnik 7, priloga VII, 
z dne 20. 10. 1981 je omenjen sozd UNIAL, delovna organizacija IMPOL, ki je 
podpisala z Energoinvestom, Sarajevo samoupravni sporazum o združevanju 
dela in sredstev, s katerim si zagotavlja dolgoročno dobavo aluminija. 

Samoupravni sporazum je bil podpisan 8. 10. 1981 in zagotavlja Impolu 
dobavo 75 000 ton aluminija v 10 letih, za kar mora Impol sovlagati 525 milijo- 
nov dinarjev. Ker gre v tem primeru za sorazmerno velik obseg medsebojnega 
sodelovanja in za velike obveznosti, ki izhajajo iz samoupravnega sporazuma, 
sta tako Energoinvest kot sozd Unial, delovna organizacija Impol, izrazila 
interes, da se tudi ta samoupravni sporazum obravnava kot medrepubliški spo- 
razum. V poročilu o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje 
v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo v poglavju 4, kjer je 
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govor o sodelovanju s SR Bosno in Hercegovino, ta sporazum ni omenjen, zato 
predlagamo, da se ga vnese kot že podpisan samoupravni sporazum. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Briški, boste odgovorili 
na to pobudo? Drugih prijav za razpravo ni. 

Andrej Briški (iz klopi): Ne, ker je treba to proučiti. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem 
zaključujem razpravo in vas prosim, da vzamete v roke sklep. V njem pravi- 
mo, da so začetni uspehi že vidni, naštevamo ovire in težave na naši strani, 
zlasti pa v manj razvitih republikah in SAP Kosovo in se zavzemamo za to, 
da bi se te ovire čim bolj organizirano odstranile. Izvršni svet prosimo, da nam 
sproti poroča, kako Slovenija izpolnjuje svoje obveznosti do manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospe- 
ševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
ja predstavnika določil tovariša Slavka Polaniča in Andreja Briškega. Uvodno 
obrazložitev k tej točki smo že slišali. Predlog zakona je bil objavljen v pri- 
logi VII Poročevalca. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta, ki jih je 
tovariš Briški obrazložil. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance, skupina delegatov za proučitev poročil Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru pismeno poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Prekinjam to točko dnevnega reda in prosim, da v smislu 47. člena poslov- 

nika našega zbora oblikujemo delegatsko skupino, ki bi jo sestavljali poroče- 
valci, in sicer tovarišica Zdenka Jurančičeva, Zvonimir Volfand in Milan Ga- 
spari ter delegata Franc Godina in Ludvik Cipot. Skupina bo predlagala amand- 
maje obeh delovnih teles in Zakonodajno-pravne komisije ter mnenje Izvrš- 
nega sveta, ki oporeka amandmaju k 25. členu. Nato bo po možnosti predlagala 
zboru enotno rešitev. Če se s predlogom za sestavo skupine strinjate, prosim, 
da o tem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje? (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo delegatsko skupino soglasno izvolili. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jo predstavnico določil tovarišico Anico Popovič, namestnico predsednika Re- 
publiškega komiteja za delo, ki bo povzela besedo. Prosim! 
29» 
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Anica Popovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku ste sprejeli že 
na svoji 11. seji, dne 23. novembra 1978. leta. Od takrat je v zvezi s pripravo 
osnutka zakona potekalo več aktivnosti, med katerimi je potrebno kot najpo- 
membnejšo omeniti prizadevanje za sprejetje zveznega družbenega dogovora 
o skupnih osnovah za urejanje zajamčenega osebnega dohodka in izplačeva- 
nje osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela z izgubami. Usklaje- 
vanja stališč do predlaganega besedila omenjenega družbenega dogovora so v 
naši republiki in na zveznem nivoju potekala vse do pomladi letos in še niso 
končana oziroma v tem trenutku še ni videti realnih možnosti, da bo do pod- 
pisa pravočasno prišlo. Glede na to in na dejstvo, da je Skupščina SR Slo- 
venije v marcu letos ob obravnavi predloga odloka o pooblastitvi pristojnega 
organa za odločanje na podlagi petega odstavka 221. člena zakona o sanaciji 
in prenehanju organizacij združenega dela sprejela sklep, ki nalaga Izvršnemu 
svetu, da prouči vprašanje republiške zakonodaje in čimprej predloži Skupšči- 
ni predlog za to ureditev, predlagamo osnutek zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku. 

Sprejetje tega zakona narekujejo na eni strani določbe v zakonu o zdru- 
ženem delu in v zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, 
ki govore o obveznem izplačevanju zajamčenih osebnih dohodkov v primerih 
izgub, na drugi strani pa praksa, ki kaže, da do izplačevanja zajamčenih oseb- 
nih dohodkov po sedaj veljavni ureditvi dejansko sploh ne prihaja. 

Delavci v organizacijah združenega dela bi morali v skladu z zakonom 
c združenem delu pri delitvi sredstev za osebne dohodke ravnati tako, da bi 
višino osebnih dohodkov kar se da tekoče prilagajali višini dohodka. Ob zmanj- 
ševanju dohodka bi se morala zmanjševati tudi sredstva za osebne dohodke 
vse do višine sredstev za zajamčene osebne dohodke. Takrat zaživijo za te 
primere posebej urejeni družbenoekonomski odnosi, ki zagotavljajo nemoteno 
izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov. 

Organizacije združenega dela ne ravnajo tako, temveč tudi v primeru 
izgube pri poslovanju ohranjajo ali celo večajo višino osebnih dohodkov. Pri 
tem je pomembno, da večina izvršnih svetov skupščin občin in družbenopo- 
litičnih organizacij podpira tako prakso. Vedno se namreč iščejo zunanji vzro- 
ki, zelo redko pa se pristopa k ugotavljanju subjektivnih odgovornosti. 

Ta osnutek zakona, ki je pisan izključno v smislu pravice do zajamčene- 
ga osebnega dohodka, nima ambicij zagotoviti, da se s takšno nesamoupravno 
prakso preneha. Njegov namen je omogočiti, da bo način oblikovanja sred- 
stev za osebne dohodke, določen v zakonu o združenem delu, načeloma lažje 
zaživel. Z njim bo vsem odgovornim družbenim dejavnikom-delavcem v do- 
hodkovno soodvisnih organizacijah združenega dela, delegatom v občinskih 
skupščinah in poslovnih bankah omogočeno, da zaostrijo svoj odnos do orga- 
nizacij združenega dela, ki izkazujejo pri poslovanju izgubo. 

Po sedanji zakonski ureditvi je bil zajamčen osebni dohodek običajno do- 
ločen v višini 55 % povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu SR Slo- 
venije v predhodnem letu. Določi ga izvršni svet Skupščine z odlokom za vse 
delavce enako. 

Po predlagani novi ureditvi bi se padanje osebnih dohodkov zaustavilo 
pri znesku približno 80 % izplačanih sredstev za osebne dohodke v zadnjem 
četrtletju pred pričetkom izplačevanja zajamčenih osebnih dohodkov. Sred- 
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stva za zajamčene osebne dohodke bi delavci delili po svojem samoupravnem 
splošnem aktu. Individualni čisti zajamčeni osebni dohodek za polni delovni 
čas in izpolnjevanje delovnih obveznosti ne bi smel biti manjši od zneska, ki 
ustreza višini ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov. 

Predlagani obseg sredstev za zajamčene osebne dohodke je mnogo večji 
kot po veljavni ureditvi, toda manjši od dejanskega obsega sredstev za oseb- 
ne dohodke v mnogih organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo in 
ki kljub temu ohranjajo ali celo povečujejo osebne dohodke. Minimalni živ- 
ljenski stroški, ki bi po predlaganem osnutku zakona bili osnova za določanje 
minimalnega zajamčenega osebnega dohodka, bi se ugotavljali po posebni me- 
todologiji, znesek pa bi vsake tri mesece objavili v Uradnem listu SR Slovenije. 

Minimalni čisti zajamčeni dohodek v smislu 11. člena predlaganega osnutka 
zakona naj bi bil vsota, ki bi, izračunana iz povprečnih razmer v SR Sloveniji, 
delavcem zagotavljala materialno in socialno varnost iz dela oziroma enostav- 
no reprodukcijo delovne sile. Za razliko od pojma minimalni osebni dohodek, 
ki ga poznamo iz nekdanjih tako imenovanih branžnih sporazumov na osnovi 
zdaj že razveljavljenega zakona iz leta 1973, bi pojem čisti zajamčeni osebni 
dohodek predstavljal drugo nižjo kategorijo. 

Zajamčeni osebni dohodek bo kot kategorija zagotavljanja materialne in 
socialne varnosti načeloma moral prihajati v poštev le v primerih motenj v 
smislu prvega dela prvega odstavka 152. člena zakona o združenem delu, ki 
pravi: »če delavci v temeljni organizaciji ne morejo zagotoviti sredstev za 
osebne dohodke po osnovah in merilih, določenih v samoupravnih splošnih 
aktih« ter v primerih poslovanja z izgubo. 

Naj na koncu izpostavim še temeljna načela, na katerih temelji zgradba 
osnutka zakona o zajamčenem osebnem dohodku: 

1. Zajamčeni osebni dohodek je individualna pravica delavca iz dela, 
ki si jo delavci zagotavljajo sami. Zajamčenega osebnega dohodka jim ne za- 
gotavlja država ali neka imaginarna družba, zagotavljajo si ga sami s samo- 
upravnimi sporazumi po načelih vzajemnosti in solidarnosti, ki se manife- 
stirajo v združevanju sredstev za primere, ko je to potrebno. 

2. Zajamčeni osebni dohodek je osebni dohodek. Njegova višina temelji 
na osnovah in merilih, ki jih določajo ustrezni splošni akti. Potrebno je po- 
udariti razliko od veljavnega sistema, ki je zagotavljal tako imenovani naj- 
manjši osebni dohodek vsakemu delavcu. Ureditev v predlaganem osnutku 
pa govori o masi sredstev, ki jo delavci delijo po določbah svojih samouprav- 
nih splošnih aktov. 

3. Zajamčeni osebni dohodek pripada delavcem za polni delovni čas in 
izpolnjevanje delovnih obveznosti. Pri tem se kot polni delovni čas šteje tudi 
krajši delovni čas v smislu 77. člena zakona o delovnih razmerjih, to je, če je 
krajši delovni čas določen zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti pri 
delu. V drugih primerih krajšega delovnega časa pa delavcem pripada zajam- 
čeni osebni dohodek sorazmerno s časom, prebitim na delu. To pomeni, da 
delavec ne more prejemati osebnega dohodka, nižjega od zajamčenega osebne- 
ga dohodka, če ni dosegel normalnega delovnega rezultata zaradi razlogov, na 
katere ni mogel vplivati. Pomeni pa tudi, da lahko dobi osebni dohodek, nižji 
od zajamčenega osebnega dohodka, če ni delal polni delovni čas oziroma če 
ni izpolnjeval svojih delovnih obveznosti. 
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4. Osnovni poudarek v osnutku zakona je dan samoupravni ureditvi, zato 
so tudi členi, ki vsebujejo indikativne norme za samoupravno urejanje zajam- 
čenega osebnega dohodka uvrščeni pred členi, ki predpisujejo višino zajam- 
čenega osebnega dohodka po zakonu. To je tudi v skladu z osnovno usmerit- 
vijo, da si je materialno in socialno varnost prvenstveno potrebno zagotoviti 
v okviru dohodkovnih povezav in šele ko v teh okvirih ni možnosti za uresni- 
čitev pravice do zajamčenega osebnega dohodka, se vključi solidarnost in vza- 
jemnost na širši družbeni ravni. Pri tem so mišljeni skladi skupnih rezerv pri 
družbenopolitičnih skupnostih. 

5. Kot poseben problem v ureditvi je opredeljen tudi sistem izjem za 
primere, ko so organizacije združenega dela dolžne izplačevati zajamčeni 
osebni dohodek po sili zakona. Ta sistem je po 49. členu zakona o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela opredeljen za primere izgub po zak- 
ljučnem računu. To nalogo je v letu 1981 opravljal in jo še opravlja odbor 
podpisnikov dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja do- 
hodka v letu 1981 na osnovi 221. člena zakona o sanaciji in prenehanju orga- 
nizacij združenega dela, ki pa s koncem tega leta preneha veljati. Ker so za- 
jamčeni osebni dohodki v tem osnutku drugače določeni ter zaradi nalog, ki 
jih je Skupščina SR Slovenije ob obravnavi problematike izgub naložila po- 
sameznim organom, pričakujemo, da skoraj ne bo več primerov izgub iz tako 
imenovanih objektivnih razlogov, vključujoč ureditev na področju cen. Zato 
sistem izjem, opredeljen v 23. členu tega osnutka, zahteva, da tisti, ki dovolju- 
je izjemo, zagotovi tudi nepovratna sredstva za razliko do osebnih dohodkov 
višjih od zajamčenih. 

Naj še omenim, da je v Skupščini SFRJ v postopku predlog sprememb 
in dopolnitev zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, 
kjer so za osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku posebej pomembne 
določbe njegovega 49. člena. Kolikor bodo take spremembe in dopolnitve spre- 
jete, bodo zahtevale dopolnitev besedila zakona o zajamčenem osebnem do- 
hodku, ki jih bomo vnesli v besedilo do priprave predloga zakona. 

Izvršni svet bo vse koristne predloge in sugestije iz posameznih poročil 
in iz delegatske razprave proučil ter upošteval pri pripravi predloga zakona. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam Zboru občin Skupščine SR Slovenije 
da predloženi osnutek zakona sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Osnutek je bil objavljen v 
prilogi VII Poročevalca. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Že- 
lita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Godina, delegat iz občine 
Logatec. 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Rad bi postavil vprašanje v zvezi s 4. členom, ki mora biti popolnoma 
jasen. Zanima me, ali pripada zajamčeni osebni dohodek vsakemu delavcu, 
ki je v delovnem razmerju v organizaciji združenega dela, ko ima ta izgube 
oziroma motnje, ali pa le tistim delavcem, ki pri delu dosegajo tudi določene 
delovne rezultate. Mislim, da ne zadostuje le prisotnost na delu. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože Beg 
iz občine Novo mesto. Prosim! 

Jože Beg: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Me- 
nimo, da bi bilo potrebno v zakonu opredeliti tudi možnost, da tozd, ki ima 
po periodičnem obračunu nepokrito izgubo, lahko izplačuje osebne dohodke 
višje od zakonsko določenih zajamčenih osebnih dohodkov, če določeni organ 
ugotovi objektiven značaj vzrokov za izgubo. To naj bi se uredilo v 23. členu, 
ki govori o izgubah po zaključnih računih. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Andrej Fajmut. 

Andrej Fajmut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Imam pripombo k 12. členu, ki določa, da pripada delavcem za čas, ko 
se v temeljni organizaciji izplačujejo zajamčeni osebni dohodki, za dneve bol- 
niškega dopusta do 30 dni, nadomestilo osebnega dohodka v višini zajamčenih 
osebnih dohodkov. Mislim, da je to krivično. Že s sedanjo ureditvijo, po ka- 
teri je osnova za nadomestilo osebnega dohodka v času bolezni osebni doho- 
dek iz prejšnjega leta, je delavec prizadet, saj z naraščanjem življenjskih stro- 
škov realni osebni dohodki padajo. Menim, da te krivičnosti ne bi smeli pre- 
nesti še na to področje in predlagam, da se to vprašanje ponovno prouči. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Anica Popovičeva. 

Anica Popovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker se danes nismo izjavljali do pripomb, ki so jih dala delovna telesa 
Skupščine in drugi, bomo tudi pravkar dane pripombe in predloge najprej pro- 
učili. Na vprašanje, kako je z izplačevanjem zajamčenega osebnega dohodka 
delavcu, ki prihaja le v službo, a ne dela, bi odgovorila takole. Zajamčeni 
osebni dohodek je namenjen delavcu za normalno opravljeno delo. Ni pra- 
vilno, da nekdo dobiva kakršenkoli osebni dohodek, ne da bi delal. 

Predsednica Silva Jereb: Če se nihče več ne javi za razpravo, pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine in pripom- 
be iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za uved- 
bo postopka za spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o 
usklajevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja celotnega prihodka 
občanov. 

Predlog je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Zdenka Malija, direktorja Republiške uprave za 
družbene prihodke. Prosim tovariša Malija, da povzame besedo. 



456 Zbor občin 

Zdenko Mali: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V uvodni obrazložitvi želim navesti le nekatere novejše podatke, ki dodatno 
utemeljujejo predlog Izvršnega sveta za spremembo medrepubliškega dogo- 
vora o usklajevanju temeljev in politike obdavčevanja celotnega prihodka 
občanov. 

Navedeni dogovor določa, da se znesek neobdavčenega skupnega dohodka 
občanov določi v višini trikratnega letnega povprečnega osebnega dohodka 
delavcev, zaposlenih v gospodarstvu, znesek davčnih olajšav za vzdrževane 
družinske člane pa v višini zajamčenega osebnega dohodka. Temeljno izho- 
dišče pri predlaganju tega kriterija za znesek neobdavčenega dohodka obča- 
nov je bilo, da naj bi bila ta meja tako visoka, da praviloma ne bi bili obdav- 
čeni dohodki iz rednega delovnega razmerja. Analiza porasta osebnih dohod- 
kov v preteklih letih kaže, da so osebni dohodki naraščali počasneje kot drugi 
dohodki in da so se razponi v višini osebnih dohodkov zmanjševali. To nam 
dokazujejo tudi podatki o zmanjševanju števila zavezancev za davek iz skup- 
nega dohodka občanov, ki so v delovnem razmerju, in povečevanju tistih z 
drugimi viri dohodkov. Vzrok je prav gotovo tudi v tem, ker je kot posledica 
takšnega gibanja osebnih dohodkov znesek neobdavčenega skupnegla do- 
hodka občanov, določen na podlagi navedenega kriterija, previsok. Zato je 
tudi ta davek popolnoma izgubil funkcijo davčnega korektiva tudi pri naj- 
višjih dohodkih občanov, čeprav so bili doseženi tudi iz drugih virov glede 
na počasnejše naraščanje nadpovprečnih osebnih dohodkov. 

V predlogu za spremembo kriterijev za določitev zneska neobdavčenega 
dohodka občanov od trikratnega na dvainpolkratni letni letni povprečni mesečni 
dohodek delavcev, zaposlenih v gospodarstvu, Izvršni svet upošteva temelj- 
no izhodišče dogovora, da osebni dohodki iz delovnega razmerja praviloma 
ne bi bili obdavčeni. 

Podatki o poprečnih osebnih dohodkih vodilnih delavcev kažejo, da kljub 
znižanju zneska neobdavčenega dohodka ti občani praviloma ne bi plačevali 
davka iz skupnega dohodka občanov. Za utemeljitev naj navedem podatke o 
povprečni višini osebnih dohodkov tistih delavcev, za katere predpostavlja- 
mo, da imajo višje osebne dohodke. Podatki zavoda SR Slovenije za statistiko 
za leto 1980 kažejo, da je bil povprečni mesečni osebni dohodek predsednikov 
kolektivnih poslovodnih organov 22 164 dinarjev, individualnega poslovod- 
nega organa pa 18 900 dinarjev. Razponi so bili različni, in sicer od 11 000 
do 36 000 dinarjev. Povprečni osebni dohodki predsednikov kolektivnih po- 
slovodnih organov v gospodarstvu so znašali 23 300 dinarjev, v negospodar- 
stvu pa 20 800 dinarjev. 

Povprečni osebni dohodki individualnih poslovodnih organov v gospodar- 
stvu so znašali 19 200 dinarjev, v negospodarstvu pa 20 300 dinarjev. Kljub raz- 
likam v povprečnih osebnih dohodkih po panogah razlike v poprečnih osebnih 
dohodkih niso bistveno različne. 

Znesek neobdavčenega skupnega dohodka občanov bi bil v letu 1981 v pri- 
meru trikratnega letnega osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu 392 000 
dinarjev, v primeru dva in pol kratnega letnega dohodka po 330 000 dinarjev. 
Če ocenimo povprečne osebne dohodke predsednikov kolektivnih oziroma in- 
dividualnih poslovodnih organov in upoštevamo povečanje povprečnih osebnih 
dohodkov v SR Sloveniji v letošnjem letu, bodo ti v prvem primeru 28 080 di- 
narjev in v drugem primeru 24 700 dinarjev. Iz tega lahko ugotovimo, da v ob- 
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davčitev skupnega dohodka praviloma ne bodo zajeti tudi najvišji osebni do- 
hodki iz delovnega razmerja, posebej pa ne, če upoštevamo, da ima vsak zave- 
zanec povprečno enega vzdrževanega družinskega člana. 

Z uveljavitvijo predloga Izvršnega sveta za spremembo zneska neobdav- 
čenega skupnega dohodka bi bili neobdavčeni mesečni dohodki pod 27 500 di- 
narjev oziroma ob vzdrževanju enega družinskega člana 32 580 dinarjev. Šte- 
vilo zavezancev bi se povečalo za okoli 2700, torej bi bilo skupaj 5000 zavezan- 
cev. To je še vedno le polovica števila zavezancev, kot jih je bilo v letu 1978, 
ko še ni bil uveljavljen navedeni medrepubliški dogovor. Priliv davka bi se 
povečal od 70 milijonov na 100 milijonov dinarjev. 

Glede na navedeno Izvršni svet meni, da je predlog za spremembo kri- 
terija za neobdavčeni skupni dohodek občanov utemeljen in predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije, da ga sprejme in sproži postopek za spremembo medre- 
publiškega dogovora pri skupščinah drugih republik in pokrajin. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog je bil uvrščen že na 57. sejo na- 
šega zbora dne 1. 7. 1981, vendar smo ga na pobudo Izvršnega sveta odložili 
z dnevnega reda. Predlog in poročila naših delovnih teles ste dobili z gradivom 
za to sejo. Predlog sta kasneje ponovno obravnavala Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila poročili, Odbor za finance 
pa tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca besedo? (Da.) Prosim, besedo ima 
predsednica Odbora za finance tovarišica Zdenka Jurančič. 

Zdenka Jurančič: Tovarišica prdsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odbor je v letošnjem letu trikrat obravnaval ta predlog, in sicer prvič 
16. 6. 1981, ko je predlagal zboru, da ga umakne z dnevnega reda do nadaljnje 
proučitve, drugič na 61. seji 10. 11. 1981 in tretjič na 62. seji 17. 11. 1981. Kljub 
dodatni podrobni ustni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je navedel 
vse številke, ki smo jih pravkar slišali, smo ugotovili, da ni razlogov za spre- 
membo naših stališč. Predvsem ni realno pričakovati, da bi bila v drugih re- 
publikah razprava o predlogu pospešena in da bi bilo to realizirano že v letoš- 
njem letu. Odbor je menil, da predloga ne kaže sprejeti. Poudarili smo, da ne 
poznamo stališč občin. Predlagamo, da zbor odloči o tem predlogu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Pričenjam razpravo na osnovi predloga, 
uvodne obrazložitve in pojasnila predsednice Odbora za finance. Pismenih pri- 
jav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) V smislu stabilizacijskih prizade- 
vanj, ko moramo pridobiti čim več sredstev za izvrševanje nalog, ki so pred 
nami, predlagam, da sprejmemo pobudo Izvršnega sveta. Tudi Zbor združe- 
nega dela oziroma njegov Odbor za finance je pobudo podprl. Širše razprave 
v občinah očitno ni bilo, ker bi se vas sicer več javilo k besedi o tem pred- 
logu. 

Predlagam, da sprejmemo takle sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema predlog za uvedbo po- 

stopka za spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o usklaje- 
vanju temeljev sistema politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov. 

2. Predlog za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in avto- 
nomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema politike obdavčevanja ce- 
lotnega prihodka občanov se z dodatno obrazložitvijo Izvršnega sveta Skup- 
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ščine SR Slovenije posreduje skupščinam socialističnih republik in avtonom- 
nih pokrajin. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v imenu Skupščine SR Slove- 
nije sodeluje pri nadaljnjem delu v zvezi z obravnavo predloga za uvedbo po- 
stopka za spremembo dogovora republik in avtonomnih pokrajin o usklaje- 
vanju temeljev sistema politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov. 

Zeli o predlogu sklepa kdo besedo? (Ne.) Potem prosim, da glasujete. Kdor 
je za to, da se pobuda sprejme, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlagam, da se vrnemo k 3. točki dnevnega reda, to je na osnu- 
tek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 v letu 1982. 

Prosim tovariša Štrakla, da poroča zboru, kaj je sklenila skupina. 

Franc Štrakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije je proučila današnjo razpravo in uvodne besede podpredsednika Izvršnega 
sveta o osnutku resolucije in predlaga, da bi zbor sprejel nekoliko dopolnjen 
predlog, ki ste ga dobili na klop. 

V drugem poglavju bi na koncu prve alinee, kjer se stavek konča z be- 
sedami: »s katerimi bo opredeljen dohodkovni položaj izvoznikov« dodali novo 
alineo z naslednjim besedilom: »V izvoz se bodo morale usmeriti tudi tiste orga- 
nizacije združenega dela, ki doslej niso izvažale in to na osnovi prilagajanja 
proizvodnih programov zahtevam svetovnega trga in bodo ustvarjale pozitiven 
devizni učinek.« To besedilo povzema skupina po stališčih Družbenopolitičnega 
zbora, ki smo jih dobili danes in niso bila zajeta v prvotno besedilo pred- 
loga sklepa. 

Na koncu druge strani se doda nova alinea z naslednjim besedilom: »do- 
sledno izvajanje načrtovane politike cen na samoupravnih osnovah ob upo- 
števanju ekonomskih zakonitosti, zato morajo skupnosti za cene do predloga 
resolucije pripraviti v okviru načrtovane rasti cen program odpravljanja ključ- 
nih disparitet. Odgovornost za oblikovanje politike cen morajo dosledno pre- 
vzeti osnovni nosilci oblikovanja cen, še posebno temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, povezane v reprocelotah in v samoupravni interesni skupnosti za 
cene. Družbenopolitične skupnosti pa morajo zagotoviti kontrolo nad izvaja- 
njem dogovorjene politike cen, pri čemer morajo preprečiti prenos materialnih 
stroškov poslovanja na cene, namreč stroškov, ki so nastali zaradi subjektivnih 
slabosti.« 

S tem bi izčrpali precej obsežno razpravo v politiki cen. Prvi stavek 1. 
odstavka, III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina SR Slovenije 
sprejema osnutek resolucije z dopolnitvami in usmeritvami iz uvodne besede 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.« 

Na četrti strani se dopolni stavek: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
pri pripravi predloga resolucije izhaja iz usmeritev in sklepov ter iz stališč, 
mnenj, pripomb in predlogov delovnih teles Skupščine in zborov ter razprave 
na sejah zborov« z besedami: »ter posebej poroča, katerih konkretnih pred- 
logov ni mogel upoštevati in zakaj ne«. Gre za predloge, ki so imeli značaj 
amandmajev in so bili citirani v razpravi. O tem bi torej moral predlagatelj 
odločati in poročati. 
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Skupina je tudi ugotovila, da je bila v razpravi izražena vrsta stališč in 
mnenj, ki so vsebovana v usmeritvah in nalogah, ki jih je Skupščina sprejela 
ob obravnavi poročil o uresničevanju nalog iz letošnje resolucije in ki jih je 
potrebno upoštevati pri pripravi predloga resolucije. Gre za prvi odstavek III. 
poglavja tega sklepa. Skupina je že v prvotnem besedilu citirala razprave v 
zborih republiške Skupščine in sprejete sklepe ter je menila, da jih v tem 
sklepu ni treba ponavljati. Predloga ugotovitev, usmeritev in sklepov v tem 
delu ni treba dopolnjevati. 

Predsednica Silva Jereb: Želi kdo besedo o tem? (Ne.) Zastavljam 
naslednje vprašanje! Ali je potrebno v resoluciji pozvati občinske skupščine, 
naj bi svoje resolucije za naslednje leto uskladile z republiško resolucijo? V 
prvem odstavku drugega poglavja namreč pozivamo vse delovne ljudi in ob- 
čane k razpravi in pravimo, naj bi bila_ naša resolucija izhodišče za pripravo 
njihovih letnih planov. 

Lahko sprejmemo tudi delovni sklep zbora, kot to storimo večkrat, in po- 
zovemo občinske skupščine, da svoje resolucije čim bolj uskladijo z usmeritva- 
mi iz republiške resolucije. 

Predlagam, da v tem smislu redakcijsko dopolnimo prvi odstavek II. 
poglavja. 

Ima še kdo kakšno pripombo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU-2039). 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je tovariš Marjan Markovič, 
predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne 
želita.) 

Dobili ste predlog zakona, pripombe Izvršnega sveta in predlog odloka o 
soglasju k predlogu zakona. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) Ce ne, potem 
dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo. proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Glede na pripombe našega Odbora za finance pa predlagam zboru, da 

sprejme še naslednji sklep: 
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 

ščine SFRJ naj ob sprejemanju predloga zakona uveljavlja predloge in pri- 
pombe Izvršnega sveta, razvidne iz njegovega dopisa z dne 12. 11. 1981. 

Izvršni svet predlaga, naj bi bil sestavni del predloga vsakega takega 
zakona tudi dokumentacija, iz katere bi bilo jasno razvidno, kdo bo vračal 
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sredstva, in stališče odgovornih organov v republiki do tistega, ki najema 
posojilo. 

Zeli o takem sklepu kdo besedo? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksi- 
kografije. 

Predlog družbenega dogovora je Skupščini predložil v obravnavo Jugoslo- 
vanski leksikografski zavod Zagreb. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki 
je tovariš Mirko Osolnik, samostojni svetovalec v Republiškem komiteju za 
kulturo in znanost. 

Predlog družbenega dogovora ste dobili, prav tako tudi pripombe Izvrš- 
nega sveta in predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi omenjenega 
družbenega dogovora. 

Predlog družbenega dogovora sta obravnavala Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za mednarodne 
odnose, ki so zboru poročali. Zeli tovariš Osolnik ali pa poročevalci besedo? (Ne.) 

Zaključujem razpravo, ker tudi pismenih prijav za razpravo ni. Dajem 
predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi omenjenega dogovora na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 
Glede na pripombe, predloge in stališča Izvršnega sveta predlagam zboru, 

da sprejme še naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 

SR Slovenije, da pred podpisom družbenega dogovora o mednarodnem sode- 
lovanju na znanstvenem področju leksikografije skuša uveljaviti pripombe, 
predloge in stališča, ki jih navaja Izvršni svet v svojem mnenju z dne 
23. 11. 1981. 

2. Zbor pooblašča dr. Iztoka Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsed- 
nika Republiškega komiteja za kulturo in znanost, da v imenu Skupščine SR 
Slovenije po uskladitvi podpiše omenjeni družbeni dogovor. 

Želi kdo besedo o takem sklepu? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdor je za 
tak sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

* Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka ste dobili, predstavnica komisije je tovarišica Mihaela 
Ver bičeva. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem dajem predlog 
odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 
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Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 
S tem je razrešen članstva v Odboru za družbenoekonomske odnose in 

razvoj našega zbora tovariš Drago Jerman, za člana pa je izvoljen tovariš 
Danilo Plesničar. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, 'to so predlogi in vpra- 
šanja delegatov. 

Po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine ima delegat v zboru pra- 
vico postaviti Izvršnemu svetu oziroma republiškim funkcionarjem, ki vodijo 
delo republiških organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na 
zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat zbora tudi pred- 
sedniku Skupščine, predsedniku zbora, predsedniku delovnega telesa ali pred- 
sedniku skupščine samoupravne interesne skupnosti za območje republike, ka- 
dar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

Prejeli ste delegatski vprašanji skupine delegatov iz občine Trbovlje in 
skupine delegatov iz občine Sevnica. 

Izvršni svet je danes odgovoril na vprašanja, ki so jih postavili delegati 
na seji zbora 28. 10. 1981, obenem pa tudi na delegatsko vprašanje iz občine 
Trbovlje. Prosim, da v občini Trbovlje odgovor proučite in na naslednji seji 
zastavite morebitna dodatna vprašanja. 

Običajno odgovarjamo na delegatska vprašanja pismeno, vendar bomo 
šteli, da smo to nalogo že opravili, ko smo vam danes na klop razdelili odgo- 
vore Izvršnega sveta. Besedo dajem tovarišu Dušanu Kidriču, predstavniku 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Dušan Kidrič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariš* dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Sevnica je postavila šest delegatskih vpra- 
šanj, in sicer: 

1. Ali se bo letošnja resolucija kar zadeva izvajanje skupne porabe spre- 
menila? 

2. V kakšni višini so ugotovljeni zagotovljeni presežki v Republiški izobra- 
ževalni in raziskovalni skupnosti za leto 1980 in za katere namene so bili upo- 
rabljeni? 

3. Čemu sprejemamo družbeni dogovor o zagotavljanju sredstev za izvozne 
stimulacije iz skupne porabe, če bi stimulacijo izvoza dosegli hitreje in direkt- 
neje z znižanjem prispevnih stopenj za izvoznike? 

4. Zakaj povečujemo neenakopraven položaj občinskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za področje družbenih dejavnosti tako v pogledu material- 
nega položaja izvajalcev kot v pogledu možnosti občanov do koriščenja zdrav- 
stvenih, kulturnih, izobraževalnih, telesno-kulturnih, raziskovalnih, socialno- 
varstvenih storitev in storitev otroškega varstva? Zakaj načela vzajemnosti in 
solidarnosti ne izvajamo v večji meri prav na tem področju? 

5. Zakaj v zaostrenih pogojih gospodarjenja zakonsko ne korigiramo nor- 
mativov tako na področju družbenih dejavnosti kot v samoupravnih interes- 
nih skupnostih materialne proizvodnje? 

6. Kakšni ukrepi so predvideni, da bi zaradi različne stopnje valorizacije 
v republiških in občinskih samoupravnih interesnih skupnostih družbenih de- 
javnosti uskladili oziroma izenačili štartne pogoje za leto 1982? 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje na postavljena vprašanja na- 
slednje odgovore: 

1. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1981, ki je bila sprejeta na začetku tega leta, je opredelila tudi okvire za raz- 
lične vrste porabe. Rast sredstev za skupno porabo je bila določena z 10 % za- 
ostajanjem za rastjo dohodka. Ob obravnavi analize izvajanja družbenega 
piana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in poročila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije je bilo v juliju ocenjeno, da resolucije ni potrebno spremi- 
njati, pač pa jo je potrebno spoštovati. Tudi jesenska globalna ocena, ki je 
bila objavljena skupaj z osnutki resolucije, je ocenila možnosti, ki so izhajale 
iz opredelitev resolucije, in nominalna gibanja v vseh oblikah porabe ter jih 
primerjala z načrtovanimi. Na podlagi takrat razpoložljivih podatkov se je 
predvidevalo, da do konca leta ne bo prišlo do večjih presežkov na računih 
samoupravnih interesnih skupnosti. Zaradi različnih rokov, ko učinkujejo in- 
štrumenti usklajevanja priliva in porabe sredstev, pa se pričakuje, da bo celo- 
letni priliv sredstev, to je priliv po zaključnih računih za leto 1981 v okvirih, 
določenih z resolucijo. Zaradi teh razlogov resolucije torej ni potrebno spre- 
minjati. 

Poleg tega je bil v temeljnih delegacijah in danes tudi na zborih Skup- 
ščine SR Slovenije v razpravi tudi že osnutek resolucije o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982, ki v poglavju o raz- 
porejanju dohodka predvideva, da se bodo sredstva skupne porabe brez sred- 
stev Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko povečala za 
25 % manj, kot bo rasel dohodek, pri čemer je osnova za leto 1981 z resolucijo 
dogovorjena poraba. Na tej podlagi so občine in samoupravne interesne skup- 
nosti dobile navodilo, kako naj morebitna odstopanja v pritoku sredstev upo- 
števajo v izračunu potrebnih sredstev za leto 1982. Tudi če bo v posamezni 
samoupravni interesni skupnosti prišlo do presežkov oziroma do primanjklja- 
jev sredstev, bodo le-ta poračunana v letu 1982, saj bo kot izhodišče v vsakem 
primeru upoštevana samo tista poraba, ki je bila v letu 1981 usklajena z reso- 
lucijo za leto 1981. Vsi ukrepi in inštrumenti so prirejeni resolucijskim dolo- 
čilom za leto 1981 in pri tem ne predvidevamo nobene spremembe. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije in posebne izobraževalne skupnosti so 
v letu 1980 realizirale po podatkih iz obrazca B-2, to je SDK obrazec, 3700 
milijonov dinarjev, kar je 73,4 milijona dinarjev več, kot so znašala planirana 
sredstva za to leto. Po zaključnih računih za leto 1980 so organizacije zdru- 
ženega dela v letu 1981 vplačale na račun Izobraževalne skupnosti Slovenije 
za leto 1980 še 269 milijonov dinarjev. Izobraževalna skupnost Slovenije je tako 
presežke iz leta 1980 kot tudi sredstva, ugotovljena na osnovi zaključnih ra- 
čunov za leto 1980, prenesla med dohodke leta 1981 in jih v celotni višini 
342,4 milijona dinarjev upoštevala pri izračunu prispevne stopnje za leto 1981. 

Prav tako je tudi Raziskovalna skupnost Slovenije presežke iz leta 1980, 
ugotovljene ob koncu leta v višini 0,5 milijona dinarjev in razlike po zaključ- 
nih računih za leto 1980, vplačane v letu 1981 v višini 64,8 milijona dinarjev, 
vključila med dohodke za leto 1981 ter ustrezno znižala prispevno stopnjo. 

Iz povedanega sledi, da obe skupnosti nista nenamensko porabili sredstev, 
združenih v letu 1980. 

3. Osnova za sprejem družbenega dogovora o zagotavljanju sredstev za 
stimulacije izvoza je bil zvezni zakon o omejitvi razpolaganja z delom družbe- 
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nih sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih skup- 
nostih v letu 1981. Pripomniti je treba, da je SR Slovenija ves čas vztrajala, 
da tak način zbiranja sredstev ni v skladu s sistemom oziroma neprimerno po- 
sega v družbenoekonomske odnose med uporabniki in izvajalci storitev v druž- 
benih dejavnostih. Stimulacija izvoza je gotovo zelo kompleksna in tudi zelo 
pomembna naloga in jo je treba reševati na druge načine. 

Seveda znižanja prispevnih stopenj za uporabnike storitev družbenih de- 
javnosti — izvoznikov ni mogoče zakonsko predpisati, realizirati ga je mogoče 
le s samoupravnim sporazumom med uporabniki in izvajalci storitev družbe- 
nih dejavnosti, kjer se določeni uporabniki storitev-neizvozniki zavežejo, da 
bodo prispevali več sredstev za družbene dejavnosti kot izvozniki. 

4. Iz podatkov, ki jih je zbral Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
o valorizaciji sredstev za dogovorjene programe po posameznih področjih druž- 
benih dejavnosti izhaja, da so, upoštevajoč metodologijo, ki jo je Republiški 
komite za družbeno planiranje poslal vsem občinskim planskim službam v ob- 
činah valorizirala ta sredstva s količniki od 1 do 1,09. Količnik, s katerim so 
valorizirale svoje programe republiške samoupravne interesne skupnosti, te- 
melji na rasti dohodka v republiki kot celoti in ne na višini zbranih sredstev. 

V številnih občinah je bil ta količnik višji od povprečnega republiškega, 
ponekod pa nižji, pač glede na rast dohodka v občini. Celotna metodologija 
revalorizacije sredstev je samo izpeljava 95. člena dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985 in resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju v letu 1981. 

Ce je v sevniški občini ugotovljen neenakopraven položaj izvajalcev in 
uporabnikov v sevniških samoupravnih interesnih skupnostih družbenih de- 
javnosti, teh problemov ni mogoče reševati na republiški ravni. Tako zakon 
o združenem delu kot zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela po- 
vsem jasno določata, kdo je za te zadeve edino pristojen in odgovoren. S sa- 
moupravnimi sporazumi o temeljih planov pa so na posameznih področjih de- 
javnosti za celo petletno obdobje tudi natančno opredeljeni in ovrednoteni tisti 
programi, ki se zagotavljajo po načelu solidarnosti in vzajemnosti. 

Ob tem vprašanju je potrebno tudi ugotoviti, da je bila solidarnost dogo- 
vorjena na naslednjih temeljnih postavkah: v osnovnem izobraževanju in otro- 
škem varstvu, v zdravstvu in socialnem skrbstvu pa je temelj solidarnosti za- 
gotovljeni program, s katerim se uresničujejo temeljne pravice občanov. Za 
solidarnost združujejo sredstva vsi občani, realizacija pa je prepuščena obči- 
nam oziroma temeljnim samoupravnim skupnostim skladno z zakonom o zdru- 
ženem delu. 

Z dikcijo 32. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki 
izhaja iz ravni temeljne organizacije združenega dela in se končuje na re- 
publiški ravni, se je namreč želelo spodbuditi prav te procese, to je odločanje 
in uresničevanje solidarnosti prek občin. 

5. Zakoni, ki opredeljujejo posamezne družbene dejavnosti, vsebujejo le 
malo normativov, več pa pravic, ki jih imajo delovni ljudje in občani. Za- 
koni o menjavi dela na posameznih področjih družbenih dejavnosti in zakon 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije pa opre- 
deljujejo, da morajo standarde in normative sprejeti v samoupravnih interes- 
nih skupnostih in jih vključiti v samoupravni sporazum o temeljih planov. 
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Tako je za spremembo normativov potrebno spremeniti samoupravne spora- 
zume o temeljih planov in to po enakem postopku, kot so bili sprejeti. V 
osnutku resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije, ki ste ga danes 
obravnavali, je prav zaradi razlogov, ki jih je navedla skupina delegatov iz 
občine Sevnica, predvideno, da morajo samoupravne interesne skupnosti pre- 
veriti standarde in normative in jih po možnosti zmanjšati. Ta naloga bo 
opravljena skupaj s celotno pripravo dodatkov k samoupravnim sporazumom 
o temeljih planov v letu 1982. 

6. Že iz odgovorov na prvo in četrto delegatsko vprašanje je razvidno, da 
so za vse samoupravne interesne skupnosti štartni pogoji izenačeni, saj je kot 
osnova za leto 1982 dosledno predlagana le tista višina sredstev, ki je bila v 
letu 1981, usklajeno z resolucijskimi določili za to leto. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tudi ta odgovor boste dobili 
pismeno. 

Dobili smo delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Izola, ki se 
nanaša na carinsko zaporo za Slovenijo. Na vprašanje je delno odgovoril že 
podpredsednik Izvršnega sveta in povedal, za kaj se Izvršni svet zavzema, in 
obljubil, da bo sproti poročal o rezultatih. 

Želi še kdo postaviti vprašanje? (Ne.) 

Vračamo se na 13. točko dnevnega reda. 
Poslušali bomo poročilo delegatske skupine o rezultatih usklajevanja v 

zvezi s 25. členom predloga zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. 

Besedo ima tovariš Zvonimir Volfand. 

Zvonimir Volfand: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov, ki smo jo imenovali, se je sestala in bila sezna- 
njena s stališči Izvršnega sveta in Gospodarske zbornice Slovenije zakaj amand- 
maja, ki so ga dali odbori Zbora občin in Zbora združenega dela k 25. členu 
predloga zakona, ne morejo upoštevati. Upoštevaje, da je potrebno zagotoviti 
čimprejšnje sprejetje zakona in ob dejstvu, da je dopolnjen tudi 23. člen, pred- 
stavniki odborov menimo, da lahko umaknemo predloženi amandma. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Volfand. Tovariš Bri- 
ški, želite kaj dodati? (Ne.) 

Glasovali bomo torej o vsebinskih amandmajih k 1., 3., 12., 23., 29. in no- 
vemu 30. členu predloga zakona in o redakcijskih amandmajih k 2., 5., 6., 7., 
8., 9., 10., 23. in k 26. členu predloga zakona. 

Ker je bilo doseženo soglasje, predlagam, da glasujemo o vseh amandma- 
jih hkrati. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (47 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandmaje Izvršnega sveta soglasno sprejeli. 
Sedaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj pro- 

sim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 
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Kolikor ne bi bili usklajeni z Zborom združenega dela, se bomo uskla- 
jevali na seji 16. decembra. 

Zaključujem današnjo sejo in se vam zahvaljujem za udeležbo in za raz- 
pravo, hkrati pa želim, da bi praznik naše republike kar se da dobro praznovali. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.10.) 

30 
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(16. decembra 1981) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
66. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja, ki pripravi poročilo za zbor. 

V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: to- 
variša Petra Tulipana, delegata iz občine Kranj, za predsednika, in tovariša 
Alberta Dularja, delegata iz občine Laško, ter Petra Kranerja, delegata iz 
občine Lenart, za člana. 

Ce se s tako komisijo strinjate, prosim, da to potrdite z dvigom rok. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoljeni za predsednika tovariš Peter Tulipan, za člana pa tovariša 
Albert Dular in Peter Kraner. 

Prosim komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila delegatov in pripravi 
poročilo za zbor. 

Ker prijavnice za razpravo niso bile razdeljene, prosim vse, ki želite raz- 
pravljati o posameznih točkah dnevnega reda, da se prijavite sedaj. Prosim vas 
tudi, da oddaste delegatska vprašanja. Posredovali jih bomo naslovnikom, ki 
bodo nanje odgovorili, po možnosti, že na koncu današnje seje. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
predstavniki Republiške konference SZDL, Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda, Republi- 
ške skupnosti za ceste k 4. točki, Zveze vodnih skupnosti k 6. točki, Sveta za 
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kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL in Upravnega odbora 
Prešernovega sklada k 7. točki, Komisije za narodnosti pri Predsedstvu Re- 
publiške konference SZDL k 8. in 11. točki dnevnega reda po sklicu. K za- 
konu o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen je bila povabljena še Re- 
publiška skupnost za cene. • 

Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Zlebnik za Republiško konfe- 
renco SZDL, tovariš Marjan Grampovčan za Skupnost slovenskih občin, to- 
variš Vinko Godec za Republiško skupnost za ceste, tovariši Marjan Ašič, 
Vlado Gorišek in Vladimir Hočevar za Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in 
tovariš Bogdan Osolnik za Upravni odbor Prešernovega sklada. 

Kot poročevalci delovnih teles zbora in Skupščine in poročevalci skupin 
delegatov so navzoči: tovariš Mitja Horvat, predsednik Odbora za družbenopo- 
litični in komunalni sistem in poročevalec skupine delegatov za spremljanje 
uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju, tovariš Tomaž Vuga, pred- 
sednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in poročevalec skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in za- 
konskih aktov s tega področja, tovariš Zvonimir Volfand, podpredsednik Od- 
bora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Mihael Goličnik, poro- 
čevalec Odbora za finance, tovariš Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije, tovariš Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve, tovariš Srečko Panič, član Komisije za 
mednarodne odnose, tovariš Ferenc Feher, član Komisije za narodnosti, in 
tovariš Branko Pire, član Komisije za pravosodje. 

Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja, da poroča zboru. 

Peter Tulipan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je na podlagi 16. člena po- 
slovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora in iz njih 
ter iz napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današ- 
njega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljub- 
ljane ter Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občine Brežice, 
Dravograda in Škofje Loke. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za današnjo 66. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Prehajamo na razpravo o tem 
poročilu. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, prosim, da glasujemo. Kdor je za poro- 
čilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila dele- 
gatov za 66. sejo Zbora občin. . 

Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno-veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 
30» 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 66. seje zbora. 

Z dopisom z dne 24. 11. in 8. 12. 1981 je bil dnevni red za današnjo sejo 
zbora razširjen še z naslednjimi točkami: z osnutkom zakona o sprememb- 
bah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, 
z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sred- 
stev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim, z osnutkom 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ in z informacijo o 
sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na 
ravni republike. 

Predlagam torej za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 66. seje zbora, 
2. odobritev zapisnika 65. seje Zbora občin, 
3. predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
4. predlog zakona o cestah, 
5. predlog zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne cene ben- 

cina in plinskega olja, 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, 
7. predlog zakona o Prešernovi nagradi, 
8. informacija o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih inte- 

resnih skupnosti na ravni republike, 
9. osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijan- 

ske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 
10. poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem 

letu 1981/82, r 
11. poročilo o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonom- 

skih stikih SR Slovenije z državami v razvoju, 
12. poročilo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije 

o politiki krepitve materialne osnove slovenske narodnostne skupnosti v za- 
mejstvu, 

13. predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih del na območju 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in njegovem uresničevanju, 

14. osnutek programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1982, 
15. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih si- 

stema cen in družbeni kontroli cen, 
16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi 

sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli Drim, 
17. osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks, 
18. osnutek poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
19. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ za leto 1982, 
20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o takem dnevnem redu kdo besedo? (Ne.) Će ne, potem prosim, da 

glasujete. Kdor je za tak dnevni red, naj prosim glasuje! (58 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 
Preden preidemo k obravnavi posameznih točk dnevnega reda, vas obveš- 

čam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbo- 



66. seja 469 

ra na skupnem zasedanju poslušali uvodni obrazložitvi k 3. in 12. točki dnev- 
nega reda, to je k predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, ki jo bo podal tovariš Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Komisije za pripravo, spremembo in dopolnitev poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije in k poročilu o uresničevanju sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o politiki krepitve materialne osnove slovenske na- 
rodnostne skupnosti v zamejstvu, ki jo bo podal tovariš Jernej Jan, član Iz- 
vršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelo- 
vanje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 65. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo ali po- 
pravek k zapisniku? (Ne.) Če ne, potem dajem zapisnik na glasovanje. Kdor 
je za to, da se ga odobri, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 65. seje Zbora občin. 
< Sedaj prosim vse delegate, da odidemo v veliko dvorano, kjer bo skupno 

zasedanje vseh treh zborov. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednica Silva Jereb: Preden bomo prešli k posameznim točkam 
dnevnega reda, bi vam rada povedala, da se je naše število povečalo še za 
enega delegata, in sicer za delegata iz občine Skofja Loka. 

Glede na to, da so pri zakonu o cestah predloženi amandmaji, predlagam, 
da bi oblikovali delegatsko skupino, ki bo amandmaje še enkrat pregledala 
skupaj s poročevalci naših delovnih teles in z Izvršnim svetom. V delegatsko 
skupino predlagam delegata iz občine Lenart, ki je pripravila amandma, dele- 
gata iz občine Ajdovščina, ki je pripravila amandma za Zbor združenega de- 
la, delegata iz občine Murska Sobota in delegata iz mesta Ljubljane. V sku- 
pini naj bodo še poročevalci vseh treh delovnih teles, ki so razpravljala o 
predlogu zakona, to je Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, ka- 
terega poročevalec je podpredsednik odbora tovariš Zvonimir Volfand, sku- 
pine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje, katere poročevalec je tovariš 
Tomaž Vuga, in Zakonodajno-pravne komisije, katere poročevalec je tovari- 
šica Milojka Modrijan. Prosim, da se skupina takoj sestane. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog spre- 
memb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine je zboru predlo- 
žila v obravnavo Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določila tovariša Poldeta 
Slapnika, člana komisije in podpredsednika našega zbora. 

Uvodno obrazložitev smo že poslušali. Predstavnik Izvršnega sveta je 
dr. Kostja Konvalinka, republiški svetovalec v Izvršnem svetu. 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika je bil objavljen v Poročevalcu 
številka 21, kot delovni pripomoček pa ste dobili prečiščeno besedilo po- 
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slovnika Skupščine. Komisija je danes na klop predložila še nekatere amand- 
maje, Izvršni svet pa popravke oziroma pripombe redakcijskega značaja. 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika so obravnavali Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za narod- 
nosti, ki so zboru poročali. Poročevalci, želite besedo? (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno-pravne komisije. 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da kot član Komisije za pripravo sprememb in dopolni- 
tev poslovnika povem nekaj besed v zvezi s predlogi, ki jih je predložil Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog smo dobili šele pred kratkim, ven- 
dar se je komisija sestala in sprejela naslednje stališče. 

Glede sprememb v 21. členu in glede sprememb naziva Komisije za in- 
formiranje Skupščine SR Slovenije, je komisija za pripravo sprememb in do- 
polnitev poslovnika menila, da bi te spremembe že prejudicirale rešitve v 
zvezi z oblikovanjem družbenega sistema informiranja v republiki. Menila 
je, da pripomb v zvezi z nalogami in z nazivom Komisije za informiranje ne 
bi upoštevali kot amandmaje, ampak kot pripombe. Ko se bo normativno in 
v praksi oblikoval sistem informiranja, bo komisija sproti pregledovala, ali 
določbe poslovnika ustrezajo na novo oblikovanemu normativnemu sistemu 
in dejanskim odnosom na tem področju. Po potrebi bo upoštevala tudi pri- 
pombe Izvršnega sveta. Te pripombe pa hvaležno sprejemamo kot pobudo 
za to, da se pri preverjanju določb poslovnika vseskozi pazi tudi na ta vpra- 
šanja. 

Glede redakcijskih določb pa predlagam, da se v celoti upoštevajo tako, 
kot jih je predložil Izvršni svet v končni redakciji pred objavo poslovnika. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo od poročevalcev besedo? (Ne 
želi.) 

Na osnovi uvodne besede, vseh predloženih gradiv in pojasnila tovariša 
Gasparija začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih komisije k 42., 65., 160., 171., 315. a, 
404. in k členu 412. ter h končnim določbam pod I in II predloga sprememb in 
dopolnitev poslovnika. 

Se poročevalci odborov in komisij s temi amandmaji strinjajo? (Da.) Kdor 
je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandmaje sprejeli soglasno. 
Na glasovanje dajem še predlog sprememb in dopolnitev poslovnika 

Skupščine. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije soglasno sprejet. 

S tem smo ustvarili možnosti, da bo zlasti v naslednjem mandatu več 
pogojev za delo delegatskih skupščin in delegatov. 
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Ker so spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine številne in obsežne, 
predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije se objavi v Uradnem listu SR Slovenije 
v integralnem besedilu in ga sestavljajo doslej veljavni poslovnik Skupščine 
SR Slovenije ter sprejete spremembe in dopolnitve. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tudi ta sklep. 
Predlagam, da bi 4. točko dnevnega reda obravnavali pozneje, ko bi se 

zborovska skupina vrnila s svojimi stališči. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
določanju in usmerjanju dela prodajne cene bencina in plinskega olja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Slavka Polaniča, namestnika republiškega sekre- 
tarja za finance. Tovariš Polanič sicer ni navzoč, vendar bomo s to točko dnev- 
nega reda nadaljevali, ker so amandmaji povsem redakcijskega značaja. 

Predlog zakona ste dobili. Danes ste prejeli na klop še amandmaje Izvrš- 
nega sveta. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru poročala. 

Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih 
Izvršnega sveta k 3. in 5. členu predloga zakona. Poročevalci se s tema amand- 
majema strinjajo. Kdor je za amandmaja Izvršnega sveta, naj^ prosim glasuje! 
(54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta soglasno sprejeta. 
Zdaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojo 
predstavnico določil tovarišico Marijo Zupančič-Vičar, članico Izvršnega sveta 
in predsednico Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 
ki bo povzela besedo. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupščina SR Slovenije je na sejah svojih zborov dne 1. julija 
letos obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 
in sprejela sklep, da se osnutek zakona sprejme, hkrati pa je zadolžila Izvršni 
svet, da pripravi predlog zakona in ga predloži v obliki prečiščenega besedila. 
Ob obravnavi osnutka na sejah zborov Skupščine in njihovih sklepov ter na 
sejah delovnih teles zborov in same Skupščine, pa tudi v poročilih teh teles so 
bile dane naslednje poglavitne usmeritve za pripravo predloga zakona: 

1. Jasno naj se opredeli, da je območna vodna skupnost temeljna oblika 
organiziranja, v kateri se uresničujejo družbenoekonomski odnosi in se zdru- 
žujejo sredstva za izvajanje nalog vodnega gospodarstva. 
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2. Potrebno je zagotoviti večji vpliv občin na stanje in razvoj vodnega 
gospodarstva in uresničevanje odgovornosti občin za to področje v območni 
vodni skupnosti. 

3. Odnosi in razmerja pri združevanju sredstev in njihovem razporejanju 
po namenu uporabe in skupni kriteriji za njihovo uporabo naj se urejajo iz- 
ključno samo s samoupravnimi sporazumom o temeljih plana. 

4. Zakon naj predvidi vse možne vire, načini združevanja sredstev pa naj 
se uredijo po samoupravni poti. 

5. Vodni prispevek se lahko uvede kot intervencija v smislu ustavnih 
določb. 

Predloženi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, 
ki je pripravljen v obliki prečiščenega besedila, dosledno upošteva omenjene 
usmeritve. V njem je izpeljano načelo, da je območna vodna skupnost temeljna 
oblika organiziranja. Večji vpliv občin na stanje in razvoj vodnega gospodarstva 
in uresničevanje odgovornosti občin za to področje je opredeljeno tako, da imajo 
občinske skupščine pravico in dolžnost začasno urejati vprašanja, o katerih 
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev skupščine območne vodne skupnosti tudi 
po usklajevalnem postopku ne dosežeta soglasne odločitve. 

Nadalje imajo občinske skupščine pravico in dolžnost določiti, da določeni 
uporabniki in izvajalci opravijo postopek o združevanju sredstev za določene 
namene, kakor tudi pravico in dolžnost, da v primeru, če se uporabniki in 
izvajalci ne sporazumejo o višini povračil za programirane storitve ali dejav- 
nosti začasno določijo, da uporabniki vode plačujejo povračila v obliki obvez- 
nega prispevka. 

Poleg tega gre občinskim skupščinam pravica, da dajejo soglasje k samo- 
upravnemu sporazumu o ustanovitvi območne vodne skupnosti in njenemu 
statutu ter soglasja k statutom temeljnih organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo dejavnost posebnega družbenega pomena na področju vodnega gospo- 
darstva. 

Uveljavljeno je načelo, da se odnosi in razmerja pri združevanju sredstev, 
razporejanju sredstev po namenu uporabe in skupni kriteriji za njihovo uporabo 
urejajo izključno s samoupravnim sporazumom o temeljih plana območne vodne 
skupnosti. Predloženi zakon predvideva možne vire sredstev, pri čemer je naj- 
pomembnejše to, da se za naložbe zagotavljajo sredstva s samoupravnim zdru- 
ževanjem; za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev, to je za enostav- 
no reprodukcijo, se sredstva zagotavljajo s povračili. Vodni prispevek v tem 
zakonu ni več določen kot vir sredstev, vendar pa tak vir ni izključen. Mogoče 
ga je določiti z zakonom ob neposredni uporabi ustavnih pooblastil iz 25. in 89. 
člena ustave SR Slovenije. 

Naj v tem uvodu posebej opozorim na še nekatere druge pomembnejše 
spremembe sedaj veljavnega zakona o vodah. Po predloženem predlogu zakona 
so vodnogospodarske osnove strokovna osnova za sestavo planskih aktov in 
skupaj s plani vodnega gospodarstva osnova za izdajo vodnogospodarskih so- 
glasij in vodnogospodarskih dovoljenj. Na področju upravnega odločanja so 
opuščene vodnogospodarske smernice in se obdržijo le v prehodnem obdobju. 
Vodnogospodarska soglasja se v določenih primerih odpravljajo. 

Občinski upravni organi imajo več pristojnosti na področju upravnega do- 
ločanja. Kazenske določbe so dopolnjene tako, da so dosledneje in na ustrezen 
način sankcionirane materialne določbe zakona, ki izražajo obvezno ravnanje 
v obliki zapovedi ali prepovedi. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Ob obravnavi predloga zakona je skupina 
delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja poglob- 
ljeno obravnavala predlog zakona in predlagala vrsto sprememb in dopolnitev, 
ki dajejo posameznim določbam večjo preciznost in jasnost in v določeni meri 
predlog zakona tudi vsebinsko dopolnjujejo. Predlagatelj je skrbno proučil 
amandmaje te skupine, se z njimi strinjal in jih kot svoje amandmaje predložil 
kot sestavni del besedila predloga zakona. Predlagatelj je prav tako proučil 
pripombe delovnih teles zborov Skupščine in predlaga na njihovo pobudo 
amandma k 5. poglavju predloga zakona, ki ste ga skupaj z utemeljitvijo prejeli 
danes na klop. 

Predlagatelj je proučil pobudo delovne skupnosti Zveze vodnih skupnosti 
glede spremembe besedila 82. člena, vendar se ni odločil, da bi predlagal 
amandma k temu členu. Svoje stališče do te pobude je pismeno obrazložil; 
obrazložitev ste danes prejeli na klop. Predlagatelj sprejema amandmaje, ki jih 
predlaga Zakonodajno-pravna komisija. Izvršni svet predlaga, da predlog za- 
kona z navedenimi amandmaji sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona je bil objavljen 
v prilogi VIII. Poročevalca. Prejeli ste amandmaje Izvršnega sveta, ki jih je 
le-ta predložil v skladu s četrtim odstavkom 277. člena poslovnika Skupščine 
in so sestavni del predloga zakona. Danes ste na klop prejeli nov amandma 
Izvršnega sveta. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja, skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega 
področja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pismeno poročali. Po- 
ročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Danes ste dobili na klop predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora, ki obravnava predloženi akt v skladu z 88. členom poslovnika Skupščine 
kot zainteresirani zbor. 

Na osnovi vseh teh gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo 
ni. Zeli kdo besedo: (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 14. 
in 45. členu predloga zakona, ki sta razvidna iz njenega poročila z dne 10. f2. 
1981. Pri amandmaju k 14. členu gre za to, da Zveza vodnih skupnosti in Zveza 
kmetij sko-zeml j iških skupnosti ustanovita skupen organ. Namen amandmaja 
k 45. členu je, da se namesto zazidalnih, ureditvenih ali lokacijskih načrtov 
napiše »izvedbeni prostorski akti«, kar je bolj pravilno in v skladu z zakonom, 
ki ga pripravlja Izvršni svet. 

Amandma k 87. členu predloga zakona oziroma k novemu 88. členu je 
razviden iz dodatnega poročila Zakonodajno-pravne komisije, ki ste ga dobili 
na klop in vsebuje besedilo: »Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 
zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 16-36/74).« 

Izvršni svet se je v svojem pismu že opredelil do teh amandmajev Zakono- 
dajno-pravne komisije, ko pravi, da se z njimi strinja. Sprašujem poročevalce, 
ali se z amandmaji strinjajo? (Da.) Ker s temi amandmaji soglašajo delovna 
telesa, skupina delegatov in predlagatelj, predlagam, da o vseh teh glasujemo 
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hkrati. Se s tem strinjate? (Da.) Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodaj no-pravne komisije soglasno 
sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta, ki ste ga dobili 
danes na klop, in sicer k novemu 44. členu predloga zakona. Amandma se 
nanaša na primere, ko dve ali več občin sklenejo dogovor o skupnih temeljih 
planov. Če se tak dogovor nanaša tudi na zagotavljanje potreb po pitni vodi in 
na ukrepe in dela, ki so potrebna za obrambo pred poplavami in hudournimi 
vodami, so udeleženke tega dogovora območne vodne skupnosti. 

Kdor je za amandma Izvršnega sveta k novemu 44. členu, naj prosim 
glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
O ostalih amandmajih Izvršnega sveta ne bomo glasovali, ker so sestavni 

del sprememb in dopolnitev predloga zakona o vodah. Glede na to, da je Izvršni 
svet spremembe in dopolnitve tega zakona predložil v prečiščenem besedilu, 
bomo torej glasovali o integralnem besedilu predloga zakona o vodah, ki ga 
sestavljajo amandmaji, spremembe in dopolnitve ter nespremenjeno osnovno 
besedilo doslej veljavnega zakona. To predlaga tudi Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ker gre za obsežnejše bistvene spremembe in dopolnitve sedanjega 
zakona o vodah. 

Kdor je za integralno besedilo predloga zakona o vodah, naj prosim glasuje! 
(54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel integralno besedilo predloga zakona 
o vodah. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Prešernovi nagradi. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Jožeta Humra, namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za kulturo in znanost. Želite besedo? (Da.) Prosim. 

Jože H u mer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o Prešernovi nagradi se bistveno ne razlikuje od osnutka, ki 
ste ga obravnavali letos septembra. Razprava je namreč potrdila temeljna iz- 
hodišča zakona, pa tudi večino konkretnih rešitev. Še največ razprav je bilo 
o tem, kolikšno naj bo število nagrad, in pa o tem, ali kaže razširiti krog možnih 
nagrajencev tudi na tiste, ki dosegajo izjemne uspehe pri organiziranju kultur- 
nih dejavnosti, posredovanju kulturnih vrednot ali pri uveljavljanju dosežkov 
slovenske kulture v Jugoslaviji in v tujini. 

Večina razpravljalcev je podprla pobudo za zmanjšanje števila nagrad, zato 
v predlogu zakona predvidevamo, da Prešernov sklad lahko podeli vsako leto 
največ tri Prešernove nagrade in največ 10 nagrad Prešernovega sklada. V pred- 
logu zakona smo upoštevali tudi večinsko mnenje iz razprave, da naj namreč 
Prešernove nagrade ostanejo zgolj nagrade za vrhunske umetniške stvaritve. 

V predlogu zakona je jasneje opredeljeno tudi razmerje med Upravnim 
odborom Prešernovega sklada, ki odloča o nagradah, in njegovimi strokovnimi 
komisijami, ki dajejo Upravnemu odboru strokovna mnenja o vseh kandidatih. 
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Posebno je poudarjena javnost delovanja Prešernovega sklada v vseh fazah 
postopka od predlaganja kandidatov za nagrado in ocene njihovega strokov- 
nega dela do končne odločitve Upravnega odbora o nagrajencih. Pri uzakonjeni 
objavi utemeljitve v 11. členu gre vendarle samo za objavo naznačenja razloga, 
ne pa za objavo utemeljenosti predloga, kar bi gotovo bilo preveč. 

Predlagani zakon bo začel veljati po objavi v Uradnem listu SR Slovenije 
sredi januarja 1982. To pomeni, da bodo Prešernove nagrade v letu 1982 že po- 
deljene v skladu s tem zakonom. Ker pa postopek za izbiro nagrajencev za leto 
1982 pravkar teče, je smotrno, da odločitve o nagradah sprejme dosedanji 
Upravni odbor Prešernovega sklada in njegove komisije. Zato predlaga Izvršni 
svet amandma k predlogu zakona, ki ste ga šele danes prejeli na klop. Z njim bi 
pooblastili sedanji Upravni odbor Prešernovega sklada, da nadaljuje in konča 
z delom do imenovanja novega upravnega odbora. Predlagam, da tak amandma 
in zakon sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona je bil objav- 
ljen v prilogi VIII. Poročevalca, danes pa ste dobili tudi amandma Izvršnega 
sveta, ki ga je pravkar obrazložil tovariš Humer. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Pismenih prijav za razpravo 
ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Naj- 
prej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta k 13. a členu predloga za- 
kona, ki govori o tem, da mora biti upravni odbor imenovan najpozneje v 6. 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do imenovanja novega upravnega odbora 
pa nadaljuje z delom dosedanji upravni odbor. Poročevalci se s tem amand- 
majem strinjajo. Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! (55 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani amandma. 
Zdaj bomo glasovali o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zako- 

na, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
•kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na 
ravni republike. 

Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Petra Tribušona, pomočnika direktorja Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje. Prosim tovariš Tribušon! 

Peter Tribušon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje informacijo o sprejemanju 
planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike, 
ker sodi, da je treba storiti vse, da se v letu 1982 in kasneje zagotovijo po- 
goji financiranja samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in 
predvsem gospodarske infrastrukture na samoupravnih osnovah, podatki pa 
opozarjajo, da za to še ni storjeno vse. > 
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Vse preveč je temeljnih organizacij združenega dela, ki še niso obravna- 
vale samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih interesnih 
skupnosti gospodarske infrastrukture in aneksa o tem. Koordinacijski odbor 
za planiranje pri Republiški konferenci SZDL je v sodelovanju z drugimi 
ustanovami na ravni republike v zadnjih dneh intenziviral akcijo, tako da 
so njegovi predstavniki obiskali vse občine v Sloveniji in analizirali njihove 
položaje. 

Najnovejša ocena kaže, da je stanje glede podpisovanja in sprejemanja 
samoupravnih sporazumov in aneksov bistveno boljše kot kažejo podatki, ki 
jih vsebuje informacija Izvršnega sveta. V večini občin menijo, da bodo' do 
konca leta praktično v vseh temeljnih organizacijah združenega dela zagoto- 
vili obravnavo samoupravnih sporazumov in aneksov, v veliki večini pa tudi 
njihov sprejem. To seveda ne zmanjšuje pomena današnje razprave na skup- 
ščinskih zborih in zborih združenega dela občinskih skupščin. 

Akcijo je potrebno usmeriti selektivno. Zaradi zaostrenih razmer gospo- 
darjenja se je potrebno osredotočiti predvsem na tisti del gospodarske infra- 
strukture, ki je posebnega pomena za razvoj združenega dela in ki predstav- 
lja nujno potrebno družbeno reprodukcijo v skladu s točko 5.19 družbenega 
plana Slovenije za obdobje 1981—1985 in ki je v dogovoru o temeljih druž- 
benega plana Slovenije 1981—1985 predviden za financiranje na osnovi zdru- 
ževanja sredstev v temeljnih organizacijah združenega dela po enotnih virih, 
osnovah in merilih, to so energija, železniška, luška in cestna infrastruktura! 

Potrebno je ugotoviti, da tudi na teh področjih samoupravne interesne 
skupnosti gospodarske infrastrukture niso bile dovolj aktivne pri organizira- 
nju razprav v temeljnih organizacijah, zlasti pa niso vedno zagotovile od- 
govora na vprašanja, ki so nastajala v zvezi z razvojem gospodarske infra- 
strukture v temeljnih organizacijah združenega dela. To je oviralo pozitiv- 
no opredeljevanje do samoupravnih sporazumov in aneksov. 

Pojavljala so se tudi nekatera vprašanja, ki so širšega pomena in ki jih 
je treba posebej omeniti. 

V mnogih temeljnih organizacijah združenega dela so spraševali, zakaj v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti gospodarske infrastrukture in aneksih niso predvidene olajšave za izvoz- 
nike in konvertibilno področje. Ko so bili samoupravni sporazumi o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture in 
aneksi k njim pripravljeni ob koncu 1980 in v začetku leta 1981, še niso bili 
znani instrumenti spodbujanja izvozne usmeritve združenega dela. Zato v 
njih ni predvidenih olajšav za konvertibilne izvoznike. Skupščine samoup- 
ravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture bodo morale ob ugo- 
tovitvenih sklepih o veljavnosti samoupravnih sporazumov o temelijh svojih 
planov in aneksov k njim sprejeti tudi sklepe glede olajšave za izvoznike. Pri 
tem bodo upoštevale usmeritve, sprejete na zborih Skupščine 28. julija in 25. 
novembra ter osnutek resolucije za leto 1982. Podobno je že storjeno z inter- 
vencijskimi zakoni, ki veljajo od 1. avgusta 1981 do 31. 12. 1981. Sklepi skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti bi zagotovili, da se pogoji gospodar- 
jenja za izvoznike na konvertibilno področje v letu 1982 ne bi poslabšali. Me- 
nimo, da bodo olajšave pri združevanju sredstev za gospodarsko infrastruk- 
turo na osnovi teh sklepov v letu 1982 znašale v prid izvoznikom na konver- 
tibilno področje okoli 600 milijonov dinarjev, kar predstavlja okoli 3% 
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zmanjšanja ocenjenih razpoložljivih sredstev za naložbe v omenjenih samo- 
upravnih interesnih skupnostih. 
f Glede manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij se je po- 
trebno zavzeti, da bodo samoupravne interesne skupnosti gospodarske infra- 
strukture v svojih programih predvidele tudi ustrezne aktivnosti za pospešen 
razvoj teh območij. Pri nujnem krčenju programov gospodarske infrastruk- 
ture se to ne bi smelo dogajati predvsem na račun manj razvitih območij. V 
zvezi s tem je Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeše- 
vanje skladnejšega regionalnega razvoja že opravila več razgovorov. 

V razpravi so se pojavljala vprašanja v zvezi z neusklajenim delova- 
njem samoupravnih interesnih skupnosti. Očitno je, da bi bil položaj pri opre- 
deljevanju do samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture in o aneksih k njim bistveno 
slabši, če se ne bi v to dejavnost aktivno vključili izvršni sveti skupščin ob- 
čin in družbenopolitične organizacije v občinah. Vsekakor pa bo potrebno v 
prihodnje zagotoviti, da se bodo samoupravne interesne skupnosti gospodar- 
ske infrastrukture medsebojno dogovorile za takšen način dela, ki bo zagota- 
vljal njihovo enotno in usklajeno angažiranje pri izvajanju planskih aktiv- 
nosti. 

Samoupravni sporazumi © temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti gospodarske infrastrukture in aneksi k njim predstavljajo nujne 
pogoje za razvoj infrastrukture v skrčenih ekonomskih pogojih. V strokov- 
nih službah samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture, 
pristojnih upravnih organih na ravni republike in Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje so bile izdelane grobe ocene o možnih minimalnih pro- 
gramih gospodarske infrastrukture v letu 1982. Ocene kažejo, da bo ob dose- 
danjem obsegu virov financiranja gospodarske infrastrukture, vključno z in- 
strumentarijem, ki ga vsebujejo samoupravni sporazumi in aneksi k njim, 
Interesni skupnosti elektrogospodarstva primanjkovalo okoli 3,2 milijarde 
dinarjev za kolikor toliko nemoteno opravljanje najnujnejših nalog. 

Samoupravne interesne skupnosti morajo pripraviti in verificirati mini- 
malne programe svojega delovanja v letu 1982, ki bodo omogočili stvarno 
oceno najnujnejših pogojev njihovega razvoja. 

Podpiramo sklepe, ki so predloženi zborom Skupščine SR Slovenije v 
sprejem. Predlagamo pa, da se dopolnijo s priporočilom Skupščine samoup- 
ravnim interesnim skupnostim, da sprejmejo sklepe o olajšavah izvoznikom 
na konvertibilno področje. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Informacijo je obravnaval Od- 
bor za finance in zboru pismeno poročal. Poročilo odbora ste prejeli danes na 
klop. Zeli poročevalec besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Pismenih prijav za razpravo 
ni. Če nihče ne želi besede, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

Zbor občin se je seznanil z informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skup- 
nosti na ravni republike ter glede na njene ugotovitve sklenil, naj: 

1. Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena ocenijo 
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potek sprejemanja planskih aktov in se dogovorijo o aktivnostih na področju 
planiranja, pa tudi o ukrepih zoper tiste uporabnike, ki brez upravičenih raz- 
logov niso sprejeli samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 

2. Če se uporabniki in izvajalci po samoupravni poti ne bodo dogovorili 
o programih dejavnosti in programih razvoja ter o načinu združevanja sred- 
stev za njihovo realizacijo, naj skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
v skladu s svojo odgovornostjo dajo pobudo za intervencijsko ukrepanje Skup- 
ščine SR Slovenije. 

3. Občinske skupščine naj skladno s svojo odgovornostjo na področju 
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega družbenega pome- 
na ocenijo, kako se uresničujejo planske naloge na posameznih področjih druž- 
benih dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena ter v 
skladu s pristojnostmi skupščin ustrezno ukrepajo. 

Zeli o takem sklepu kdo besedo? (Ne želi.) Če ne, potem prosim, da gla- 
sujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predlagam, da se vrnemo na 4. točko dnevnega reda, to je k 
predlogu zakona o cestah. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Andreja Grahorja, člana Izvršnega sveta 
in predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Prosim ga, da pov- 
zame besedo. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! S predlogom zakona o cestah, ki je pred vami, zaključimo več kot 
dveletno intenzivno delo na tem, da omogočimo uvajanje novih družbenoeko- 
nomskih odnosov v cestno gospodarstvo, kot tudi ustrezno samoupravno in 
dohodkovno povezovanje uporabnikov cest in organizacij združenega dela, 
ki jim je zaupana skrb za vzdrževanje in varstvo cestnega omrežja. S tem 
prav tako uresničujemo stališče Skupščine SR Slovenije, izraženo že ob ob- 
ravnavi predloga za izdajo tega zakona novembra 1979 leta, da je končno 
tudi na tem področju družbenega življenja in dela potrebno urediti odnose in 
jih v celoti uskladiti z ustavo, z zakonom o združenem delu in z zakonom 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Osnutek zakona o cestah je Skupščina- SR Slovenije sprejela na sejah 
zborov dne 27. maja letos, pred tem pa ga je obravnavalo 8 skupščinskih od- 
borov, medzborovska skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in za- 
konskih aktov s tega področja, kot tudi Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona o cestah so obravnavali tudi Svet za družbenopolitični 
sistem in Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko Predsed- 
stva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
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Republiški odbor sindikata delavcev prometa in zvez in Republiški odbor sin- 
dikata delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Zveze sindi- 
katov Slovenije, kot tudi številni drugi zainteresirani subjekti. Osnutek zako- 
na je bil obravnavan tudi v skupščinah skoraj vseh občin. Na regijskih po- 
svetih za obalno, severno-primorsko, ljubljansko, dolenjsko, posavsko in ma- 
riborsko regijo, ki so zajeli nad polovico občin, so bili poleg članov izvršnih 
svetov občinskih skupščin navzoči tudi nekateri člani delegacij za Zbor občin 
in Zbor združenega dela republiške Skupščine. Povsod so udeleženci v raz- 
pravah podprli predlagane rešitve in se opredelili do načelnih vprašanj, hkra- 
ti pa opozorili na določbe in nekatera konkretna vprašanja, ki bi jih bilo 
treba ponovno proučiti. 

Največ pripomb je bilo v zvezi z razvrstitvijo cest, ustanavljanjem samo- 
upravnih interesnih skupnosti in oblikovanjem enot, v zvezi s sistemom pla- 
niranja in opredelitev sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo 
cest. Stališča do teh vprašanj so bila pogosto različna, včasih so si celo na- 
sprotovala. Manjše število pripomb je bilo danih k drugemu, to je tehničnemu 
delu zakona. Razpravljalci so opozorili predlagatelja, naj predlog zakona še 
posebno skrbno uskladi z zakonom o sistemu družbenega planiranja, z zako- 
nom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, z zakonom o temeljih var- 
nosti cestnega prometa, z zakonom o graditvi objektov in o urbanističnem pla- 
niranju. Pri tem naj sledi resoluciji o temeljih zakonodajne politike republike 
ter izloči vse tiste norme, ki sodijo v izvršilne predpise. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse pripombe in 
predloge iz razprav. Upoštevana je večina predlogov, mnenj in stališč, ki so 
jih dali delegati oziroma skupine delegatov pismeno ali na sejah delovnih 
teles in zborov Skupščine, kakor tudi predlogi, ki so jih poslali drugi ude- 
leženci v fazi osnutka zakona ali delovnih besedil predloga zakona. Upošte- 
vane so bile tudi pripombe, ki so konkretno preoblikovale ali dopolnjevale 
posamezne člene. Prav tako so bile vnesene dopolnitve, ki pomenijo uskladi- 
tev z drugimi zakoni. V tistih določbah, kjer so si bila mnenja in pripombe 
v nasprotju, je predlagatelj zakona sledil sprejetim načelom iz analize o na- 
daljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje ter opredelitvam Republiškega sveta za 
vprašanja družbene ureditve. O vseh teh spremembah glede na osnutek za- 
kona podrobno poročamo v obrazložitvi predloga zakona. 

Nekatere določbe iz osnutka zakona, za katere je bilo ugotovljeno, da so- 
dijo v izvršilne predpise, so izpuščene. To so predvsem določbe iz poglavij 
o gradnji, o rekonstrukciji ter o vzdrževanju in varstvu cest. Prav tako so 
izpuščena nekatera določila iz poglavja o samoupravnih interesnih skupnostih 
in poglavja o planiranju, ki pomenijo ponavljanje ustavnih določil oziroma 
po svoji vsebini ne sodijo v zakon o cestah. 

Zaradi številnih utemeljenih pripomb je tudi struktura poglavja o plani- 
ranju v celoti preoblikovana. Kljub precejšnjim spremembam nekaterih po- 
glavij pa je osnovni koncept zakona ostal nespremenjen oziroma tak, kot ga 
je ob osnutku tega zakona sprejela Skupščina. 

V predlogu zakona so v celoti upoštevana mnenja in stališča Republiške- 
ga sveta za vprašanja družbene ureditve ob obravnavi nekaterih odprtih si- 
stemskih vprašanj, ki jih je ta svet sprejel v zvezi s pripravo predloga za iz- 
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dajo zakona marca 1980, kakor tudi stališča Skupščine SR Slovenije ob ob- 
ravnavi gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. Predlog zakona prav 
tako upošteva stališča Zveznega družbenega sveta za vprašanja družbene ure- 
ditve o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju cest- 
nega gospodarstva, ki so bila sprejeta maja letošnjega leta in ki obravnavajo 
izhodiščna vprašanja na enak način, kot jih bomo v naši republiki uveljavili 
na področju cestnega gospodarstva s predloženim zakonom. 

Hkrati s predlogom zakona in v skladu s sklepi delovnih teles in zborov 
Skupščine SR Slovenije, da naj predlagatelj zakona hkrati s predlogom zakona 
predloži tudi osnutke predpisov, ki bodo izdani na podlagi novega zakona, smo 
predložili tudi: osnutek pravilnika o vzdrževanju in varstvu cest, osnutek pra- 
vilnika o izrednih prevozih po javnih cestah, osnutek pravilnika o minimal- 
nih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč in 
osnutek pravilnika o neprometnih znakih. Predložene pravilnike bo izdal Re- 
publiški komite za promet in zveze v zakonskem roku po sprejemu zakona, 
seveda pa je zaželjena kakršnakoli pripomba ali predlog, ki bo prispeval k 
oblikovanju njihovega dokončnega besedila. 

Po sklepu Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije predlagamo tudi 
bilanco sredstev v cestnem gospodarstvu SR Slovenije po virih in namenu 
porabe za srednjeročno obdobje 1981—4985 in za leto 1980. V zvezi z njo naj 
poudarimo, da je bilo zbiranje podatkov za lokalne ceste povezano s precejš- 
njimi težavami, saj vse občine niso razpolagale s potrebnimi evidencami. Po- 
datke smo prejeli od vseh občin. Pri pripravi ustreznih pregledov smo pogo- 
sto ugotovili številne pomanjkljivosti, med katerimi naj posebej omenimo 
neskladje med viri sredstev in namensko porabo in opuščanje oziroma nepo- 
polno kvantificiranje nekaterih postavk, kar smo pri obdelavi podatkov od- 
pravili, kolikor je bilo to mogoče. V tabelah zato v glavnem posredujemo po- 
datke, ki smo jih prejeli od občin, ker jih glede vsebine kot tudi razčlenitve 
po posameznih virih oziroma namenih porabe ni bilo mogoče primerjati z no- 
benim drugim virom podatkov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ena od temeljnih novosti, ki jih zakon 
prinaša, je v tem, da ceste prehajajo v upravljanje organizacijam, usposob- 
ljenim za to dejavnost in postajajo njihovo osnovno sredstvo; V zvezi s tem 
so opredeljene pravice in obveznosti teh organizacij glede vzdrževanja in var- 
stva cest, glede kakovosti vzdrževanja ter nadzora in odgovornosti, ki iz tega 
izhaja. Na ta način se po eni strani povečuje odgovornost teh organizacij, po 
drugi strani pa interesne skupnosti dejansko postajajo mesto dogovarjanja in 
sprejemanja programov vzdrževanja jn razvoja cest. 

Te skupnosti s svojim delovanjem zagotavljajo uveljavitev družbenih 
interesov, zlasti spoštovanje enotnosti cestnega omrežja Slovenije, obenem 
pa so tudi najširši izraz vseh interesov uporabnikov tako v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela kot tudi v krajevnih skupnostih. Obenem se odpravlja 
tudi nevarnost, da se skupnosti za ceste spreminjajo v organe s pristojnostmi, 
ki jim ne gredo, in administracijo s strokovnimi službami, ki se nenehno pove- 
čujejo na račun sredstev, namenjenih za ceste. Pričakujemo tudi pomembne 
racionalizacije v gospodarjenju s sredstvi, kar je ob ekonomskih odnosih v 
svetovnem gospodarskem sistemu kot tudi ob nakopičenih gospodarskih teža- 
vah doma vsekakor zelo pomembna naloga. 
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Razen tega se s predlaganimi rešitvami uveljavljajo čisti družbenoeko- 
nomski odnosi z neokrnjenimi pravicami cestnih delavcev, ki si zagotavljajo 
dohodek po načelih svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interes- 
nih skupnosti. Takšni odnosi omogočajo, v skladu s splošnimi načeli interes- 
nega povezovanja, tudi enakopravnost samoupravnega sporazumevanja in od- 
ločanja uporabnikov cest in delavcev v organizacijah za vzdrževanje cest, o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. Na ta način uvajanje 
novih družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu in ustrezno sa- 
moupravno in dohodkovno povezovanje uporabnikov cest in organizacij, ki 
jim je zaupana skrb za vzdrževanje in razvoj cestnega omrežja, pomeni na- 
daljnjo uveljavitev samoupravno organiziranega združenega dela v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Sam zakon seveda ne bo niti ne more razrešiti vseh težav cestnega gospo- 
darstva, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. 

Za uresničitev samouprave in novih družbenoekonomskih odnosov v ce- 
stnem gospodarstvu je potrebna organizirana akcija in pomoč vseh družbe- 
nih dejavnikov in delegatskega sistema v celoti. Potrebno je, da vsi zaintere- 
sirani dejavniki na področju cest, tudi uporabniki cest v najširšem smislu ter 
organi družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, pred- 
vsem pa obstoječe organizacije združenega dela s področja cestnega gospodar- 
stva takoj začno pripravljati ustrezne predpogoje in možnosti, da se vsa opravi- 
la in naloge iz prehodnih določb opravijo v določenih rokih in s tem omogočijo, 
da bo ob koncu leta 1982 novi sistem gospodarjenja s cestami v celoti zaživel. 
V zvezi s tem bo potrebno še veliko naporov, strpnega dogovarjanja in uskla- 
jevanja interesov pri oblikovanju samoupravnih aktov, predvsem pa glede sa- 
moupravljanja o temeljih planov. 

Predlog zakona je obravnavala medzborovska skupina delegatov za prouči- 
tev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, Odbori za družbenoeko- 
nomske odnose vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno-prav- 
na komisija Skupščine SR Slovenije. Predlog zakona o cestah so obravnavali 
tudi pristojni organi Republiške konference SZDL in Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije in ga podprli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v ce- 
loti strinja z amandmaji, ki so se izoblikovali v medzborovski skupini delegatov 
in jih kot svoje predlaga hkrati s predlogom zakona. Ti amandmaji so v smislu 
poslovnika Skupščine postali sestavni del predloga zakona. Predlagatelj zakona 
se prav tako strinja z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet ni mogel podpreti amandmajev skupine delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz občine Lenart k 19. in k 35. členu. Ni namreč 
niti sistemsko sprejemljivo, niti materialno mogoče prenesti celotnega gospodar- 
jenja z lokalnimi cestami na Samoupravno interesno skupnost za ceste Slo- 
venije. Določilo 19. člena, ki v 6. alinei izrecno pravi, da uporabniki in izva- 
jalci usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se nanašajo na razvoj 
in vzdrževanje cest na manj razvitih območjih in obmejnih območjih Slove- 
nije, pa nalaga Samoupravni interesni skupnosti za ceste Slovenije, da v svojih 
planskih aktih rešuje tudi te zadeve, seveda v družbeno potrebnem in možnem 
obsegu, kot ga ugotovijo v procesu planiranja. Izvršni svet Skupščine meni, da 
ne bi bilo primerno nadomestiti samoupravnega planiranja v tej samoupravni 
31 
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interesni skupnosti bodisi z zakonsko določbo ali s sklepom Skupščine SR Slo- 
venije, ki ga predlog skupine delegatov tudi omenja. 

Predlagatelj zakona prav tako ni mogel sprejeti po teleksu napovedanega 
amandmaja skupine delegatov za Zbor oibčin in Zbor združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva iz občine Ajdovščina. Ne vem, ali je bil amandma vložen. 
V njem je predlagano, da se črta 2. odstavek 134. člena. Načelo, da s cestami 
upravljajo delavci, katerih dejavnost je vzdrževanje cest, da ceste postanejo 
njihovo osnovno sredstvo in da si zagotavljajo dohodek po načelih svobodne 
menjave dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, ni sporno. To iz- 
hodišče je bilo siprejeto kot eno od temeljnih načel novega zakona o cestah in 
potrjeno v vseh fazah zakonodajnega postopka v Skupščini. Tako se je opredelil 
tudi Republiški družbeni svet za vprašanja družbene ureditve ob obravnavi 
nekaterih sistemskih vprašanj aprila 1980, to je še pred formalnim sprejemom 
predloga za izdajo tega zakona v Skupščini. Na enak način pa obravnavajo ta 
vprašanja tudi stališča Zveznega družbenega sveta za vprašanja družbene ure- 
ditve, ki jih je ta svet sprejel maja letošnjega leta ob obravnavi nadaljnjega 
razvoja družbenoekonomskih odnosov na področju cestnega gospodarstva. 

Določilo 2. odstavka 134. člena, ki izvaja to načelo, ni v nasprotju z določili 
3., 57. in 58. člena zakona. To določilo tudi v ničemer ne ovira nove racionalne 
organizacije cestno vzdrževalnih organizacij. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da predlog zakona o cestah sprejmete v predloženem besedilu, skupaj z 
amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 33., 146. in 148. členu predloga 
zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona je bil objavljen 
v prilogi VIII Poročevalca. Dobili ste tudi vrsto prilog in amandmaje Izvršnega 
sveta, ki jih je le-ta predložil v smislu 4. odstavka 277. člena poslovnika in so 
sestavni dal predloga zakona. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja ter Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Poro- 
čevalci, želite besedo? (Ne.) 

Ker smo na začetku seje oblikovali zborovsko delegatsko skupino, ki naj 
prouči amandma iz občine Lenart in morebitni amandma iz občine Ajdovščina, 
prosim poročevalca skupine, da poroča zboru. Besedo ima tovariš Tomaž Vuga. 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Obravnavali smo amandma občine Lenart in ugotovili, da ni osnove za sprejetje 
amandmaja iz razlogov, ki jih je navedel že predstavnik predlagatelja in ki so 
tudi opisani v poročillu skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Predstavnik občine Lenart je na osnovi teh ugotovitev, predvsem pa na 
osnovi obrazložitve, ki jo je podal predstavnik Zakonodajno-pravne komisije, 
svoj amandma umaknil. 

Obravnavali smo tudi pripombo Skupščine občine Ajdovščina, katere pri- 
pomba ni bila predložena kot amandma. Menili smo, da je amandma neumesten 
in ga ne predlagamo zboru v sprejem. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vuga. Besedo ima tova- 
riš Milan Gaspari. 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati iz občine Lenart so izrecno želeli, da kot predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije podam tolmačenje k 6. alinei 19. člena predloga zakona o 
cestah. 

Kot je že uvodoma povedal predstavnik predlagatelja in vodja naše sku- 
pine, so delegati iz občine Lenart dali amandma k 5. alinei 19. člena in analogno 
k 35. členu. Želeli so, da bi določbam, ki se nanašajo na izenačevanje pogojev 
za vzdrževanje regionalnih cest, dodali še lokalne ceste, s čimer bi se po mojem 
mnenju in po mnenju Zakonodajno-pravne komisije spremenili odnosi med 
Republiško skupnostjo za ceste in občinskimi skupnostmi, kakor tudi njihov 
položaj; treba bi bilo spremeniti tudi režim sredstev. 

V 6. alinei 19. člena pa je v predlogu zakona določeno, da delegati uporab- 
niki in izvajalci v Samoupravni interesni skupnosti za ceste Slovenije usklaju- 
jejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževa- 
nje cest na manj razvitih območjih in obmejnih območjih SR Slovenije. To po- 
meni, da gre za regionalne in lokalne ceste in da mora na podlagi te določbe 
Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije skrbeti tudi za razvoj cest 
na teh območjih, seveda v okviru planskih predvidevanj in materialnih možno- 
sti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Kraner, želite besedo? 
(Ne.) Amandma ste torej umaknili. 

Na klop ste dobili tudi predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora, ki obravnava ta akt v smislu 88. člena poslovnika Skupščine kot zain- 
teresirani zbor. 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivo Salo- 
bir iz občine Šentjur pri Celju. 

Ivo Salobir: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V občinah Šmarje in Šentjur pri Celju smo z velikim interesom sprejemali 
oblikovanje zakona o cestah. Menimo, da so vsebinske rešitve v njem takšne, 
da bi lahko prispevale k razvoju samoupravnih odnosov na tem področju. 
Hkrati pa se bojimo, da bo pri realizaciji tega zakona prišlo do številnih pro- 
blemov, ki jih sedaj niti ne načenjamo. V mislih imamo materialne probleme 
v tistih občinah, kjer so sorazmerno obsežna omrežja regionalnih in lokalnih 
cest, materialna osnova občin pa ni dovolj velika, da bi lahko vsaj vzdrževali, 
kaj šele modernizirali to cestno mrežo. 

Predvidena je sicer določena vzajemnost in solidarnost, vendar pa ob težnji, 
da se večji del razpoložljivih sredstev namenja v večje projekte, avtoceste, 
predore in podobno, ne moremo računati na zadovoljive rešitve. 

Predlagamo, da ob sprejemu zakona sprejmemo tudi usmeritev oziroma 
sklep Skupščine, da predvidena reorganizacija ne sme povzročati nadaljnjega 
zaostajanja pri modernizaciji cest na manj razvitih območjih, ampak naj bi se 
razlike na tem področju zmanjševale kot to predvideva družbeni dogovor o 
skladnejšem razvoju. Reševanja teh problemov ne bi smeli enostavno prenesti 
na regije, kjer je glede na številne probleme težko pričakovati ustrezne rešitve. 
31« - 
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Predlagamo tudi, da se po ustreznem postopku prekategorizira cesta Celje— 
Rogatec SR Hrvatska v magistralno cesto. Cesta povezuje dve republiki, po 
gostoti prometa pa presega tudi nekatere sedanje magistralne ceste. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Majda 
Petrovič, delegatka iz občine Ptuj. Prosim! 

Majda Petrovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Aktivnosti na področju cestnega gospodarstva, kot to izkazuje predloženi 
zakon, posegajo tudi v proces policentričnega razvoja posamezne občine in so 
občutljive na interesnem področju uporabnikov, v zadnjem času pa tudi izva- 
jalcev v cestnem gospodarstvu, ki se pojavljajo v različnih oblikah organizacij 
združenega dela in z različnimi problemi. 

Podana zahteva za ureditev družbenoekonomskih odnosov, predvsem pa za 
urejene odnose gospodarjenja s cestami, je pri nas sprejeta s precejšnjim zani- 
manjem. Vpeti v razpravo in oblikovanje vsebine vse od predloga za izdajo 
zakona, delovnega osnutka in sedanjega predloga zakona želimo v današnji 
razpravi ponovno opozoriti na možen razkorak med bodočimi obveznostmi po 
predloženem zakonu in možnostmi za uresničevanje njegovih ciljev. 

Že v razpravi o predlogu za izdajo tega zakona smo opozorili na realno 
stanje v cestnem gospodarstvu z vidika družbenogospodarskih potreb republike, 
občine in sklenjenega ter dvakrat potrjenega programa Republiške skupnosti 
za ceste. Beleženi izpad sredstev, prestavitev programskih nalog v naslednja 
obdobja, nejasne osnove uporabe sredstev v novih, sicer samoupravno dogo- 
vorjenih organizacijskih oblikah, predvsem na področju lokalnih cest, potrjujejo 
našo bojazen, da verjetno vsaj nekaj časa ne bo mogoče realizirati predloženih 
zakonskih določil, ali pa bo njihova realizacija še dodatno bremenila že tako 
obremenjen dohodek organizacij združenega dela. 

Predloženi zakon namreč definira, da organizacije za vzdrževanje cest 
s 1. 1. 1982 prevzamejo med svoja osnovna sredstva le magistralne in repu- 
bliške ceste, hkrati pa je v 55. členu postavljena zahteva za obračun amortizacije 
cest in pripadajočih objektov iz sredstev za ceste v skladu s samoupravnim 
sporazumom o vzdrževanju in varstvu cest in v Skladu z zakonom o amortizaciji 
in zakonom o svobodni menjavi dela po postopku, kot veleva 136. člen pred- 
loženega zakona, to je do 31. 12. 1982. 

Pri tem pripominjamo, da sredstev amortizacije, ki so vir sredstev za 
vzdrževanje, varstvo in rekonstrukcijo cest, zakon v 38. 'členu ne omenja. Ome- 
njena so sicer v 55. členu, vendar brez urejenega sistema valorizacije vrednosti 
ceste, ki jo ugotovi organizacija za vzdrževanje cest in brez definicije o uporabi 
teh sredstev glede na namen združevanja. Sredstva amortizacije v tem primeru 
predstavljajo strošek v prihodkih interesnih skupnosti za ceste, hkrati pa pri- 
hodek organizacij za vzdrževanje cest. Ta definicija je glede na prehod na nove 
družbenoekonomske odnose v zakonu precej odprta — lahko trdimo nejasna 
— zato pa bo odločilno vplivala na razpravo v interesnih skupnostih za ceste. 

Hkrati zakon časovno opredeljuje prenos najprej magistralnih in repu- 
bliških cest in šele za tem lokalnih cest kot osnovnih sredstev organizacij 
za vzdrževanje in varstvo cest. Skladno s tem želimo opozoriti, da moramo zago- 
toviti obračun amortizacije vseh cest ter tako enakomerno obremeniti že tako 
skrhane prihodke oziroma sredstva cestnega gospodarstva in sredstva amorti- 
zacije uporabiti za tiste aktivnosti, ki so osnova za obračun amortizacije. Ne 
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moremo namreč mimo bojazni, da bi že tako pereče vprašanje lokalnih cest, 
predvsem v manj razvitem območju občine, glede na ugotovljene prihodke in 
dohodek cestnega gospodarstva ostalo odprto. Ne bi bilo prav, da bi v Skupnosti 
za ceste SR Slovenije na osnovi sredstev občinskih skupnosti za ceste oblikovali 
sredstva amortizacije v organizacijah za vzdrževanje cest, ki bi za tem postala 
vir sredstev Skupnosti za ceste SR Slovenije glede na siceršnji pomen magi- 
stralnih in republiških cest. Predloženi zakon tega sicer ne definira. Zato v 
smislu navedenega apeliramo na doslednost pri izpeljavi takšne določbe zakona. 

Podano vsebino dopolnjujemo tudi z oceno stanja lokalne skupnosti za 
ceste občine Ptuj, ki ima 477 km lokalnih cest, razpolaga pa letno s pičlimi 
13 milijoni dinarjev sredstev za vzdrževanje in varstvo teh cest. 

Soglašamo tudi z amandmajem občine Lenart. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Pis- 
menih prijav za razpravo ni več. 

Očitno je, da so občine, zlasti na manj razvitih območjih zaskrbljene, kako 
bo z vzdrževanjem njihovih cest. Očitno je tudi, da bodo morale samoupravne 
interesne skupnosti v občinah in v republiki zelo zavzeto delovati in se najbrž 
ne bomo srečevali s primeri, da bi bili nesklepčni. Ob danih sredstvih pa se 
bo seveda treba domeniti za kriterije, kaj bomo prioritetno reševali oziroma 
kje bomo dobili morebitne dodatne vire sredstev. Čeprav razumem prizadeva- 
nja naših tovarišev z manj razvitih območij, pa ne vidim potrebe, da bi obliko- 
vali poseben sklep. 

Poročevalci so obrazložili določilo, da se v okviru Republiške skupnosti 
za ceste občine dogovarjajo o vzajemnosti in solidarnosti. Znana so tudi naša 
stališča o skladnem regionalnem razvoju. Večkrat slišite, da pri tem ne bi 
smeli nazadovati ali pa vsaj ne preveč. Usmeritve so torej dane, samoupravne 
interesne skupnosti pa jih morajo s pomočjo Izvršnega sveta in republiške Skup- 
ščine čimbolj dosledno uresničevati. 

Če nihče več ne želi besede, potem prehajamo na glasovanje. Najprej 
& bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki so razvidni iz 

njenega poročila z dne 10. 12. 1981, in sicer k 33., 146. in 148. členu predloga 
zakona. Izvršni svet in naša delovna telesa se z njimi strinjajo, zato pred- 
lagam, da o njih glasujemo skupaj. Kdor je za amandmaje, naj prosim gla- 
suje. (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandmaje soglasno sprejeli. 
Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlog zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske na- 
rodnosti na področju vzgoje in izobraževanja. • 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Petra Winklerja, namestnika predsed- 
nice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, ki 
bo dal kratko obrazložitev. 
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Peter Winkler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Osnutek zakona, ki ga predlaga Izvršni svet, temelji na stališčih, ki so 
bila sprejeta v zborih Skupščine junija 1981 ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona. Osnutek izhaja iz ugotovitve, da so temeljna vprašanja vzgoje in iz- 
obraževanja že rešena v sistemskih zakonih, ki so bili sprejeti v zadnjih letih, 
predloženi osnutek pa naj bi na podlagi ustave in teh zakonov urejal le uresni- 
čevanje posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
tem področju. Tej usmeritvi je podrejena celotna vsebina zakona. 

Razprava o osnutku, ki je doslej potekala v organih Skupščine in Komi- 
siji za narodnosti in mednacionalna vprašanja pri Republiški konferenci SZDL 
ter v občinah, se je za to poleg predlogov za manjše dopolnitve usmerila pred- 
vsem na nekaj temeljnih problemov, o katerih so bila izražena različna stališča. 

Prvo tako vprašanje je pobuda, naj bi posebne smotre in naloge, ki se na- 
našajo na vzgojo in izobraževanje pripadnikov narodnosti, razširili tudi na 
slovenske izobraževalne organizacije na narodnostno mešanem območju na 
Obali, tako da bi se tudi učenci v slovenskih izobraževalnih organizacijah v 
večji meri seznanjali tudi s kulturo, zgodovino in geografijo italijanskega 
naroda. . 

Sistemski zakoni s področja izobraževanja med smotri in nalogami vzgoje 
in izobraževanja posebej poudarjajo razvijanje ljubezni do svojega naroda in 
domovine kot skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti Jugoslavije ter 
spoznavanje njihovega razvoja in kulturnih dosežkov. Tako na primer zakon o 
usmerjenem izobraževanju določa: »Usmerjeno izobraževanje razvija zavest o 
pripadnosti svojemu narodu in vzgaja v duhu bratstva in enotnosti, sodelo- 
vanja in enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, v duhu sožitja 
italijanske oziroma madžarske narodnosti in slovenskega naroda, omogoča 
spoznavati njihov razvoj in dosežke njihovega kulturnega ustvarjanja.« 

Te določbe torej ne veljajo samo za slovenske šole na narodnostno meša- 
nem območju, temveč za vse slovenske izobraževalne organizacije. Razen tega 
pa vsebujejo vsi sistemski zakoni tudi določbo, ki še posebej zavezuje vse 
otroke v slovenskih izobraževalnih organizacijah na narodnostno mešanem 
območju, od vrtca do srednje šole, da se obvezno učijo tudi jezika narodnosti 
kot jezika okolja. Pouka jezika pa si zlasti na višji stopnji ni mogoče predstav- 
ljati brez spoznavanja kulture in celotnega življenja drugega naroda, zato 
pouk jezika ni le vzgoja dvojezičnosti, ampak tudi priložnost za spoznavanje 
kulture in zgodovine italijanskega naroda in italijanske narodnosti pri nas. 

Veliko se je razpravljalo o 14. členu osnutka. Ta daje učencem, ki so kon- 
čali dvojezično osnovno šolo jezikov narodnosti, možnost, da se tudi v srednjih 
šolah zunaj mešanega območja še naprej učijo jezika narodnosti. Največ raz- 
prav je bilo o problemih, ali naj bo pouk jezika narodnosti obvezen za šolo ali 
za učenca in kako organizirati pouk, da ne bo pomenil dodatne obremenitve. 
Pri pripravi osnutka smo izhajali iz stališča, da je pouk jezika narodnosti v 
srednjih šolah zunaj narodnostno mešanega območja organiziran iz dveh raz- 
logov, in sicer zaradi pravice pripadnikov narodnosti, da se izpopolnjujejo v 
svojem jeziku in zaradi poglabljanja dvojezičnosti na narodnostno mešanem 
območju. Zato osnutek te pravice ne omejuje zgolj na pripadnike narodnosti, 
ampak jo razširja na vse učence, ki so končali dvojezično osnovno šolo oziroma 
šolo jezikov narodnosti in imajo interes, da se bodo še naprej učili jezika na- 
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rodnosti, ker se bodo po končanem šolanju zaposlili na narodnostno mešanem 
območju. 

Menimo, da je učenje jezika narodnosti stvar prostovoljne odločitve učen- 
ca, lahko pa je zavezan tudi s štipendijsko pogodbo ali pa z zahtevo, da mo- 
ra za določena dela obvladati dva jezika. Tako določilo na primer vsebuje tudi 
osnutek tega zakona za vse pedagoške delavce. Zato predlagamo, da se organi- 
zira pouk jezika narodnosti obvezno za šolo, za učenca pa prostovoljno. 

V dosedanjih razpravah se je pojavila pobuda, naj bi se učenci učili jezika 
narodnosti namesto tujega jezika. S tako rešitvijo bi odpravili dodatno obre- 
menitev učencev, ki bi se odločili za tak pouk. Slabost te rešitve je v tem, da 
bi učenec, ki se bo učil jezika narodnosti namesto drugega tujega jezika, na- 
letel na težave pri študiju na višjih in visokih šolah pri tistih programih, kjer 
je znanje tujega jezika pogoj in pri tistih poklicih, kjer je znanje določenih 
tujih jezikov pogoj za opravljanje dela. 

Glede na to, da se mnenja o tem vprašanju močno razhajajo, predlagamo, 
naj bi v predlog zakona zapisali tako formulacijo, ki ne bo zapirala praktičnih 
rešitev, temveč bo dajala možnost, da se pouk jezika narodnosti organizira v 
skladu z možnostmi in potrebami narodnosti in združenega dela na narodnostno 
mešanem območju. 

Tretji sklop problemov, o katerem so bila izražena različna mnenja, pred- 
stavljajo rešitve v 28. členu osnutka zakona. Tu je določena obveznost SR 
Slovenije za razvijanje vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in 
madžarske narodnosti. Osnutek zakona izhaja iz ustavne opredelitve, da re- 
publika Slovenija skrbi za razvoj, vzgojo in izobraževanje za pripadnike na- 
rodnosti in zato zagotavlja potrebna materialna sredstva. V skladu s tem te- 
melji osnutek na načelu, da republika Slovenija zagotavlja tista sredstva za 
delovanje izobraževalnih organizacij na narodnostno mešanih območjih, ki 
presegajo stroške v enakih slovensko vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 

Taka načelna rešitev se razlikuje od dosedanje ureditve le na področju 
dvojezične predšolske vzgoje v občinah Lendava in Murska Sobota, kjer za- 
radi spodbujanja dvojezične predšolske vzgoje za otroke dve leti pred vstopom 
v dvojezično osnovno šolo zakon določa, da se iz sredstev republike Slovenije 
zagotavlja polovica sredstev za dejavnost dvojezičnih vzgojno-varstvenih orga- 
nizacij, v katerih so otroci dve leti pred vstopom v osnovno šolo. 

Predlagana rešitev bi torej zmanjšala dodatna sredstva, ki jih je treba 
zbirati v Skupnosti otroškega varstva Slovenije in bi lahko ogrozila sedanjo 
mrežo dvojezičnih vzgojno-varstvenih organizacij v občinah Lendava in Mur- 
ska Sobota, ker so bili srednjeročni načrti razvoja otroškega varstva priprav- 
ljeni na osnovi veljavnega zakona. V zvezi s tem so bile izražene pobude, naj 
bi s prehodno določbo ohranili sedanje stanje do konca srednjeročnega ob- 
dobja. Tako rešitev podpiramo, ker menimo, da bi prispevala k ublažitvi te- 
žav na področju otroškega varstva v obeh občinah. 

Ob obravnavi osnutka je bil v Odboru za družbenopolitični sistem po- 
novno izražen pomislek, ali je v skladu z našim sistemom, da SR Slovenija še 
naprej s proračunom zagotavlja 50% sredstev za investicije v izobraževalne 
organizacije za pripadnike narodnosti in dvojezične vzgojno-izobraževalne 
organizacije. Predlagatelj ocenjuje, da je predlagana rešitev v skladu z ustavo 
in da bi sprememba sistema, ki je doslej dal dobre rezultate, pomenila do- 
datne težave pri uresničevanju posebnih pravic narodnosti. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi osnutek pomeni po našem mne- 
nju še en korak k ustvarjanju pogojev za razvoj italijanske in madžarske na- 
rodnosti v republiki Sloveniji in prispevek k praktičnemu uveljavljanju dvo- 
jezičnosti in enakopravnega sožitja na narodnostno mešanih območjih, zato 
predlagamo, da ga sprejmete. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek je bil objavljen v Poročevalcu 
št. 20. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Ko- 
misija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. 
Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Alojz Ceglar, delegat Obalne 
skupnosti občin Koper. 

Alojz Ceglar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Po našem mnenju je potrebno vprašanje narodnostne šole na Obali kot 
na narodnostno mešanem območju obravnavati in urejati v okviru enotnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema in na osnovi enotnih vsebinskih smotrov, ki 
morajo veljati tako za vzgojno-izobraževalne organizacije pripadnikov itali- 
janske narodnosti kot tudi za slovensko šolo. Će ne bi upoštevali takega iz- 
hodišča, bi bil pristop k reševanju življenjskih vprašanj in funkcije vzgojno- 
izobraževalnih organizacij narodnosti pomanjkljiv in enostranski. Zatorej 
lahko le enotna in harmonična načela, sprejeta tudi v novem zakonu, zago- 
tovijo na narodnostno mešanih območjih nadaljnji razvoj celotnega vzgojno- 
izobraževalnega procesa v funkciji prizadevanj za popolno enakopravnost, so- 
žitje in napredek. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Franc Pal, delegat iz 
občine Lendava, ki bo razpravljal v madžarščini. 

Franc Pal (govori v madžarščini): Spoštovana tovarišica predsednica, 
tovarišice in tovariši delegati! Zbori Skupščine občina Lendava so dne 
14. 12. 1981 obravnavali osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti ter so skupaj s Skupščino ob- 
činske izobraževalne skupnosti, Skupščino otroškega varstva ter skupščino 
Samoupravne interesne skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov ma- 
džarske narodnosti v občini Lendava sprejeli k osnutku zakona naslednja sta- 
lišča in predloge: 

1. Osnutek zakona bi moral bolj sistematično razmejevati narodnostno 
šolstvo in dvojezično šolstvo. Zaradi nesistematičnosti prihaja do napačnih 
interpretacij posameznih določb. 

2. Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in ma- 
džarske narodnosti je glede na zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
zakon o osnovni šoli in zakon o usmerjenem izobraževanju specialni zakon. 
Kot tak bi zato moral vse pomembne zadeve, na primer mrežo šol, normative 
otrok in učencev v oddelku in tako naprej konkretneje opredeljevati. Me- 
nimo, da sklicevanje na dejstvo, naj zakoni tega ne predpisujejo, ni umestno. 

3. Ugotavljamo, da obrazložitev osnutka zakona ni usklajena z besedilom 
zakona, in sicer glede vzgojnega programa priprave na šolo kakor tudi glede 
financiranja le-tega. 
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4. Glede 9. člena, ki opredeljuje sprejem prilagojenih vzgojnih programov 
za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, programa življenja in dela osnovne 
šole ter prilagojene vzgojno izobraževalne programe v srednjem izobraževanju, 
je potrebno določiti usklajevalni postopek v primeru nesoglasja s strani samo- 
upravne interesne skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov italijanske ozi- 
roma madžarske narodnosti. 

5. Iz obrazložitve 11. člena izhaja, da se močno krči obseg priprave otrok 
na osnovno šolo. Menimo, da s takim obsegom ni mogoče dosegati smotrov in 
ciljev, ki jih zastavlja zakon, in da pomeni tako določilo velik korak nazaj pri 
uveljavljanju posebnih pravic pripadnikov narodnosti. Pri tem posebej po- 
udarjamo, da v 120 urah letno ni mogoče opraviti izredno zahtevne priprave 
na dvojezično osnovno šolo. Ker je dobra priprava za šolo pogoj za kvaliteto 
in celo za obstoj dvojezične šole, sedanjega obsega priprav ne bi smeli skrčiti. 

Glede na navedeno predlagamo naslednje dopolnitve k 11. členu: 
a) obseg in vsebina priprav na osnovno šolo morata zagotavljati uresni- 

čitev vsebine 10. člena zakona. Menimo namreč, da 240 ur priprav na šolo tega 
ne zagotavlja; 

b) zadnji stavek 1. odstavka tega člena naj se dopolni tako, da bo dolo- 
čeno, da k obsegu in vsebini priprav na osnovno šolo, kar določi Strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, obvezno da soglasje tudi samo- 
upravna interesna skupnost za kulturo in prosveto pripadnikov narodnosti; 

c) v drugem odstavku tega člena naj se določi, kdo je nosilec financiranja 
programov priprav na osnovno šolo; 

6. zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in ma- 
džarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja je izrednega pomena 
za nadaljnji razvoj madžarskega jezika in torej tudi za nadaljnji obstoj in 
razvoj madžarske narodnostne skupnosti v SR Sloveniji. Zagotovitev možnosti 
učencem, ki bodo končali dvojezično osnovno šolo ne glede na njihovo narod- 
nost, da nadaljujejo z izpopolnjevanjem znanja madžarskega jezika, v zakonu 
ni ustrezno opredeljena, ker besedilo 14. člena zakona določa, da je madžar- 
ski jezik na šolah izven narodnostno mešanega območja fakultativen predmet. 
Tako določilo absolutno ni sprejemljivo. Menimo, da bi se besedilo 14. člena 
moralo glasiti tako, da bi namesto fakultativen uporabljali besedo enakopra- 
ven. To pomeni, da bi na šolah, kjer večina učencev iz dvojezičnih osnovnih 
šol nadaljuje svoje šolanje, to se pravi v pomurskih osnovnih šolah in v ne- 
katerih osnovnih šolah v Mariboru, moral madžarski jezik dobiti mesto v 
predmetniku. Hkrati je treba poiskati take rešitve, da pouk madžarskega je- 
zika za tiste, ki se zanj odločijo, ne bi pomenil dodatne obremenitve. V 14. 
členu je potrebno nadalje opredeliti, da se omogoča pouk madžarskega jezika 
— seveda po začetnem programu —: tudi učencem usmerjenega izobraževanja 
izven narodnostno mešanih območij, v vzgojno-izobraževalnih organizacijah 
izven narodnostno mešanega območja. 

Osnutek zakona v celoti izpušča pouk madžarskega jezika na višjih in 
visokih šolah, kljub temu da iz obrazložitve zakona izhaja, da naj bi le-ta opre- 
deljeval uresničevanje posebnih pravic pripadnikov madžarske narodnosti v 
okviru enotnega vzgojno izobraževalnega sistema, kamor nedvomno sodi tudi 
višje in visoko šolstvo. Glede na to bo potrebno spremeniti naslov zakona, me- 
nimo pa tudi, da bi pouk jezika narodnosti na višjih in visokih šolah lahko 
urejal poseben zakon o teh šolah, ki je v pripravi. Za dosledno uresničevanje 
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dvojezičnega poslovanja je to še posebej pomembno. Prav tako naj zakon 
opredeli vlogo in položaj jezika narodnosti v delavski univerzi in osnovnih 
šolah s prilagojenim programom. 

V 15. členu naj se opredeli odobritev letnega delovnega načrta v zvezi s 
sodelovanjem vzgojno-izobraževalnih organizacij z ustreznimi inštitucijami 
matičnega naroda. 

V 17. členu zakona je potrebno opredeliti pojme strokovni delavci (zakon 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok) in svetovalni delavci (zakon o osnovni 
šoli). 

Besedilo 18. člena naj se smiselno dopolni tako, da bo določeno, kdaj se 
šteje, da nekdo obvlada oba učna jezika. Menim namreč, da ni potrebno pred- 
pisovati preizkusa znanja jezika tistim delavcem, ki so si na višji šoli ne glede 
na smer študija pridobili znanje jezika narodnosti. 

'. ,_Glede na 26'. člen menim°. naj le-ta opredeli že ustaljeno prakso, da dvo- 
jezične vzgojno-izobraževalne organizacije izdajajo dvojezična spričevala in 
listine. 

Uresničevanje obveznosti SR Slovenije za razvijanje vzgoje in izobra- 
ževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti, ki jih opredeljuje 
28. člen, je treba dopolniti tako, da bodo sprejete vse obveznosti iz tega za- 
kona, zlasti pa še obveznosti iz 15. člena, ki niso vsebovane v ceni izobra- 
ževanja s strani Republiške izobraževalne skupnosti in Skupnosti otroškega 
varstva. Menimo, da bi ta člen moral vsebovati tudi določbe o obveznem fi- 
nanciranju raziskovalnega dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

In končno, 29. člen bi moral vsebovati tudi določbe, da so delavci, na- 
šteti v 17. in 18. členu, dolžni obvezno izpopolnjevati svoje znanje slovenskega 
jezika in jezika narodnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Prijav 
za razpravo ni več. Iz poročila Komisije za narodnosti ste lahko razbrali, da 
predlaga ustrezni komisiji pri Republiški konferenci SZDL, naj nadaljuje z 
razpravo na obeh narodnostno mešanih območjih in naj skuša predlagati uskla- 
jena stališča, na osnovi katerih bi predlagatelj lahko pripravil predlog zakona. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem predlagam zboru, da spreime 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, in pripombe 
delegatov na seji zbora ter rezultate nadaljnje razprave, organizirane v okviru 
Republiške konference SZDL ter njene zaključke. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982. 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Jožeta Miklavca, pomočnika predsednice Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, ki bo povzel besedo. 
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Jože M i k 1 a v c : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V skladu s skupščinskim sklepom predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
tretje poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju, ki obsega 
pregled bistvenih aktivnosti v času od aprila do oktobra letos. Pri tem želimo 
opozoriti tudi na nekaj bistvenih značilnosti procesov preobrazbe v zadnjem 
obdobju. 

Omejene dohodkovne možnosti, opredeljene v planskih usmeritvah za leto 
1982, bodo vsekakor vplivale tudi na načrtovanje in izvajanje usmerjenega 
izobraževanja. Izobraževalne skupnosti preverjajo vse načrtovane dejavnosti in 
so začele pripravljati tudi predloge za spremembo samoupravnih sporazumov 
o temeljih srednjeročnih planov. Pri tem bodo morale zlasti preveriti obseg 
izobraževanja, predvidene naložbe na področju usmerjenega izobraževanja, nor- 
mative in standarde, verjetno pa bodo potrebne tudi določene spremembe v 
sprejeti mreži srednjih šol. 

Posebne izobraževalne skupnosti tudi nadaljujejo prizadevanja za dograje- 
vanje meril in pogojev svobodne menjave dela, posebej še za uresničevanje 
odgovornosti vsake temeljne organizacije združenega dela za njeno celovito 
kadrovsko reprodukcijo. Ob dograjevanju odnosov v izobraževalnih skupnostih 
pa bo treba tudi preverjati, ali sestav posebnih izobraževalnih skupnosti, 
kakršne so se izoblikovale, tudi perspektivno ustreza zlasti glede na medsebojne 
povezave, ki se odkrivajo pri oblikovanju programov izobraževanja in rizične 
sposobnosti v situacijah, do katerih prihaja ob spremenjenih pogojih go- 
spodarjenja. . - 

Pri ocenjevanju doseženih rezultatov v reformi izobraževanja se tudi ne 
moremo izogniti še eni od njenih temeljnih značilnosti, to je odgovornosti 
izvajalcev in uporabnikov za skupno izvajanje vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov. Kljub .temu, da je bilo že marsikaj storjenega, posebno v pripravah za 
izvajanje delovne prakse, pa se prav na tem področju tudi kaže, da se pri 
uporabnikih le počasi prebija spoznanje, da bodo kvalitete novega sistema in 
novih programov resnično lahko zaživele šele, ko bodo delavci, posebej pa še 
poslovodni organi in strokovne ekipe v organizacijah združenega dela, v celoti 
sprejela svoj delež nalog pri uvajanju usmerjenega izobraževanja. 

V poročilu ni bilo mogoče prikazati oziroma omeniti dela srednjih šol, uči- 
teljev in učencev pri izvajanju novih programov. Podatki, ki jih je zbral Zavod 
SR Slovenije-za šolstvo, kažejo, da so bili uspehi učencev v prvem ocenjevalnem 
obdobju podobni uspehom, ki so jih dosegali srednješolci v enakem obdobju vsa 
zadnja leta. Kljub temu z ugotovitvijo, da uspehi niso slabši kot doslej, ne 
moremo biti zadovoljni, saj je že doslej preveč učencev zapuščalo šolo, ne-da 
bi se strokovno usposobilo za delo. 

Cilj usmerjenega izobraževanja je tudi povečanje odgovornosti srednjih šol 
za uspešno pripravo učencev za vključitev v delo. Za realizacijo tega cilja 
moramo predvsem zagotoviti ustrezno spremljanje izvajanja novih programov, 
kar bo podlaga za temeljitejšo oceno dosedanjih rešitev, za razvijanje stro- 
kovnosti in kvalitete dela šol ter tudi za dopolnjevanje programov. 

Eden izmed pomembnih pogojev za večjo uspešnost učencev v srednjih šolah 
je tudi nadaljnji razvoj osnovne šole, v okviru katere je potrebno zagotoviti 
večjo usklajenost in povezanost vsebine srednjim izobraževanjem, zlasti pa 
intenzivirati aktivnosti usmerjanja učencev. Usmerjanje moramo razviti kot 
trajno in najširšo družbeno aktivnost tako, da bodo srednje šole v resnici lahko 
zagotovile vsakemu učencu uspešno dokončanje izobraževanja po programu ozi- 
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roma smeri, ki v največji meri ustreza doseženemu znanju, posebnim sposob- 
nostim in prizadevnostim učenca ter zaposlitvenim možnostim, kar je tudi kri- 
terij za presojo uspešnosti dela srednje šole. 

Temeljne cilje in načela usmerjenega izobraževanja bomo uspešno uve- 
ljavljali le ob povezanosti preobrazbe vzgoje in izobraževanja s celotno druž- 
beno preobrazbo, s katero se mora v družbeni praksi uveljaviti načelo, da le 
delo in rezultati dela določajo položaj delavcev in delovnih ljudi, ko bomo v vseh. 
okoljih drugače vrednotili delo v neposredni proizvodnji ter tako ustvarili enega 
od pogojev za lažje usklajevanje ciljev, interesov po izobraževanju ter po- 
treb dela. 

To je še zlasti pomembno za eno od osrednjih področij nadaljnjih aktiv- 
nosti, to je pri usmerjanju in izvedbi vpisa v naslednja šolska leta. V tem okviru 
moramo pripraviti ustreznejše osnove za pripravo razpisov za vpis, za usmer- 
janje in izvedbo vpisa v šolskem letu 1982/83 ter v naslednjih šolskih letih, od- 
praviti pomanjkljivosti v postopkih izvedbe vpisa, ki so se letos ponekod 
pojavljale tako v srednjih kot tudi v višjih in visokih šolah, ter sistem po- 
klicnega usmerjanja in usmerjanja vpisa razširiti tudi z usmerjanjem med 
izobraževanj em. 

Težišče aktivnosti pa bo na pripravi pogojev za uvajanje novih programov 
v višje in visoke šole v šolskem letu 1985/86. Potrebno je poudariti, da so delavci 
višjih in visokih šol že doslej pomembno prispevali k Oblikovanju zlasti strokov- 
nih rešitev za srednje izobraževanje, kar je tudi ena od podlag za preobrazbo 
visokega šolstva. V sedanji fazi so v ospredju razprave o programskih zasno- 
vah, ki so jih skupščine posebnih izobraževalnih skupnosti že dale v javno 
razpravo ter priprava dopolnitev smernic za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih 
programov v usmerjenem izobraževanju, ki jih bo Strokovni svet za vzgojo 
in izobraževanje sprejel v začetku naslednjega leta. 

Na podlagi teh programskih zasnov in smernic je potrebno takoj začeti 
oblikovati nove vzgojno izobraževalne programe za visoko izobraževanje,' da 
bo mogoče zagotoviti kadrovske, materialne in druge pogoje za njihovo uvajanje 
v šolskem letu 1985/86, pa tudi uskladiti obseg izobraževanja in razmestitev 
izvajanja teh programov. 

V Republiški konferenci SZDL je bil v ta namen tudi usklajen akcijski načrt 
vseh nosilcev preobrazbe visokega šolstva, v katerem so opredeljene globalne 
naloge, koordinatorji ter roki. Tudi obe univerzi sta že sprejeli skupen akcijski 
načrt, v katerem sta opredelili svoje naloge, zlasti na področju usklajevanja 
strokovnih in drugih rešitev, ki se bodo oblikovale v visokošolskih temeljnih 
organizacijah. 

Uveljavljanje načel in ciljev usmerjenega izobraževanja v celotnem zdru- 
ženem delu je neločljivo povezano z razvojem kvalitetnega kadrovskga pla- 
niranja, uveljavljanjem uporabniških organizacij kot nosilcev usmerjanja v 
izobraževanje in v delo, prevzemanjem skupne odgovornosti pri izvajanju pro- 
gramov in še posebej z uveljavljanjem pravic in odgovornosti delavcev v zvezi 
z njihovim izobraževanjem iz dela ali ob delu. Pri marsikateri teh nalog smo 
še v precejšnji zamudi. 

Kljub številnim vprašanjem, s katerimi se srečujemo pri tako širokem 
procesu, kot je preobrazba vzgoje in izobraževanja, menimo, da je realno oce- 
niti, da se je preosnova vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji uspešno začela. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predložena stališča, ki bodo 
po našem mnenju pomembno prispevala k še večji zavzetosti samoupravljal- 
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cev za nadaljevanje in razvijanje preobrazbe v skladu s sprejetimi zakoni. 
Hvala lepa. * 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Poročilo je bilo objavljeno v pri- 
logi VIII. Poročevalca. Obravnavala ga je medzborovska skupina delegatov za 
spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju in o tem zboru 
pismeno poročala. Zeli poročevalec skupine besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Niko Lukež, delegat mesta Ljub- 
ljane. 

■ Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov pri Skupščini mesta Ljubljane je na svojem sestanku 14. 
tega meseca razpravljala o poročilu o izvajanju zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju v šolskem letu 1981—1982, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
njen Izvršni svet, kot tudi poročilo skupine delegatov za spremljanje uresni- 
čevanja zakona o usmerjenem izobraževanju. Prejeli smo obe poročili, s pri- 
poročilom, da se to gradivo upošteva tudi v razpravi o teh vprašanjih, ki bodo 
na Skupščini mesta Ljubljane še ta mesec. 

Ugotovili smo, da sklepne ugotovitve in predlogi zavezujejo predvsem 
izobraževalne skupnosti, premalo pa tudi skupščine skupnosti družbenopoli- 
tičnih skupnosti, saj gre za vrsto vprašanj, o katerih morajo te skupnosti raz- 
pravljati in odločati skupaj z izobraževalnimi skupnostmi, zlasti ko gre za po- 
litiko izobraževanja in srednjeročno kot tudi dolgoročno planiranje. Semkaj 
gotovo spada tudi prepočasno uveljavljanje občinskih izobraževalnih skupno- 
sti kot tudi družbenopolitičnih skupnosti kot sooblikovalcev in usklajevalcev 
politike na področju usmerjenega izobraževanja. 

V naših sklepih bi se morali tudi zavzemati za hitrejši razvoj družbeno- 
ekonomskih odnosov, za hitrejše uveljavljanje zakona o svobodni menjavi 
dela, še posebej neposredne menjave dela, kakor tudi zakona o združenem 
delu in pri tem podpreti tudi stališča Sveta za vzgojo in izobraževanje Pred- 
sedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije oziroma njenega Predsedstva, ki se zavzema za proučitev elementov struk- 
ture cene vzgojnoizobraževalnih storitev, kriterijev in meril za vrednotenje 
pedagoškega in raziskovalnega dela v samoupravnih interesnih skupnostih in v 
odnosih neposredne menjave dela ter za uresničevanje načela celovitosti pri- 
hodka in dohodka delavcev v usmerjenem izobraževanju. Ti odnosi, zlasti ne- 
posredna menjava dela, so že doslej prispevali k oblikovanju skladnejše pro- 
gramske izgradnje visokošolskega študija na posameznih področjih, prispevali 
pa bodo tudi k usklajevanju visokošolskih programov z novimi programi v 
srednjem izobraževanju v okviru usmeritve. 

V Ljubljani smo neposredno dosegli velik uspeh v usmerjanju in pre- 
usmerjanju mladine v-tako imenovane proizvodne poklice. Prejšnja leta je bil 
ta odnos 47 : 53 v korist neproizvodnega dela, letos pa je 62 : 38 v korist pro- 
izvodnega dela. Kljub temu pa še vedno ne moremo biti zadovoljni, zlasti glede 
usmeritve ženske mladine, kot tudi glede tega, da je velika večina učencev 
vpisana v srednje programe, medtem ko se jih je le 64 od 4136 vpisalo v skraj- 
šane programe. Podrobnejši pregled vpisanih učencev iz Ljubljane je pokazal, 
da se v nekatere programe ni nihče vpisal, čeprav združeno delo potrebuje 
tudi take poklice kot so mlekar, dimnikar, gumar, mesar itd. V Ljubljani 
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imamo še posebne težave zaradi tega, ker se je iz ljubljanskih občin vpisalo v 
prvi letnik 57% učencev, 21 jih je iz ožje ljubljanske regije, 17% iz ostalih 
občin SR Slovenije in 4 % učencev iz drugih republik. Prav iz teh razlogov 
imamo v Ljubljani veliko prostorsko stisko in zato se nam tudi obeta, da bi 
morali drugo leto uvesti celo v nekaterih šolah troizmenski pouk, kar bi znatno 
zmanjšalo uspešnost usmerjenega izobraževanja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lukež! Tovariš Albin 
Kladnik iz občine Kamnik ima besedo! 

Albin Kladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz občine Kamnik sta na seji dne 14. decembra 1981 obravnavali gra- 
divo za 66. sejo Zbora občin in 70. sejo Zbora združenega dela ter sprejeli na- 
slednje predloge in pripombe k poročilu o izvajanju zakona o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981—1982. t 

Skupini delegatov sta obravnavali poročilo o izvajanju zakona o usmer- 
jenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982 in ugotovili, da vpis v šole 
še vedno ni odraz potreb po kadrih, ki jih v združenem delu potrebujejo. Še 
vedno je koncentracija vpisov na enem mestu. Pri usmerjenem izobraževanju 
bi moralo biti izobraževanje ob delu oziroma iz dela bolje organizirano. V iz- 
obraževalnih centrih za izobraževanje učencev za razne poklice nimajo po- 
sebnih predavalnic, kjer bi se učenci učili tudi praktičnega dela. Mentorji za 
to niso posebej usposobljeni. V mesecu februarju bo pričetek praktičnega po- 
uka, v organizacijah združenega dela pa še nimajo izdelanega predmetnega 
učbenika. Ugotavlja se tudi, da se število kadrovskih štipendij manjša, potrebe 
po kadrih, ki jih Zavodu za zaposlovanje posredujejo organizacije združenega 
dela za daljše obdobje, bi morale biti bolj realne. Ob precej večji brezposel- 
nosti pa so hkrati iskani nekateri poklici, za katere pa ne glede na osebne 
dohodke, ni nobenega interesa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Majda Petrovič, de- 
legatka iz občine Ptuj. Prosim! 

Majda Petrovič: Ob razpravi k poročilu o izvajanju zakona o usmer- 
jenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982 smo delegati ugotovili, da je 
bil v Socialistični republiki Sloveniji dosežen napredek. Delo je šele začeto, 
zato bodo nujne aktivnosti, da se še dosledneje uveljavi svobodna menjava 
dela, preveri in utrdi sedanje delovanje posebnih izobraževalnih skupnosti ter 
dosledneje izvede samoupravna organiziranost izobraževalnih organizacij. 

Razmestitev izvajanja novih programov v srednjem izobraževanju je spre- 
menilo sedanjo mrežo šol. Iz poročila izhaja, da še niso v celoti odpravljena 
neskladja med številom učencev, ki naj bi jih šole vpisale, ter med številom 
prijavljenih oziroma pozneje tudi vpisanih kandidatov. V občini Ptuj pa smo 
imeli nasprotna neskladja. Prijavljenih je bilo več učencev, kot pa jih je bilo 
mogoče vpisati. Predvsem je razveseljivo, da se je na 210 razpisanih mest, na 
primer v kovinarski usmeritvi, prijavilo kar 313 kandidatov. Dejanski vpis 
je pomenil torej premik v proizvodno smer. Taka preusmeritev zahteva tudi 
drugačne pogoje šolanja. Specializirane učilnice in delavnice so nujne za 
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ustrezno izpeljavo programov v kmetijski, metalurški in kovinarski usmeritvi. 
Krčenje sprejetih programov ali celo zmanjšanje vpisa v obe usmeritvi bo po 
našem mnenju resno ogrozilo dobre začetke preusmerjanja mladih v proiz- 
vodne poklice. Tako bo ogrožena tudi stabilizacija, saj smo ugotovili in zapisali, 
da je usmerjeno izobraževanje eden izmed kvalitetnih dejavnikov razvoja in 
zato tudi prioritetno. 

V Ptuju delamo na preusmeritvi v srednjem izobraževanju že dalj časa. 
S prvim občinskim samoprispevkom z združevanjem sredstev iz dohodka orga- 
nizacij združenega dela ter s sredstvi republiške Izobraževalne skupnosti smo 
v letih 1977 do 1980 zgradili ustrezne učilniške prostore. Manjkajo še telo- 
vadnica, prostori za prehrano učencev, predvsem specializirane učilnice in 
delavnice. Tak program za dokončanje gradnje Srednjega šolskega centra Ptuj 
je bil še dodatno potrjen, ko smo v Ptuju 6. decembra letos izglasovali drugi 
občinski samoprispevek za gradnjo šolskega prostora. V združenem delu pa je 
v razpravi samoupravni sporazum o deležu iz čistega dohodka organizacij zdru- 
ženega dela za isti namen. 

Znano nam je stanje v gospodarstvu in ne oporekamo ugotovitvam v 
uvodnem delu 6. poglavja tega poročila. Menimo pa, da je premalo ugotoviti, 
da so se investicije že letos ustavile, da opremljanje učilnic zaostaja in da 
družbenoekonomski položaj delavcev v šolah ni najboljši. Zato predlagamo, da 
se v predloge v 1. točki 6. poglavja zapiše, da so posebne izobraževalne skup- 
nosti in Izobraževalna skupnost Slovenije dolžni ob sprejemanju ukrepov za 
uresničevanje sprejetih planov zagotoviti tudi podporo in delež sredstev k do- 
končanju tistih investicij, ki bodo zagotovile ustrezno izvajanje sprejetih sred- 
nješolskih programov, predvsem proizvodnih smeri. 

V 2. točki, ki govori o mreži šol, pa naj se zapiše, da se omogoči večji vpis 
tudi v občinah, kjer je dovolj mladine, se pravi-kandidatov ter so na razpolago 
potrebni prostori. Le tako smo prepričani, da bodo veliki napori nekaterih 
občin deležni tudi ustrezne materialne podpore v okviru možnosti. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Marjan Ašič, delegat iz Celja. 
Prosim! 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Celju smo predloženo poročilo obravnavali, ga sprejemamo in v zvezi z njim 
nimamo pripomb. Predlagamo pa, da se k sklepnim ugotovitvam in predlogom 
dodajo še naslednja besedila. Navedel jih bom k posameznim točkam. 

K točki 2: Izdelati je potrebno celovito analizo šolske mreže in oceniti 
ustreznost razmestitve vzgojno-izobraževalnih programov po posameznih re- 
gijah v Sloveniji. Pri tem je nujna primerjava razvrstitve tako imenovanih 
atraktivnih usmeritev med posameznimi regijami. 

K točki 4: V razpisu za vpis novincev v šolskem letu 1982/83 je potrebno 
zagotoviti tudi hkratno objavo, kateri programi v srednjem izobraževanju so 
podlaga za posamezne programe v višjem in visokošolskem študiju, da bi s tem 
onemogočili različna tolmačenja, ki se pojavljajo in so se pojavljala v letošnji 
akciji vpisa. 

K točki 5: S samoupravno organiziranostjo vzgojno-izobraževalnih orga- 
nizacij so povezana številna vprašanja, kot na primer, podvajanje oziroma raz- 
mestitev istih programov na manjših območjih, racionalnost izrabe šolskih 
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prostorov, opremljanje specializiranih učilnic, politika naložb v šolski prostor, 
kadrovska politika šole in tako dalje. 

V Celju menimo, da je ustrezna vsebinska in samoupravna organiziranost 
vzgojno izobraževalnih organizacij pogoj za uspešnost uveljavljanja temeljnih 
idejnih načel reforme, ker menimo, da odločanje o bodoči organiziranosti sred- 
njega šolstva ne more biti prepuščeno zgolj kolektivom šol. Predlagamo, da 
se tudi o tem vprašanju izdela celovita analiza za vso Slovenijo in tako za- 
gotovi tudi vpliv najširše družbene skupnosti na prihodnjo organiziranost 
usmerjenega izobraževanja. 

' K točki 6: Pri preusmerjanju učencev in opredeljevanju obsega vpisa v po- 
samezne usmeritve bo potrebno zagotoviti večjo vlogo regijskih organizacijskih 
odborov. Pri tem je nujno zagotoviti ustrezna razmerja obsega vpisa v posa- 
mezne usmeritve, ne le na nivoju republike, ampak tudi med posameznimi 
območji. 

Večji poudarek pri usmerjanju učencev je potrebno zagotoviti pri usmer- 
janju mladine v tako imenovane deficitarne usmeritve, kot so rudarstvo, po- 
morstvo, metalurgija in gradbeništvo, pa morda še kaj drugega, za kar mora 
biti soodgovorna celotna republika in ne posamezna območja. Ob tem velja 
poudariti, da v prihodnje ne moremo več pristajati na dodatni razpis v juniju 
v neKatere atraktivne usmeritve, kot jih imenujemo, saj taki ukrepi onemo- 
gočajo uspešnost usmerjanja mladine. 

K navedenim stališčem in predlogom pa predlagamo še dodatno točko, ki 
je lahko tudi malo sporna, vendar jo kljub temu predlagamo. V poročilu so 
poudarjeni prostorski problemi in opremljanje šolskega prostora. Menimo, da 
kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja ne moremo prekiniti te aktivnosti 
in predlagamo nadaljevanje akcije opremljanja specializiranih učilnic ter do- 
končanje naložb, ki potekajo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Anton 
Bolko iz občine Idrija. Prosim! 

Anton Bolko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Idrija daje naslednje pripombe k poročilu o izvajanju za- 
kona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82. 

1. Na obseg sredstev, ki jih uporabniki združujejo v okviru posamezne 
posebne izobraževalne skupnosti in s tem v zvezi na višino prispevne stopnje, 
vpliva tudi obseg izvajanja posameznih vzgojno-izobraževalnih programov ozi- 
roma točneje rečeno, število vpisanih učencev in študentov v posameznih 
usmeritvah, v primerjavi s številom zaposlenih v teh dejavnostih. Primerjalni 
podatki med številom udeležencev izobraževanja in številom uporabnikov v po- 
sameznih dejavnostih oziroma usmeritvah kažejo na nadpovprečno kadrovsko 
reprodukcijo predvsem na pedagoškem, zdravstvenem in kulturnem področju, 
kar pomeni, da na enega zaposlenega v izobraževanju, kulturi in v zdravstvu 
odpade večji delež šolajoče se mladine, kot na enega zaposlenega na ostalih 
področjih oziroma dejavnostih, Dejstvo, da se prav tu že pojavljajo kadrovski 
suficiti in dejstvo, da v omejenih materialnih pogojih razvoja družbenih dejav- 
nosti ne bo velikih možnosti za dodatno zaposlovanje, narekujeta zmanjševanje 
vpisa na teh področjih, posledica česar bo tudi manjši obseg potrebnih sredstev. 
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Delegacija je tudi mnenja, da gre pri omejevanju teh usmeritev upoštevati na- 
čelo postopnosti. 

2. Z zakonom o usmerjenem izobraževanju smo opredelili enakovrednost 
in enakopravnost vzgojno izobraževalnih poti pred nastopom na delo, ob delu 
in iz dela. Menimo, da padec izobraževanja ob delu in iz dela, ki je bil viden 
v šolskem letu 1981/82, ni rezultat zgolj dejstva, da naše združeno delo še ni 
dojelo svoje celovite odgovornosti za kadrovsko reprodukcijo, temveč tudi 
dejstva, da morajo udeleženci za izobraževanje iz dela in ob delu plačati k 
stroškom šolanja določen prispevek. Naše mnenje je, da bi morali biti v smislu 
izenačevanja različnih poti izobraževanja stroški izobraževanja ob delu in iz 
dela v celoti vključeni v cene vzgojno-izobraževalnih storitev, tako kot to velja 
za izobraževanje pred prvo zaposlitvijo. 

3. Opredelitev, da se udeleženci za izobraževanje vpisujejo v vzgojno-iz- 
obraževalne programe in opedelitev, da je usmerjanje v različne smeri znotraj 
programov rezultat vzgojnega in izobraževalnega procesa, sposobnosti posamez- 
nika in potreb združenega dela, pomenita osnovo za preseganje dosedanjega 
dualizma v izobraževanju za tako imenovane delavske in intelektualne poklice. 

Letošnja praksa, ko so nekatere vzgojno-izobraževalne organizacije učen- 
ce že v prvem letniku, oziroma ko so se programi še delili na smeri, vpisovale 
in diferencirale po smereh, in letošnja praksa razpisovanja kadrovskih štipen- 
dij po smereh z vidika preseganja tega dualizma nista sprejemljivi. 

4. S prehodom na usmerjeno izobraževanje so pričele šole, ki so do danes 
izobraževale samo v eni stopnji zahtevnosti, izobraževati po programih v 
različnih stopnjah zahtevnosti. Res je, da so prosvetni delavci do določene 
mere pričakali uvedbo usmerjenega izobraževanja pripravljeni, res pa je tudi, 
da so glede uvajanja različnih metod individualizacije in diferenciacije pou- 
ka, na katere pa je celotna preobrazba vzgoje in izobraževanja bistveno veza- 
na, na začetku poti. Ob presoji ustreznosti in zahtevnosti vsebine vzgojno- 
izobraževalnih programov, naj se upošteva poleg ostalih tudi ta ugotovitev. 

Poleg tega pa naj se prouči, do kolikšne mere je realna predpostavka, na 
kateri gradi usmerjeno izobraževanje, to je predpostavka, da udeleženci us- 
merjenega izobraževanja obvladajo program osnovne šole v celoti in da pro- 
gram usmerjenega izobraževanja pomeni nadgradnjo programa osnovnih šol, 
ne pa ponavljanje. Menimo, da je bila osnovna šola prepozno poučena o pre- 
obrazbi srednjega šolstva, da bi lahko govorili o njeni realnosti in zanesljivo- 
sti.. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima Danilo Sbrizaj, delegat občine Ljubljana-Šiška. 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Šiška je skupno s predstavniki 
Izvršnega sveta in Komiteja za družbene dejavnosti posebej obravnavala to 
poročilo. Poročilo je ocenila kot zelo stvarno in dobro napisano, prav tako kot 
prve sklepne ugotovitve in predloge. Predlaga pa k temu poročilu oziroma 
k stanju v usmerjenem izobraževanju naslednje pripombe: 

1. Samoupravni mehanizmi posebnih izobraževalnih skupnosti še niso 
v zadostni meri zaživeli, zaradi česar bi morali bolj jasno opredeliti in potrdi- 
32 
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ti te mehanizme, zlasti vlogo posebnih izobraževalnih skupnosti glede spora- 
zumevanja o omrežju šol in o obsegu vpisa. 

Pridružujemo se stališču, ki ga je navedel tovariš Lukež, za mesto Ljub- 
ljano, ker smo navsezadnje sestavni del tega mesta, da bi namreč morali pri 
mreži šol vse te mehanizme med seboj konfrontirati, to se pravi posebne izo- 
braževalne skupnosti, Izobraževalno skupnost Slovenije in skupščine občin. V 
Ljubljani je namreč nemogoče stanje v tem, da nam na eni strani grozi tretja 
izmena, na drugi strani pa imamo na razdalji 20 km okoli Ljubljane novo 
zgrajene kapacitete prazne. Konkretno gre za Center strokovnih šol Skofja 
Loka, Center strokovnih šol Kamnik in Center strokovnih šol Ivančna gorica. 
Treba bi se bilo dogovoriti, kot je bilo tukaj že predloženo, da bi ta problem 
reševali V okviru regijskih koordinacij. 

Drug problem so predvidena sredstva. Mislimo, da bi se morali kljub te- 
žavnemu gospodarskemu položaju vendarle zamisliti, do kakšnih posledic za 
nadaljnji razvoj usmerjenega izobraževanja lahko pride, če bodo letos ta 
sredstva povsem odvzeta. Ugotavljamo, da so s tem nekatere srednje šole 
postavljene v popolnoma neenakopraven položaj. Nekatere šole, ki so imele 
srečo, da so razpolagale z dovolj velikim prostorom, so si s sredstvi, ki so jih 
posebne izobraževalne skupnosti oziroma izobraževalna skupnost Slovenije 
direktno ponujale, lahko opremile posebne učilnice, tiste šole, ki pa so se 
borile s prostorskimi težavami in ki so morda šele letos prišle v situacijo, da 
bi lahko opremile vsaj eno ali dve učilnici, pa so zdaj kar naenkrat od tega 
odrezane. Mislim, da to ni prav. Navsezadnje tudi, če je izobraževanje prio- 
ritetni in kvalitetni dejavnik v našem srednjeročnem razvoju, ne bi smeli teh 
materialnih postavk kar naenkrat odrezati s tako velikimi restrikcijami. Pri 
tem bi morali, kot je bilo delno tudi že danes predlagano, v okviru posebnih 
izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne skupnosti Slovenije bolj jasno do- 
ločiti tudi stabilizacijsko politiko v šolah, kaj se da v zvezi z izvajanjem pro- 
gramov tudi še prihraniti in tako dalje. 

Mislimo nadalje, da je sedanja zahtevnost programov vzgojno-izobraževal- 
ne osnove postavljena previsoko nad dosedanjo gimnazijsko bazo. Res je bilo 
tukaj rečeno, da so učni uspehi povprečno taki. Samo to je igra povprečij. V 
Ljubljani imamo podatke, da v vseh tistih šolah, ki v bistvu nadaljujejo prej- 
šnje poklicne šole, v katere se vpisuje mladina, ki je komaj z zadostnim izde- 
lala osnovno šolo, ponekod niso dosegli niti 30 % pozitivnih ocen. V tistih 
šolah, da tako rečem, še vedno elitnih, kamor so se vpisali otroci s prav dobrim 
in odličnim uspehom, so dosegli 70, 75, 80 % itd. pozitivnih ocen. Pri tem 
gre lahko tudi za vprašanje kriterijev. Toda v glavnem se vprašamo, če je bil 
res namen naše šolske reforme, da bi vsakemu mlademu človeku v prvih 
dveh letih zagotovili tako visok nivo splošne izobrazbe, kot so ga do sedaj da- 
jale gimnazije. Mislim, da se bo treba ob tem zamisliti, kajti eno je vpraša- 
nje usmerjanja, drugo pa je podatek, ki danes tudi še ni bil naveden, da se je 
namreč večji del mladine v Ljubljani vpisal v šole s štiriletnim izobraževa- 
njem. To se pravi zelo malo je tistih, ki bi se vpisali v take smeri, kjer se 
izšolaš že po dveh ali treh letih. Tako bo pri teh nastopilo .sedaj vprašanje 
usmerjanja, zlasti ker v okviru posebnih izobraževalnih skupnosti niso po- 
stavljene jasne planske naloge. 

Danes je bilo tu rečeno, da bi bilo treba tudi že pri razpisu povedati, kakš- 
ne možnosti ima ta učenec za nadaljevanje izobraževanja na višji ali visoki 
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šoli. Mislim, da bi bilo treba tudi bolj jasno povedati, koliko oddelkov bo v 
tistem programu, za katerega se je nekdo odločil v četrtem letniku. Vsak 
misli, da velja enak vpis kar za vsa štiri leta. Taka je videti situacija, ki je 
nastala po vpisu. 

Končno naj rečem še to, da ne bi smeli usmerjati mladine iz osnovnih šol 
samo na podlagi ocene, ki jo učenec doseže v osnovni šoli, ampak na podlagi 
neke celovite analize posameznega učenca. 

Na koncu pa še tole. V Šiški, kjer je veliko industrije, ugotavljamo, da 
so nekateri zelo prizadeti glede tega, da je docela upadel interes za šolanje 
ob delu. To pa pomeni še nadaljnje zniževanje kvalifikacijske strukture, ker je 
vprašanje, koliko lahko organizacije združenega dela s temi novimi učenci in 
v kolikih letih nadomestijo sedanje kadre in z njimi izboljšajo kvalifikacijsko 
strukturo. Gre tudi za vprašanje socialne varnosti teh, ki so sedaj zaposleni, za 
vprašanje prenehanja delovnega razmerja, pogojev itd. Dejstvo pa je, da je 
kvalifikacijska struktura slaba in da jo je treba izboljšati. Tako je tudi za 
zakon o usmerjenem izobraževanju bilo zamišljeno, da naj bi dali poudarek 
izobraževanju ob delu, vendar smo na tem področju letos povsem odpovedali. 
Zato mislim, da bi morali današnje sklepe dopolniti s tem, da zadolžimo Go- 
spodarsko zbornico Slovenije in Republiški svet sindikatov, da gredo v poli- 
tično akcijo za izboljšanje tega stanja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Janez Ar- 
senjuk, delegat iz Maribora. Prosim! 

Janez Arsenjuk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Maribor je na seji 10. 12. razpravljala o 
poročilu, ki ga danes obravnavamo. Ugotovili smo, da so v celoti gledano v 
razvoju usmerjenega izobraževanja doseženi pomembni pozitivni trendi. Po- 
zitivne trende kot povezovanje šol s sistemom združenega dela, rezultate us- 
merjanja vpisa in spremembe v samoupravni organiziranosti srednjih šol in 
druge beležimo tudi v občini Maribor. 

Iz podatkov vpisa za šolsko leto 1981/82 je v občini Maribor doseženo raz- 
merje vpisa 76 : 24 v korist proizvodnih poklicev. Prav tako so za šolsko leto 
1981/82 razrešeni najbolj pereči kadrovski in prostorski problemi šol ter v 
glavnem zagotovljene možnosti za vključitev učencev v proizvodno delo. Od 
prek 4000 učencev je trenutno še nerešenih približno 200 do 300 primerov, 
zlasti družboslovnih usmeritev. Ti nerazrešeni problemi so v glavnem rezul- 
tat dolgega usklajevanja in dogovarjanja znotraj posebnih izobraževalnih 
skupnosti in je njihovo razreševanje bilo šele v zadnjem obdobju preneseno 
v okvire družbenopolitične skupnosti. 

V zvezi s tem se pojavlja problem obremenitve v glavnem samo večjih 
organizacij združenega dela, medtem ko manjše ostajajo prevečkrat izven 
sistema, kar se svojevrstno kaže tudi pri njihovem vključevanju v posebne 
izobraževalne skupnosti. Kljub doseženim pozitivnim rezultatom pa ocenju- 
jemo, da bi morala biti tako v poročilu, zlasti pa še v vseh nadaljnjih aktiv- 
nostih v ospredju zlasti naslednja vprašanja. Nekatera od teh so omenjali že 
delegati pred menoj, zato jih ne bom ponavljal. Gre za vprašanja razmesti- 
tve vzgojno-izobraževalnih programov, na kar so zbori Skupščine občine Ma- 
ribor že davno opozarjali, pa se to ni zgodilo. Smo pa tik pred tem, da bo 
32« 
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treba usmerjati mladino tudi za novo šolsko leto, zadeve na tem področju pa 
niso urejene. 

Naslednje je vprašanje usposabljanja pedagoških delavcev. S tem je 
spričo začetnih težav in dosedanjih ugotovitev potrebno intenzivno nadalje- 
vati, zlasti v času zimskih počitnic. V zvezi s tem moramo ugotoviti, da so 
bili prosvetni delavci na izredno zahtevne naloge premalo pripravljeni in za- 
nje tudi premalo usposobljeni. To se kaže tudi v usmerjenem izobraževanju, 
in sicer v tem pogledu, da bodo morali pedagoški delavci že čez kratek čas 
usmerjati mladino v posamezne usmeritve. Toda sprašujem se, in to smo tudi 
ugotavljali, koliko prosvetnih delavcev sploh pozna psihofizične lastnosti po- 
sameznih poklicev, da bi učence lahko pravilno usmerjali? To je eno vpraša- 
nje. 

Drugo pa je, ali je mogoče v kratkih petih, šestih mesecih spoznati mla- 
dega človeka tako dobro, da ga boš lahko pravilno usmerjal. Če to ni tako, 
in ugotavljamo, da res ni, potem bo prišlo do tega, kar je omenil delegat iz 
občine Ljubljana-Šiška, da bodo predvsem ocene tiste, ki bodo odločale. Mi- 
slimo pa, da to ni pravilno. 

Nadalje ugotavljamo, da bi kazalo proučiti probleme medregijskega us- 
merjanja, kjer je prisoten problem ali bomo medregijsko usmerjali učence ali 
kasneje delavce. Usmerjanje znotraj posameznih šol je povezano s pomanjka- 
njem strokovnih sodelavcev ter ne dovolj definiranih usmerjevalnih kriteri- 
jev in pogojev. 

O materialnih pogojih je bil prej govor, zato tega ne bom ponavljal. 
Problem predstavljajo tudi posebne izobraževalne skupnosti. Menimo, da 

je šlo formiranje posebnih izobraževalnih skupnosti predaleč in da je šlo za 
samoupravljanje zaradi samoupravljanja. To smo tako razdrobili, da sedaj 
med posameznimi posebnimi izobraževalnimi skupnostmi ni mogoče uskladiti 
določenih problemov. V Mariboru je prišlo tudi do tega, da sta dve posebni 
izobraževalni skupnosti že sklenili, da se združita — to so kovinarji in me- 
talurgi. Do tega bo verjetno prihajalo še tudi drugod, ugotavljamo pa, da bo 
pri preusmerjanju silno veliko težav zaradi tega, ker je to preveč razdroblje- 
no. Iz prakse pa vemo, kako se te posamezne skupnosti potem zaprejo v svojo 
lupino, ko jih vse drugo pozneje skoraj nič več ne zanima. 

Mislimo, da so to vprašanja, ki bi jih moralo poročilo tudi nakazati. Ugo- 
tovili smo, da je poročilo zelo optimistično. Tudi mi smo ugotavljali, da so 
nekateri pozitivni rezultati. Toda poročilo je enostransko, ker ne obravnava 
nekaterih ključnih problemov. Naj navedem le nekatere. Že ob pripravah na 
usmerjeno izobraževanje smo v Mariboru opozarjali, da je nujno potrebno 
enako obravnavati izobraževanje in vzgojo. Imamo usmerjeno izobraževanje. 
Temu so sledili tudi pripravlj alci učbenikov in programov, ki so posvetili vso 
pozornost temu problemu. Vzgoja je ostala ob strani. Bojimo se, da bomo v 
zelo kratkem času ugotavljali težke hibe. 

Že pri sprejemanju zakona sem Skupščino opozoril na to, da ni dovolj, da 
za poklic samo izobražujemo, ampak moramo človeka za poklic tudi vzgojiti. 

Vendar pa je bila vzgojna poanta v pripravah izločena. Tudi prosvetni 
delavci so bili predolgo izločeni iz teh prizadevanj. Skratka, vse se je preveč 
odvijalo v nekih ožjih krogih, kar se kaže tudi v zahtevnosti učbenikov. Pe- 
dagoški delavci danes ugotavljajo, da so učbeniki in programi prezahtevni. 
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Menimo, da je bil pedagoški element zapostavljen in da so bile precejšnje 
zmožnosti naše mlade generacije. 

Nadalje ugotavljamo, da je bilo premalo šol usmerjenih v to, da bi izo- 
braževale tudi po ožjih programih. Vemo, da je bilo v osnovnih šolah pribli- 
žno okoli 15 % učencev — včasih celo več — takih, ki so s težavo izdelovali. 
Sedaj se večina teh pojavlja v programih za štiriletno izobraževanje na drugi 
stopnji. Zato pravim, da so bile šole premalo pripravljene na to, ker bi morale 
vključiti tudi pedagoške elemete in jih v praksi seveda tudi upoštevati. V 
Mariboru imamo približno 4000 mladih ljudi, ki so vključeni v to šolanje, od 
teh pa je. samo okoli 150 takih, ki so vključeni v ožje programe. Pri tem je 
treba vedeti, da se je za ožje programe odločilo samo pet šol. Mislim, da gre 
tu — kar ponovno poudarjam — za precenjevanje zmogljivosti mladih ljudi, 
kar ustvarja težke pedagoške probleme. Pri pripravah smo se namreč vse 
preveč zadrževali pri organizacijskih problemih, medtem ko so pedagoški pro- 
blemi ostali ob strani. 

To je tudi razlog, da se nam nekateri problemi že pojavljajo. Časopisi so 
nedavno že poročali o nekem takem zapletljaju. V neki šoli je namreč tretjina 
učencev zapustila pouk. To je, tovarišice in tovariši, vzgojni, ne pa organiza- 
cijski problem! Bojim se, da se bodo taki problemi ponavljali in stopnjevali, 
če ne bomo spremenili odnosa tudi do drugega elementa, to je do vzgoje. Sam 
sem odgovornim predstavnikom takrat predlagal, naj bi spremenili tudi na- 
zive. Če bi rekli usmerjena vzgoja in izobraževanje, bi bilo to vsakomur ra- 
zumljivo, ker pa so strokovnjaki vztrajali samo pri izobraževanju, imamo 
danes take pojave. 

Ena izmed takih hib je tudi v tem, da nismo ob pripravi programov in 
vsega drugega za mladino posvečali dovolj pozornosti izobraževanju ob delu in 
iz dela. Tovariš pred menoj je to že omenil. Sam sem delal na tem področju in 
sem že pred petimi leti opozarjal, da je treba to vzporedno reševati in da ni 
mogoče delavca, ki je že deset ali petnajst let v proizvodnji in uspešen de- 
lavec, degradirati na stopnjo 15-letnega mladinca ali mladinke, ki nima no- 
benih izkušenj in nobenega znanja. Tega bomo izobraževali po enakem pro- 
gramu kot tistega, ki je že toliko časa delal v proizvodnji. 

Zato znova poudarjam, da je poročilo v nekaterih pogledih preoptimistič- 
no in da ne obravnava nekaterih ključnih problemov, ki bi jih morali videti. 
Nesmiselno je namreč prikazovati situacijo lepšo, kot je v resnici. Dejansko 
gre za izredno zahteven problem, na katerega smo bili kljub šest ali sedem- 
letnim pripravam premalo pripravljeni, ko organizacije združenega dela in 
tiste, ki naj bi to izobraževanje izvajale, niso bile dovolj zgodaj vključene, da 
bi to sprejele kot svoje, ampak so marsikje sprejemale to kot nekaj, kar je 
vsiljeno od zunaj. Ob tem opozarjam tudi na določeno indiferentnost pri 
delu pedagoških delavcev na tem področju. 

Mislim torej, da bi bilo treba tem problemom v bodoče posvečati veliko 
več pozornosti in predlagam, da tudi poročevalci v bodoče tem vprašanjem 
posvečajo večjo skrb. Ne kaže videti samo tisto, kar je organizacijsko steklo 
in kar do neke mere normalno teče, ampak je treba iti v srž problema. Če tega 
ne bomo storili, bomo lahko hudo razočarani. To predvidevam zato, ker se je 
v nekaterih reformnih prizadevanjih to že pokazalo. Ugotavljali bomo, da so 
bila naša prizadevanja premalo uspešna in da vloženo delo ni obrodilo ustrez- 
nih sadov. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) Pismenih prijav 
ni več. Gotovo gre tu za izredno zahtevno delo, pri čemer se v republiki za- 
vedamo resnosti teh vprašanj. Tega se zaveda tudi predlagatelj, ki po mojem 
mnenju ni imel namena, da bi bil preoptimističen. Gre za to, da vsi subjekti, 
samoupravni in politični ter vsak na svojem področju storijo svoje, pri čemer 
smo danes v razpravi lepo akcentirali v bistvu vse najbolj odgovorne od samo- 
upravnih skupnosti do občinskih skupščin in od gospodarske zbornice do ko- 
ordinacijskih odborov, vsakega pač v skladu z njegovimi nalogami. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Potem bi' predlagala, da sprejmemo takle sklep: 
1. Poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem le- 

tu 1981—1982, pripravljeno v skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije 
sprejetimi 24. 6. 1981, daje dobro podlago za nadaljnje aktivnosti v procesu iz- 
vajanja usmerjenega izobraževanja na ravni republike in v občinah, pri čemer 
bi bilo seveda potrebno upoštevati tudi usmeritve iz razprave na današnji seji. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije naj na podlagi analitične ocene poro- 
ča Skupščini SR Slovenije o oblikovanju posebnih izobraževalnih skupnosti 
in o uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije naj pripravi posebno poročilo o izva- 
janju svojih aktivnosti v zvezi s pripravami na proizvodno delo in delovno 
prakso, izobraževanje ob delu in iz dela, zlasti glede programov usposabljanja 
in programov strokovnega izpopolnjevanja ter o delovanju kadrovskih služb 
v organizacijah združenega dela na tem področju. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v tretjem trimesečju 1982 
predloži poročilo o uresničevanju zakonov o usmerjenem izobraževanju, pri 
čemer naj zlasti poudari oblikovanje visokošolskih programskih zasnov in 
programov ter pri teh izhaja tudi iz stališč, oblikovanih v razpravi delega- 
tov na seji zbora. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če se torej s takim sklepom 
strinjate, potem prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije 
z državami v razvoju. 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojo pred- 
stavnico določil tovarišico Cvetko Selšek, pomočnico predsednika Republiške- 
ga komiteja za mednarodno sodelovanje. Želite besedo? (Da.) Prosim! 

Cvetka Selšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Po sprejetju resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v raz- 
voju so bili na področju gospodarskega sodelovanja Slovenije z neuvrščenimi 
in z državami v razvoju doseženi pomembni rezultati. Medtem ko se je v ce- 
loti slovenski izvoz v tem obdobju povečal za 2,4 krat, se je slovenski izvoz 
v države v razvoju povečal za 3 in pol krat. Dinamičnejši je bil tudi uvoz iz 
držav v razvoju, ki se je v tem obdobju povečal za 2,1 krat, medtem ko se je 
celotni slovenski uvoz povečal v istem obdobju za 1,6 krat. 

Močno se je povečala tudi vrednost izvršnih investicijskih del. Delež dr- 
žav v razvoju v strukturi izvršenih investicijskih del slovenskega gospodar- 
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stva v tujini se je povečal od 6,3 % v letu 1975 na 55,9 % v prvem polletju v 
letošnjem letu. Prav tako je opazen napredek pri razvoju sodelovanja z dr- 
žavami v razvoju na znanstveno-tehničnem področju. Opaziti je tudi vse 
večje prizadevanje za izgradnjo kompleksnih projektov v posameznih državah 
v razvoju s kombinacijo različnih oblik gospodarskega sodelovanja. 

Vsi ti uspehi, doseženi na področju sodelovanja z državami v razvoju, so 
rezultat vse bolj prisotnega spoznanja, da je povečanje in krepitev gospodar- 
skega sodelovanja z državami v razvoju eden bistvenih pogojev našega nadalj- 
njega lastnega razvoja. V različne oblike sodelovanja z državami v razvoju se 
vključuje vse večje število organizacij združenega dela iz gospodarstva in 
negospodarstva, širi se aktivnost Gospodarske zbornice, poslovnih bank, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, znantveno raziskoval- 
nih organizacij, Centra za proučevanje sodelovanja z državami v razvoju in 
Narodne banke Slovenije. V razširitev tega sodelovanja so usmerjene tudi 
aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Vse bolj se v to vključu- 
jejo tudi občine. 

Problematika razvoja odnosov z državami v razvoju in nove mednarodne 
ekonomske ureditve je bila sistematično spremljana s strani Predsedstva So- 
cialistične republike Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije, Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze sindikatov Slovenije in 
Republiškega družbenega sveta za mednarodne odnose. 

V vseh teh aktivnostih in pozitivnih rezultatih pa je prisotna tudi vrsta 
pomanjkljivosti in težav. Naj opozorim predvsem na nekatere. 

Dinamika izvoza in uvoza iz držav v razvoju je v zadnjem obdobju, pred- 
vsem leta 1979, nekoliko popustila. Naloge, zastavljene v planu družbenega 
razvoja Slovenije za obdobje od leta 1976—1980 glede razvoja sodelovanja z 
državami v razvoju, niso bile v celoti izpolnjene. To je v veliki meri posledica 
avtarkične proizvodne usmerjenosti našega gospodarstva, predvsem na sek- 
torjih, ki so pomembni za razvoj ekonomskega sodelovanja z deželami v raz- 
voju. Za izvoz v države v razvoju je še vedno značilno, da v večini primerov 
organizacije združenega dela izvažajo na te trge sedaj, ko blaga ni mogoče 
prodati doma, ali v razvitih zahodnih ali vzhodnih državah. To med drugim 
kaže na kratkoročno izvozno politiko večjega dela naših organizacij združene- 
ga dela ter na zanemarjanje možnosti izvoza na te trge pri planiranju last- 
nega razvoja in dolgoročne izvozne orientacije. 

Prav tako je še vedno nezadostna medsebojna povezanost posameznih ob- 
lik gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju, na primer blagovne me- 
njave z višjimi oblikami gospodarskega sodelovanja, znanstveno tehničnim 
sodelovanjem, izvajanjem investicijskih del in tako dalje. 

Nezadostna je tudi povezanost vseh oblik gospodarskega sodelovanja z 
ostalimi oblikami sodelovanja z deželami v razvoju: kulturo, prosveto, vzgo- 
jo, izobraževanjem, športom. Vsa ta nepovezanost dokazuje, da še vedno ni- 
mamo izdelanih celovitih programov in strategije sodelovanja s posameznimi 
državami v razvoju, ki bi bili odraz usklajenih interesov organizacij združe- 
nega dela, v katerih bi opredelili in uveljavili naše in njihove, to je skupne 
interese, na osnovi katerih bi se usposobili za naše konstruktivno vključeva- 
nje v realizacijo razvojnih planov posameznih držav v razvoju. 

Organiziranost gospodarstva za učinkovitejši nastop v državah v razvoju 
je še vedno nezadovoljiva. Skromno razvita zunanjetrgovinska mreža je tudi 
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regionalno slabo razporejena. Nimamo zadosti delavcev za razporejanje na 
delo v države v razvoju, delavci za delo v državah v razvoju tudi niso vedno 
ustrezno usposobljeni. Premajhna je povezanost izvajalcev investicijskih del 
z inženiring in svetovalno dejavnostjo ter s proizvajalci opreme in drugega 
blaga ter trgovino. 

Za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju so si- 
cer bile uveljavljene nekatere sistemske olajšave in spodbude, ki pa niso do- 
volj učinkovite in dolgoročno naravnane. V pogojih visoke domače konjukture 
ter visoke stopnje inflacije zato ne morejo spodbuditi prestrukturiranja slo- 
venskega gospodarstva v smislu izgradnje izvoznih kapacitet za blago, ki bi 
po asortimaju, kvaliteti in količini ustrezalo povpraševanju na teh tržiščih. 
In končno, kljub temu, da smo v družbeni plan razvoja Slovenije za naslednje 
5-letno obdobje zapisali, da moramo podvojiti izvoz v države v razvoju, je 
problematika razvoja vseh oblik sodelovanja s temi državami še vedno pre- 
malo vključena v plane lastnega razvoja na vseh nivojih, od organizacij zdru- 
ženega dela do družbenopolitičnih skupnosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije me- 
ni, da je za nadaljnji hitrejši razvoj in izboljšanje sodelovanja z državami v 
razvoju predvsem potrebno: 

1. Izdelati celovite programe in strategijo sodelovanja med posameznimi 
deželami v razvoju predvsem z našimi najpomembnejšimi partnerji. 

2. Spodbujati neposredno trgovino z državami v razvoju in s tem v zvezi 
neposredno prisotnost naših organizacij združenega dela na tržiščih držav v 
razvoju. 

3. Zagotoviti enoten nastop na trgih držav v razvoju na podlagi dohod- 
kovnega povezovanja in združevanja dela in sredstev v Sloveniji in v Jugo- 
slaviji. 

4. Z ukrepi tekoče ekonomske politike povečati dohodkovno motiviranost 
organizacij združenega dela za izvoz na ta tržišča na dolgoročni osnovi. 

5. Pospeševati višje oblike ekonomskega sodelovanja z državami v raz- 
voju, še posebej skupnih naložb in delitev proizvodnje. To aktivnost morajo 
dosledno spodbujati ustrezne rešitve ekonomske politike, tako na področju 
financiranja teh projektov, kot pri zagotovitvi stabilnih uvoznih režimov in 
zmanjševanju uvoznih dajatev za blago, proizvedeno v teh državah. 

6. Treba je zagotoviti, da bo vsebinska usmeritev iz ekonomskih elemen- 
tov konferenc neuvrščenih še bolj prisotna v našem gospodarskem sistemu, še 
posebej pri davčnem ter sistemu cen in ekonomskih odnosov s tujino. 

7. Usposobiti se moramo za izboljšanje strukture investicijskih del v 
tujini v smislu pridobivanja poslov izgradnje kompleksnih objektov, ki omo- 
gočajo večji izvoz naše opreme in tehnologije. Poseben poudarek je treba na- 
meniti boljšemu medsebojnemu sodelovanju in uveljavljanju dohodkovnih 
odnosov med projektantskimi, svetovalnimi in inženiring organizacijami ter 
ostalimi izvajalci investicijskih del in proizvajalci domače opreme ter drugega 
blaga, potrebnega v investicijski dejavnosti. 

8. Treba je nameniti še večjo pozornost planiranju in pripravi kadrov za 
delo na mednarodnih ekonomskih odnosih, s posebnim poudarkom na državah 
v razvoju. 

9. Banke bodo morale s sredstvi podpirati razvojne programe organizacij 
združenega dela v državah v razvoju, zagotavljati sredstva za potrebno pre- 
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strukturiranje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, pospeševati vse vrste 
in oblike združevanja dela in sredstev s ciljem, da se ob večji dohodkovni po- 
vezanosti, soodvisnosti in organiziranosti gospodarstva učinkoviteje nastopa v 
državah v razvoju, pospeševati razvijanje vseh višjih oblik gospodarskega 
sodelovanja s tujino, zlasti skupnih naložb, ki dolgoročno krepijo izvozno 
sposobnost organizacij združenega dela in naše gospodarstvo trajneje povezu- 
jejo z gospodarstvi držav v razvoju ter hitreje razvijati informacijsko dejav- 
nost s področja bančništva in mednarodnih financ, kakor tudi s področja po- 
slovne informatike. 

10. Razvijati je potrebno tisto znanstveno-tehnično in prosvetno-kultur- 
no sodelovanje z deželami v razvoju, ki bolj prispeva k razširitvi gospodar- 
skih stikov s temi deželami, predvsem k izvozu blaga in storitev, k razvoju vi- 
šjih oblik gospodarskega sodelovanja s temi državami in ki prispeva k raz- 
reševanju razvojnih vprašanj teh držav. 

11. Slovenske organizacije združenega dela naj se s pripravo ustreznih 
projektov še v večji meri vključujejo v nuđenje pomoči državam v razvoju 
prek sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. 

Vse te naloge so podrobno konkretizirane v zadnjem delu poročila, opre- 
deljeni pa so tudi njihovi nosilci. Razprave v telesih Skupščine SR Slovenije 
in drugih organih so jih v celoti potrdile. Predlagam, da zbor predloženo po- 
ročilo s sklepnimi ugotovitvami in smermi aktivnosti sprejme ter zadolži po- 
samezne nosilce za njihovo izvajanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Selškova. Poročilo 
je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 21. Obravnavala sta ga Odbor za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj in Komisija za mednarodne odnose, ki sta 
zboru poročala. Tovariš Panič, želite besedo? Prosim! 

Srečko Panič (iz klopi): Odpovedujem se razpravi. V celoti podpi- 
ramo sklepe, ki so bili podani v tem poročilu, so pa vsebovani tudi v poročilu 
naše komisije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Na osnovi vseh gradiv pri- 
čenjam razpravo. Besedo ima tovariš Mihael Spindler, delegat iz Slovenske 
Bistrice. Prosim! 

Mihael Spindler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Na skupni seji skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela za gospodarsko področje Skupščine SR Slovenije, dne 9. 12. 1981, so de- 
legati občine Slovenska Bistrica na predlog občinskega komiteja za družbeno- 
ekonomske odnose občine Slovenska Bistrica sprejeli naslednja mnenja oziro- 
ma stališče k tej točki dnevnega reda. 

Predlagamo, da se navedeno poročilo sprejme, razen tretjega dela poro- 
čila, to je sklepnih ugotovitev in smeri aktivnosti za uresničevanje resolucije 
Skupščine SR Slovenije o ekonomskih odnosih Slovenije z državami v razvoju. 
Ta del poročila je treba dopolniti predvsem zaradi naslednjega. 

Ocenjujemo, da so sklepne ugotovitve in smeri nadaljnjih aktivnosti po- 
speševanja ekonomskih odnosov z državami v razvoju preveč načelne in ne- 
dorečene. Morale bi biti bolj konkretne. Pri nekaterih nalogah, zlasti v točkah 
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4., 5. in 8., je treba določiti roke za izvedbo posameznih nalog. Posebej je 
potrebno opredeliti in zaostriti odgovornost za izvajanje nalog pri posameznih 
usmeritvah. Konkretno bi poudarili večjo odgovornost za izvajanje nalog iz 
0. točke, ko govorimo o medsebojnem sodelovanju in uveljavljanju dohodkov- 
nih odnosov med projektantskimi, svetovalnimi in inženiring organizacijami 
ter ostalimi izvajalci investicijskih del in proizvajalci domače opreme. 

Opozorili bi na neodgovorno ravnanje večjih gospodarskih sistemov, ki 
so bili ali so nosilci posameznih poslov izvajanja investicijskih del v deželah 
v razvoju. Zadnji primer je Irak. Le-ti v praksi postopajo drugače kot je širši 
interes SR Slovenije. Pri oddajanju del posameznim organizacijam združene- 
ga dela — kooperantom ne upoštevajo dohodkovnih odnosov, kot tudi ne 
usmeritev, da se pri izvajanju intvesticijskih del uporabi čimveč proizvodov 
in opreme, ki so jo izdelale organizacije združenega dela v SR Sloveniji. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Niko Lu- 
kež, delegat mesta Ljubljane. 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane sprejema poročilo. Pri tem 
pa ima naslednje pripombe in predloge. 

Jugoslavija je že večkrat poudarjala nujnost sodelovanja z deželami v 
razvoju in v zvezi s tem glasovala za številne dokumente. Žal pa vedno znova 
ugotavljamo, da ni usposobljenega kadra za pomoč združenemu delu pri 
prodiranju na ta tržišča. Združeno delo je sicer, v posameznih sekcijah or- 
ganizirano pri Gospodarski zbornici Slovenije, vendar je aktivnost na tem 
področju premajhna. Menimo, da nekatere delovne organizacije sicer pre- 
cej povečujejo obseg del za tržišča držav v razvoju. Toda velika ovira pri 
tem je dejstvo, da ni zadostne spodbude pri priznavanju priliva deviznih 
sredstev. Riziki teh dejavnosti pa so zelo veliki, mnogo večji kot pri izvozu 
na druga območja oziroma države. 

V Sloveniji, zlasti v Ljubljani študira večje število študentov iz držav v 
razvoju. Možnosti za seznanjanje teh mladih ljudi z našim gospodarstvom 
in možnostmi sodelovanja z njihovimi deželami premalo izkoriščamo. Po- 
trebna bi bila usmerjena akcija. Druge dežele mnogo bolj skrbijo za take sti- 
ke. Gospodarske zbornice, mislim območne, kot tudi republiška, bi morale 
zato storiti veliko več kot doslej. 

Skupina delegatov meni, da v interesu razvijanja ekonomskih odnosov 
SFRJ s tujino, zahteva odnos do Ljudske republike Kitajske posebno obrav- 
navo oziroma strategijo. Iz pregleda zunanjetrgovinske menjave z Ljudsko 
republiko Kitajsko iz obdobja 1976—1981 je razvidno, da je bila naša zuna- 
njetrgovinska menjava na tem tržišču v zadnjih petih letih močno pasivna. 
Kljub stalnim naporom za povečanje izvoza v Ljudsko republiko Kitajsko, 
slovenskim organizacijam v preteklem obdobju ni uspelo spremeniti raz- 
merja uvoza in izvoza. 

Glede na stabilizacijske ukrepe v kitajskem gospodarstvu v zadnjih dveh 
letih in težave pri zunanjetrgovinskem bilansiranju, tako Jugoslavije kot 
SR Slovenije, se na razgovorih s kitajskimi predstavniki do najvišjih držav- 
nih nivojev permanentno pojavljajo zahteve po izravnavi trgovinske menja- 
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ve med Jugoslavijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Iz pregleda zunajetrgo- 
vinske menjave med SFRJ in Ljudsko republiko Kitajsko v zadnjih dveh 
letih lahko ugotovimo disproporc med izvozom in uvozom, ki izhaja med dru- 
gim tudi iz sedanjega deviznega sistema. 

V interesu povečanja in uskladitve medsebojne menjave predlagamo, 
da pristojni republiški organi, Gospodarska zbornica Slovenije in SISEOT, 
pri tem ko proučujejo stanje blagovne menjave z Ljudsko republiko Kitajsko, 
z enotnim predlogom na nivoju federacije ustvarijo pogoje, ki bodo prispevali 
k povečanju in uskladitvi blagovne menjave. 

Na koncu predlagam tudi nekaj konkretnih predlogov, ki jih bom oddal 
v pisni obliki. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Zbor občin sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR 
Slovenije z državami v razvoju ter podpira naloge in aktivnosti, ki iz njega 
izhajajo, pri čemer je potrebno pri oblikovanju nalog in aktivnosti upošte- 
vati mnenja, stališča in predloge delegatov na seji zbora. 

2. Zbor še posebej poudarja naloge, ki imajo v skladu s politiko eko- 
nomske stabilizacije za cilj oblikovanje konkretne strategije ekonomskih od- 
nosov SR Slovenije z državami v razvoju, da bi dosegli hitrejše premike pri 
združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela v SR Sloveniji v 
okviru prizadevanj celotnega združenega dela v Jugoslaviji pri nadaljnjem 
razvoju vsestranskega sodelovanja z državami v razvoju ter še posebej pri 
njihovem skupnem nastopu ob ponudbah in realizaciji kompleksnih investi- 
cijskih projektov v teh državah. 

3. Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije čim prej predloži program 
razvoja ekonomskih odnosov SR Slovenije z državami v razvoju v razdobju 
1982—1983 s predlogom ustreznih ukrepov tekoče ekonomske politike. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če se s takim sklepom 
strinjate, potem prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (47 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ure- 
sničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o politiki krepitve ma- 
terialne osnove slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu. 

Kot smo že na skupnem zasedanju povedali, gre za poročilo, ki je strogo 
zaupne narave. Zato je treba z njim ravnati v skladu s poslovniškimi dolo- 
čili. Predstavniki sredstev javnega obveščanja lahko obvestijo javnost le o 
tem, kakšen sklep je zbor sprejel ob obravnavi tega poročila, ne pa tudi o 
njegovi vsebini. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 in njegovem uresničevanju. 
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Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Stanka Majcna, namestnika direktorja 
Geodetske uprave SR Slovenije. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) 
Prosim! 

Stanko Majcen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Uspešno uresničevanje temeljnih družbenopolitičnih in gospodarskih 
smotrov, ki smo jih opredelili v dogovorih o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985 ter v samem družbenem planu, kot tudi in- 
štrumenti, ki jih vgrajujemo v naše obnašanje z vidika stabilizacije, so nepo- 
sredno odvisni tudi od načrtnega usmerjanja prostorskega razvoja, od smo- 
trnega izkoriščanja naravnih bogastev, od človeka zgrajenih prostorskih vred- 
not ter od aktivnega zavarovanja človekovega okolja in gospodarjenja z njim 
K tem smotrom je treba prišteti tudi prizadevanje, da se upremo stihijski ra- 
sti naselij, pa tudi načela ustave nas zavezujejo, da ima vsak občan pravico 
do enakih pogojev za bivanje in delo. To je ena smer družbenogospodarskih 
utemeljitev za nadaljevanje vlaganj v fond geodetskih podatkov, za kar smo 
se v Skupščini SR Slovenije prvič odločili v letu 1968. 

Druga smer utemeljitve pa sega na področja delovanja državne uprave 
oziroma upravnih organov, predvsem v občinah, na premoženjsko-pravnih, 
davčnih, stanovanjskih in komunalnih področjih. V nenehnih prizadevanjih 
za njihovo bolj učinkovito delovanje in s tem za vse hitrejše zadovoljevanje 
pravic občanov, delovnih ljudi in samoupravnih organizacij ter skupnosti je 
potrebno nuditi kvalitetnejše podatke in informacije ter posodobiti delovanje 
teh organov. S sprejemom predloženega odloka o srednjeročnem programu 
geodetskih del naj bi se zagotovila potrebna sredstva SR Slovenije za izved- 
bo teh del, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa pooblastil za sklenitev 
dogovora o srednjeročnem programu teh del. Dogovor sklenejo Izvršni svet, 
družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne skupnosti na ravni re- 
publike s področja cest in elektrogospodarstva ter geodetske delovne organi- 
zacije. 

Pot do predložitve teh gradiv v razpravo in sprejemanje v Skupščini SR 
Slovenije je bila dolga in tudi temeljita. Na osnovi predhodnih raziskav je 
bil izdelan osnutek srednjeročnega programa geodetskih del ter osnutek 
ustreznega dogovora in odloka, ki naj bi zagotavljal potrebna sredstva za iz- 
vedbo programa geodetskih del. 

Ob upoštevanju pripomb strokovnih služb republiških in občinskih up- 
ravnih organov ter samoupravnih interesnih skupnosti smo pripravili pred- 
loge teh gradiv, ki smo jih poslali v mnenje in pripombe vsem občinam, pri- 
zadetim interesnim skupnostim na ravni republike ter geodetskim organiza- 
cijam združenega dela, torej vsem podpisnikom dogovora. K predlogu odloka 
ni bilo pripomb, k predlogu dogovora oziroma predlogu srednjeročnega pro- 
grama geodetskih del pa smo dobili določene pripombe. Od teh pripomb nismo 
mogli upoštevati tistih, ki se nanašajo na povečanje obsega del oziroma na ve- 
čjo udeležbo SR Slovenije iz razlogov, ker ne moremo zagovarjati večje obre- 
menitve proračuna, pa tudi kapacitete geodetskih organizacij združenega dela 
niso zadostne za izvedbo večjega obsega del. V skladu s politiko na področju 
kmetijstva se je dobra tretjina sredstev namenila za izvedbo geodetskih del 
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pri komasaciji zemljišč, ostala sredstva pa za najprioritetnejša geodetska dela 
v zvezi z izdelavo in vzdrževanjem načrtov, kart, evidenc o komunalnih na- 
pravah, registrov o moči teritorialnih enot in geodetskih mrež. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog odloka ste dobili. Ob- 
ravnavali so ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjamo razpravo. Besedo ima tovariš Jernej Rajer, delegat iz Nove 
Gorice. Prosim! 

Jernej Rajer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! V zve- 
zi z obravnavanim gradivom postavljam dve delegatski vprašanji: 

1. Kdo je dolžan izvesti meritve za zemljiško-pravno ureditev sprememb 
pri državni meji po osimskih sporazumih? 

2. Kdo je dolžan plačati stroške, ki so vezani na ureditev tega vprašanja? 
Zelja je namreč ta, da naj program obsega dela, ki bodo uresničena v 

srednjeročnem programu geodetskih del, ker se dogaja, da se neopravljena 
dela prenašajo iz enega obdobja v drugo, pri čemer so bila planirana sred- 
stva zagotovljena za ceno del v planiranem obdobju. Ker pa niso uresničena, 
stroški neplanirano rastejo oziroma se prenašajo na druga dela. To je dokaj 
razširjena praksa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Majcen ima besedo. 

Stanko Majcen: Tovarišice in tovariši! Glede obveznosti po osim- 
skih sporazumih moram priznati, da nisem seznanjen, kakšne so. Če odgovo- 
rim na delegatsko vprašanje, kako to opredeljujejo zakoni v Sloveniji, se pra- 
vi zakon o zemljiškem katastru in zakon o geodetski službi, so te zadeve v pri- 
stojnosti občine. Kolikor občinski geodetski upravni organ teh nalog ne more 
izvajati, bi bila občina dolžna zagotoviti ta sredstva in naročiti ta dela, ker 
gre v bistvu za vzdrževanje evidenc zemljiškega katastra. 

Predsednica Silva Jereb: Prosim, tovariš Rajer! 

Jernej Rajer (iz klopi): Prosil bi tudi za pismeni odgovor, ker 
verjetno s tem odgovorom ne bomo zadovoljni. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Janez Arsenjuk, dele- 
gat občine Maribor. 

Janez Arsenjuk: Srednjeročni program za obdobje 1976—1980 je 
bil podaljšan v obdobje 1981 s spremembo odloka. V skladu s tem so se pre- 
nesla tudi sredstva v naslednje leto. 

Res je, da se ta dela še podaljšujejo, vendar se zanje prenašajo tudi sred- 
stva. Ne gre za podražitev, ampak za podaljšanje izvedbe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če 
ne, potem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 
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je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
grama dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

Po določbi 27. člena poslovnika našega zbora sprejema zbor za izvajanje 
nalog iz svojega delovnega področja delovni program. Na tej podlagi je bil 
pripravljen osnutek delovnega programa v zboru, ki ste ga prejeli in bi ga sa- 
mo na kratko obrazložila. 

Pripravljen je na podlagi novega načina programiranja dela Skupščine, 
ki smo ga sprejeli z informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skup- 
ščine, kar pomeni, da so kot osnova za osnutek služili predlogi, ki so jih po- 
sredovali udeleženci, ki sodelujejo v delu Skupščine SR Slovenije. Na tej pod- 
lagi je bil v skladu z upoštevanjem temeljnih načel programiranja priprav- 
ljen program, ki izhaja iz prioritet, ki jih narekujejo planske naloge glede 
družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije in SFR Jugoslavije v 
letu 1982 ter naloge pri pripravah in sprejemanju dolgoročnega plana Slove- 
nije in naloge, ki izhajajo iz potrebe po usklajevanju nekaterih zakonov z 
amandmaji k ustavi SR Slovenije. V programu so tudi upoštevane naloge 
Skupščine pri spremljanju uresničevanja politike na tistih področjih, ki zah- 
tevajo ustrezno obravnavo v prihodnjem letu, zlasti na področjih družbene 
preobrazbe uprave, razvoja krajevnih skupnosti, stanovanjskega gospodar- 
stva, kmetijstva, zdravstva in socialne politike. 

V program pa se vključujejo tudi nekateri predpisi, ki izhajajo iz letoš- 
nje programske obveznosti Skupščine oziroma zbora, pa jih zaradi preobre- 
menjenosti nismo mogli uresničiti v tem letu. Zlasti gre za zakone s področja 
informiranja, ljudske obrambe, varnosti cestnega prometa, nekaterih samo- 
upravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, urejanja prostora, sta- 
novanjske zakonodaje in drugih. 

Hkrati pa v program vključujemo tudi nekatere zakone, ki na novo ure- 
jajo določena področja; zlasti na področjih javnega obveščanja, samoprispev- 
kov, delovnih razmerij, blagovnih rezerv in pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. V program dela zborov so sprejeti tudi tisti akti, ki jih sprejema 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju z našo Skupščino. 

Osnutek delovnega programa so obravnavala vsa delovna telesa zbora in 
Skupščine in o tem pismeno poročala. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Preden preidemo na razpravo, bi predlagala, da v skladu z 29. členom 
poslovnika našega zbora ustanovimo zborovsko skupino, ki bo spremljala raz- 
pravo na seji ter na podlagi pripomb delovnih teles Skupščine in zbora pri- 
pravila predlog programa dela zbora za leto 1982. V to skupino delegatov bi 
predlagala kot običajno vse štiri predsednike naših odborov in zaradi nepo- 
sredne odgovornosti tudi sebe. Če ste za tak predlog, potem prosim, da gla- 
sujete! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Tudi ne.) Skupina je torej soglasno izvoljena. 

Pričenjamo razpravo! Besedo ima tovariš Niko Lukež, delegat mesta Lju- 
bljane. 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina podpira osnutek programa. Predlaga pa, da bi vanj vnesli še spre- 
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membe zakona o varstvu zraka, kar je Skupščina mesta Ljubljane že pred- 
lagala. Tu gre predvsem za samoupravno organiziranost in financiranje. 

V program naj se vključi tudi analiza vloge in položaja posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji glede na nekatera odprta vprašanja. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Janez Arsenjuk, dele- 
gat občine Maribor. 

Janez Arsenjuk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov občine Maribor je razpravljala o tem programu in 
predlaga, da bi v program vključili še eno točko, in sicer informacijo o prob- 
lematiki vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Albin 
Kladnik, delegat iz občine Kamnik. Prosim! 

Albin Kladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupini delegatov sta ob pregledu vprašanj, aktov in pobud, ki niso 
bile vključene v osnutek programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za 
leto 1982, ugotovile, da je v njej nekaj aktov in zakonov, ki bi jih bilo potreb- 
no čimprej sprejeti glede na probleme, ki se pojavljajo zaradi neurejene za- 
konodaje. 

Skupini sprašujeta, zakaj se odlaga s sprejemom zakona o organizaciji 
cestnega prevoza, ki bi ga bilo potrebno uskladiti z železniškim prometom. 

V gozdnem gospodarstvu se pojavljajo vse večje težave, ki bi jih prepre- 
čili le s čim prejšnjim sprejemom ustrezne zakonodaje. 

Predsednica Silva Jereb: Se kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne, potem 
predlagam takle sklep: 

1. Osnutek programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1982 se 
sprejme. 

2. Predlog programa dela zborov pripravi medzborovska skupina dele- 
gatov za pripravo programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

Pri pripravi predloga programa dela zborov naj skupina upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbo- 
ra in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema cen in družbeni kon- 
troli cen. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš dr. 
Janez Šinkovec, svetovalec predsednika Republiškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve. 2eli tovariš Šinkovec besedo? (Ne želi.) 

Osnutek zakona ste dobili. Dobili ste tudi jnnenje Izvršnega sveta, danes, 
pa tudi predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 
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Osnutek zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance ter Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pis- 
meno poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Tovariš Arsenjuk se je prijavil za razpravo. Prosim! 

Janez Arsenjuk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin občine Maribor je obravnavala osnu- 
tek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen in ugotavlja, da sedanje razmere v SFR Jugoslaviji si- 
cer zahtevajo sprejem določenih ukrepov, saj prav nedisciplinirano obnašanje 
pripomore k zaostrenim gospodarskim razmeram, ki smo jim priča. 

Med take spada verjetno tudi razširitev strukture kazenskega varstva in 
poostritev kazenskih določb, kot se predlagajo v tem zakonu. Vendar pa je ob 
tem treba postaviti zahtevo, da se izpopolnijo tudi sistemski predpisi in pred- 
lagajo sistemske rešitve. Poostreno sankcioniranje na področju cen lahko sa- 
mo dopolni sistemsko urejeno stanje na tem področju. 

Mislimo, da bi bilo potrebno družbene dogovore in samoupravne spora- 
zume s tega področja dosledno izvajati in tudi kontrolirati, ker če bi to delali 
ves čas, ne bi bilo treba sprejemati takih ukrepov. Moti nas pa, da imamo v 
zadnjem času vedno več administrativnih posegov na tista področja, ki smo 
jih nekaj let urejali z družbenim dogovarjanjem. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? (Ne.) Ce 
ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki 
ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (55 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje 
investicijskih del v dolini reke Beli Drim. 

Osnutek je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Polanič, namestnik 
republiškega sekretarja za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log sklepa, ki naj bi ga sprejel naš zbor. 

Osnutek sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta zboru pismeno poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Albin Kladnik iz občine Kamnik. 

Albin Kladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov soglaša s poročilom Odbora za finance Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, da se preveri realnost cene odškodnine za m2 po- 
topljenega zemljišča v dolini reke Beli Drim. 

Cena za m2 odkupljenega zemljišča, tudi do 20 dinarjev se nam zdi ne- 
normalno visoka. Želimo pa odgovor na vprašanje, ali je tudi SR Slovenija 
soudeležena pri izkoriščanju električnega toka iz centrale, ki je bila pred leti 
zgrajena na tem območju s sovlaganjem republik? Kaj v zvezi s tem določa 
dogovor o koriščenju te električne centrale? Hvala lepa. 



66. seja 513 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa. V sklepu, kot ste videli, je 
tudi taka zaveza za delegacijo. Glede električne energije pa najbrž danes ne bo 
mogel nihče odgovoriti. Odgovor boste dobili pozneje. 

Zeli še kdo besedo (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Niko Lukež. 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina je proučila ta osnutek zakona in ima naslednje mnenje. Zakon o za- 
gotovitvi sredstev za investicijska dela v dolini reke Beli Drim je bil sprejet 
za leto 1975 in 1976. Zato preseneča, da se po petih letih aktivira obveznost, 
ki je iz njega izhajala za določen namen in za določen čas. 

Iz obrazložitve ugotavljamo, da je predložena dopolnitev potrebna zara- 
di vrste objektivnih in subjektivnih razlogov. Vendar obrazložitev ni preprič- 
ljiva, saj kaže na premajhno angažiranost in zavzetost pri razrešitvi teh prob- 
lemov. Pogrešamo tudi informacijo o tem, kaj se je z odobrenim denarjem 
urejalo in uredilo. Ne moremo soglašati s cenami, predvidenimi za m2 zem- 
ljišča. Naj samo za ilustracijo navedemo, da pri nas veliko manj stanejo ve- 
liko boljša zemljišča. V zvezi s tem tudi menimo, da ne kaže dati soglasja k 
temu zakonu. 

Hkrati predlagamo, da delegacija SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin postavi naslednja vprašanja: 

1. Kako je mogoče zakonski predpis, ki je bil sprejet za določen namen in 
za določen čas, čez več let ponovno uporabiti. Zato naj o uporabnosti tega 
zakona pove svoje mnenje tudi Zakonodajno-pravna komisija. 

2. Koliko takšnih in podobnih predpisov je bilo sprejetih in jih po enaki 
logiki lahko zopet uporabimo. 

3. S predlaganim zakonom se spreminja materialna obveznost. V okviru 
predvidenega obsega proračunskih dohodkov federacije ta obveznost ni zajeta. 
Zato sprašujemo, ali je mogoče na tak način z zveznim proračunom sprejeti 
vrsto obveznosti, zaradi katerih se med letom sprejema rebalans in povečuje 
proračunska poraba na ravni federacije, kakor tudi obveznosti republik in 
pokrajin? Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lukež! Predsednik Za- 
konodajno-pravne komisije Milan Gaspari ima besedo! 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! O tem smo govorili na seji Zakonodajno-pravne komisije. S formalno- 
pravnega stališča je mogoče s spremembo zakona urediti tudi to vprašanje, 
čeprav je bil takrat zakon sprejet za obdobje, ki je navedeno v členu, ki se 
sedaj spreminja. Situacija pa je tam taka, da je del postopkov že zaključen. 
Vprašanje je, ali so prizadeti dobili pravično odškodnino ali ne. Ker del po- 
stopkov še ni zaključen, menimo, da je iz pravnega vidika to mogoče urediti 
na način, kot je predlagan. Seveda pa je treba za vsako dodatno obveznost 
sprejeti ustrezno zakonsko normo, zato je ta predlog danes v naši Skupščini 
dan v obravnavo in v odločanje. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Sicer bi dala tak 
sklep o soglasju na glasovanje s tem, da bi vsa vprašanja in pripombe posre- 
dovali naši delegaciji — danes so namreč vsi v Beogradu, zato ne moremo vo- 
33 
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diti neposrednega dialoga z njimi — z zahtevo, da na vprašanja odgovorijo, 
če se da, na naslednji seji zbora. 

Prosim, da o tem glasujete! Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (49 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov dali soglasje. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o tarifi zveznih upravnih taks. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Pola- 
nič. Tovariš Polanič, želite besedo? (Ne.) * 

Osnutek zakona ste dobili, dobili ste tudi stališča in pripombe Izvršnega 
sveta, pa tudi predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? Tovariš Kladnik, delegat iz 
občine Kamnik, ima besedo. 

Albin Kladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov sta menili, da so kljub določbam, ki so narekovale 
spremembo veljavnega zakona o tarifi zveznih upravnih taks, takse previso- 
ke, saj so višje za 100 %. Zdi se nelogično, da se na isti peji zbora obravnava 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen, katerega sprejem skupini podpirata, hkrati pa se pred- 
laga nenormalno povečanje taks za storitve federacije. 

■ Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Jernej Rajer, delegat 
iz občine Nova Gorica. 

Jernej Rajer: Na strani 20 predlaganega osnutka se v šestem od- 
stavku govori o merjenju električne energije in o uporabi enot. Vendar je 
tam napaka. Verjetno je bilo to izpuščeno pri tisku. Energijo se meri v MWh, 
MJ, ne pa v P, W ali v MW. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ni nobenih 
drugih pripomb, potem dajem na glasovanje sklep, ki ste ga danes dobili. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli tudi ta sklep. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek po- 
slovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek poslovnika je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš 
dr. Kostja Konvalinka, republiški svetovalec v Izvršnem svetu. Tovariš Kon- 
valinka, želite besedo? (Ne.) 

Osnutek poslovnika ste dobili. Dobili ste tudi pripombe Izvršnega sveta 
in tudi predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutek poslovnika so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finan- 
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ce, Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poro- 
čevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli, kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, potem dajem na glasovanje predlog sklepa z vsemi pripombami. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1982. 

Osnutek delovnega programa je Skupščini predložil v soglasje Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je 
prav tako tovariš dr. Kostja Konvalinka, republiški svetovalec v Izvršnem 
svetu. Želite besedo? (Ne.) 

Osnutek delovnega programa ste dobili, dobili ste še pripombe Izvršnega 
sveta, danes pa še predlog sklepa, ki naj bi ga na osnovi teh pripomb sprejel 
naš zbor. 

Osnutek delovnega programa so obravnavali Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janez Arsenjuk, delegat iz občine 
Maribor. 

Janez Arsenjuk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov občine Maribor predlaga, naj bi v programu dela 
Zbora republik in pokrajin vključili tudi »Poročilo in razpravo o delovanju 
in problematiki zvezne administracije.« O tem vprašanju se v zadnjem času 
veliko govori. Mislim, da bi bilo potrebno, da dobi Zvezna skupščina enkrat 
tudi informacijo o tem, s tem pa tudi mi v občine. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Za to vprašanje je pristojen Zvezni zbor. 
To pa seveda v ničemer ne spreminja vaše iniciative. To je aktualna proble- 
matika, ki bi jo bilo vredno dati na dnevni red. Dr. Majda Skerbičeva je vaš 
delegat v Zveznem zboru in bi bilo morda dobro, če bi se takoj povezali z njo, 
da bi uveljavili prek Zveznega zbora to pobudo. Mi bomo obvestili o tem tova- 
riša Osolnika, vodjo delegatov v Zveznem zboru in sekretarja delegatov v tem 
zboru. Prosim, besedo ima tovariš Janez Arsenjuk! 

Janez Arsenjuk (iz klopi) : Pred tremi leti smo v Zboru krajevnih 
skupnosti občine Maribor postavili vprašanje, kaj bo storila Zvezna skupščina 
za zmanjšanje zvezne administracije, ker vemo, da se odgovornosti prenašajo 
navzdol. Do danes tega odgovora nismo prejeli. Tovariš Bogdan Osolnik nam 
je v jeseni odgovoril, da o tem že razpravljajo, vendar ta razprava za prihod- 
nje leto ni predvidena. Sedaj smo v drugi polovici tega mandata, pa verjetno 
tega odgovora ne bomo dobili. Kateremu zboru bo to posredovano, ni po- 
membno. Pomembno je, da nekdo na to vprašanje odgovori. 
33» 
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Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Če ni pripomb, potem dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga da- 

nes dobili na klop. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo Soglasno sprejeli predlagani sklep z obveznostjo do 
pobude iz Maribora za Zvezni zbor. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zborom v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov, in sicer: 

1. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju republiškega sekretarja za finance, 

2. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in 

3. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Mariboru. 

Predstavnik komisije je njen predsednik tovariš Franjo Turk. 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju republiškega sekretarja 
za finance. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, po- 
tem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdo je za? (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je bil razrešen dolžnosti člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije in dolžnosti republiškega sekretarja za finance Anton Slapernik, na to 
dolžnost pa imenovan tovariš Rudi Šepič, podpredsednik Gospodarske zbornice 
Slovenije. Obema želimo na novih delovnih mestih obilo ustvarjalnega uspeha. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika pred- 
sednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, pro- 
sim, da glasujemo. Kdo je za? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je bil tovariš Maver Jer kič razrešen dolžnosti namestnika predsed- 

nice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, na to dolž- 
nost pa imenovan tovariš Tomaž Vuga. 

Ker je tovariš Tomaž Vuga predsednik našega odbora, ki v prihodnje se- 
veda ne bo mogel več opravljati te funkcije, mislim, da izražam našo skupno 
željo, da se mu iskreno zahvalimo za vse delo, ki ga je opravil kot predsednik 
našega odbora v tem mandatu in mu zaželimo na novem delovnem mestu, ko 
se bo ponovno srečeval z nami, čim več uspeha. Hvala lepa, tovariš Vuga! 
(Ploskanje.) 

Prav tako pa želimo tovarišu Jerkiču veliko uspeha v Kranju. Tudi on 
je ves čas aktivno sodeloval z našim zborom. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Mariboru. 
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O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
potem prosim, da glasujemo. Kdo je za? (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog odloka smo soglasno sprejeli. 
S tem je bil tovariš Viktor Lešnjak razrešen dolžnosti javnega tožilca Viš- 

jega javnega tožilstva v Mariboru z 31. 12. 1981, na to dolžnost pa imenovan 
tovariš Dušan Požar. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine ima delegat v zboru 
pravico postaviti Izvršnemu svetu in drugim funkcionarjem vprašanja. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Izola, danes na klop pa še delegatsko vprašanje Rudija Levarta, 
delegata iz občine Slovenska Bistrica, ki je na 65. seji zbora, 25. novembra 
razpravljal o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v go- 
spodarstvo manj razvite republike in SAP Kosova. 

Razpravo delegata je zbor opredelil kot delegatsko vprašanje, na kate- 
rega bo Izvršni svet danes odgovarjal. To delegatsko vprašanje ste dobili tudi 
kot pismeno pripombo skupine delegatov iz občine Slovenska Bistrica. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Izola bo odgovorila tovarišica 
Cvetka Selškova, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za medna- 
rodno sodelovanje. Prosim! 

Cvetka Selšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V zvezi z delegatskim vprašanjem skupine delegatov iz občine Izola 
glede začasnega sklepa o prepovedi carinjenja uvoza blaga za koristnike iz 
SR Slovenije, daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je s stanjem ob prepovedi carinjenja 
uvoza blaga za koristnike iz Slovenije že seznanil delegate na zasedanju skup- 
ščinskih zborov dne 25. 11. 1981, ko se je ob obravnavi osnutka resolucije pre- 
cej delegatov v svojih razpravah dotaknilo tudi te, tedaj izredno aktualne 
problematike. 

Delegate smo seznanili s koraki, ki jih je podvzel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije za razreševanje vprašanja. Danes pa dodatno lahko sporočimo 
še naslednje. 

Zvezni izvršni svet je na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije na svoji seji 27. 11. 1981 obravnaval celotno uresničevanje projekcij pla- 
čilnobilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin na konvertibilnem 
področju, torej poleg blagovnih tudi neblagovna gibanja ter na podlagi nji- 
hove realizacije v devetih mesecih letošnjega leta in ocene realizacije do konca 
leta določil nove možnosti uvoza blaga za organizacije združenega dela v ob- 
dobju od 23. 11. 1981 do konca letošnjega leta. 

Seveda so tudi te možnosti v primerjavi z doslej realiziranim uvozom v 
posameznih mesecih izredno majhne, saj po odbitku nujnega uvoza nafte 
znašajo za Slovenijo le 82 milijonov dolarjev. Ta znesek je bil v okviru ko- 
ordinacijskega odbora pri Samoupravni interesni skupnosti Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino razporejen na organizacije združenega dela, odvisno 
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od realizacije njihovih izvoznih obveznosti v prvih 10. mesecih letošnjega leta 
in v istem obdobju realiziranega uvoza. 

Tako so organizacije združenega dela, navedene v delegatskem vprašanju 
za obdobje od 23. 11. do 31. 12., dobile soglasje za uvoz blaga s konvertibilnega 
področja v naslednji višini: DO Mehanotehnika iz Izole 22 milijonov dinarjev, 
Ladjedelnica »Drugi oktober« 1 milijon dinarjev, sozd HP, v okviru katere 
se nahaja tudi delovna organizacija Droga, 45 milijonov dinarjev in DO Iplas, 
v okviru katere je tudi tozd Polimer, 50 milijonov dinarjev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želijo delegati iz občine Izola 
postaviti še kakšno vprašanje? (Ne.) 

Na vprašanje delegata Rudija Levarta iz občine Slovenska Bistrica bo od- 
govoril tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na vprašanje, ki zadeva vključevanje samoupravnega sporazuma o med- 
sebojnem sodelovanju in dobavi surovin med Energoinvestom in DO Impol, 
daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 

S strani republike Slovenije ni zadržkov, da se v skladu z zakonom o 
sredstvih sklada federacije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in pokrajin uveljavi omenjeni že sklenjeni samoupravni spo- 
razum o trajnem poslovnem sodelovanju in združevanju sredstev za oskrbo 
z aluminijem, ker je ta skladen z usmeritvami v dogovoru o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije in z družbenim planom Slovenije za obdobje 
1981—1985. Omenjeni sporazum med DO Impol in Energoinvestom pa kaže 
dopolniti v smislu dograjevanja dohodkovnih odnosov med IMPOLOM in 
Energoinvestom ter med tistimi organizacijami združenega dela iz Slovenije, 
ki bi lahko sodelovale pri skupni naložbi, kar bi bilo v skladu z nedavno spre- 
jetim republiškim zakonom o zagotavljanju sredstev, ki takšno dodatno zdru- 
ževanje sredstev v Sloveniji omogoča, za katerega pa je potrebno dograditi do- 
hodkovne odnose v tem sporazumu. 

Iz dosedanjih razgovorov med Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarsko zbornico Slovenije z Izvršnim svetom SR Bosne in Hercegovine 
in Gospodarsko zbornico Bosne in Hercegovine ni načelnih zadržkov za ta pro- 
jekt, vendar pa obstaja v republiki Bosni in Hercegovini opredelitev kriterijev 
za uporabo sredstev, združevanih na osnovi zakona o sredstvih sklada federa- 
cije v skladu s prioritetami razvoja, se pravi v skladu s pianom te republike in 
kriteriji glede na stopnjo razvitosti občin v Bosni in Hercegovini. Zato mora 
Energoinvest kot partner oziroma kot nosilec projekta v Bosni in Hercegovini 
ta sporazum predložiti v odobritev ustreznemu organu v Bosni in Hercegovini, 
da bi ta projekt lahko bil, da tako rečem, deležen teh sredstev. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Želi tovariš Zevart postaviti še kakšno 
vprašanje? (Ne.) 

Na danes postavljeno vprašanje delegata iz občine Ljubljana-Šiška bo 
prav tako odgovoril tovariš Samar. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Glede uveljavitve zakona o amortizaciji in revalorizaciji osnovnih sred- 
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stev, ki je bil sprejet v Zvezni skupščini in naj bi veljal od 1. 1. 1982, je bilo 
postavljeno vprašanje, v kakšni meri je v takšnih pogojih smotrna resolucija, 
ki govori o ustvarjanju in razporejanju ter delitvi dohodka oziroma koliko je 
ta realna. 

V predlogu resolucije, ki je že bil dan v obravnavo in o katerem je ob- 
ravnava v skupščinskih telesih praktično že stekla, posebej opozarjamo na 
nove momente, ki nastopajo z uveljavitvijo omenjenega zakona, s tem da smo 
materialne okvire prav zaradi tega dodatno preverili in dopolnili, pri tem pa 
ugotovili, da bo z uveljavitvijo teh zakonov po naših ocenah v letu 1982 amor- 
tizacija osnovnih sredstev v republiki Sloveniji porastla za okoli 38%. Zvezna 
ocena za Jugoslavijo je 42%. To bo vplivalo na rast dohodka v Sloveniji, ki 
bo nižja od tiste, ki bi jo dosegli ob nespremenjeni zakonodaji na tem področju. 
Ocenjeno je, da bo ob porastu cen za okoli 20% in realni rasti družbenega 
proizvoda za 1,5 %, dohodek v letu 1982 lahko porastel le za 18 %, se pravi, da 
gre pri tej stopnji glede na prejšnjo stopnjo za približno 4% razliko. 

V ekspozeju Izvršnega sveta so bile ob obravnavi osnutka resolucije na 
zasedanjih zborov 25. 11. v Skupščini SR Slovenije predlagane globalne usme- 
ritve in okviri za razporejanje dohodka v smislu zaostajanja rasti sredstev za 
osebne dohodke za 8 %, sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb, brez sred- 
stev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za 25 % ter sredstev za za- 
dovoljevanje splošnih potreb v SR Sloveniji za 28 % za rastjo dohodka. Spre- 
membe v obračunu amortizacije pa ne omogočajo, da se v predlogu resolucije 
ostane na istih relativnih razmerjih glede zaostajanja rasti posameznih oblik 
porabe za dohodkom, kot je bilo to predvideno z osnutkom. 

Zaradi teh sprememb se porast stopnje dohodka znižuje. Hkrati pa smo 
menili, da bi kot izhodišče v resoluciji ostalo razmerje razdelitve družbenega 
proizvoda, z drugo besedo, da bi delež vseh treh oblik tekoče porabe, tako 
sredstev za osebno, skupno in splošno porabo v družbenem proizvodu moral 
ostati nespremenjen. Zaradi tega v resoluciji ne bi prikazovali relativnih raz- 
merij nasproti stopnji rasti dohodka, ampak bi za vse tri oblike porabe v letu 
1982 opredelili rast z nominalnimi okviri, se pravi podano v indeksih, ne pa 
v relativnih stopnjah zaostajanja, kar bo imelo seveda za posledico, da se bodo 
deleži v novo oblikovanem dohodku za vse tri oblike porabe spremenili in bodo 
ta razmerja neprimerljiva z razmerji v letu 1981. Vendar bi ostali na tistih 
usmeritvah, kot smo jih nakazali že z osnutkom oziroma z ekspozejem. 

Za takšno opredelitev smo se odločili zaradi tega, da smo pri oblikovanju 
resolucije ostali pri temeljni planski kategoriji dohodka, ne pa družbenega pro- 
izvoda, vendar pa bo to imelo za posledico, da bomo celotna gibanja poleg pri- 
merjave z dohodkom v tekočih analizah prikazovali tudi v primerjavi z druž- 
benim proizvodom. 

Pri oblikovanju resolucij v občinah bodo podobni problemi, zlasti še, ker 
gre pri globalih, ki jih opredeljuje republiška resolucija, dejansko za večje 
kategorije, za lažja povprečja, kot pa se pojavljajo na nivoju posameznih 
občin. Zato bo treba biti pri oblikovanju predlogov v občinah toliko bolj po- 
zoren na strukturo gospodarstva v teh občinah. Podatki oziroma stopnje, ki 
bodo veljale s 1. 1. 1982, bodo v teh dneh na razpolago, tako da bi bilo po- 
trebno opraviti v občinah določene ocene in preveriti, ali je stopnja 28, ki je 
izračunana za slovensko povprečje, uporabna na nivoju posamezne občine. Zla- 
sti bo treba biti pozoren tudi na to, kako opredeliti v posamezni občini rast 
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dohodka in oblikovanje vseh treh oblik tekoče porabe. To poudarjam zlasti 
zaradi tega, ker imamo dokaj slabe izkušnje iz leta 1981, ko so bile ocene 
možne rasti dohodka dokaj nerealne, kar se je zlasti močno odrazilo v zadnjih 
dveh mesecih, ko je bilo na področju skupne porabe potrebno oceniti možnost 
revalorizacije. Povsod tam, kjer so bile ocene dohodka v začetku leta nerealne 
in zaradi tega skupna poraba nerealno visoko planirana, so se znašli v situaciji 
da pravzaprav takšnih valorizacij niso mogli opraviti, ker je bil celoten plan 
oziroma obseg predvidenih storitev na področju zlasti družbenih dejavnosti za- 
radi visokih načrtovanih stopenj rasti dohodka v začetku leta nerealno za- 
stavljen in s tem seveda ni bilo usteznih sredstev za revalorizacijo porabe 
oziroma za revalorizacijo stroškov in osebnih dohodkov pri posameznih izva- 
jalcih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Sbrizaj, ali imate še 
kakšno vprašanje? 

Danilo Sbrizaj (iz klopi): Predlagam, da odgovor čimprej objavite 
v sredstvih javnega obveščanja. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo postaviti kakšno delegatsko 
vprašanje? (Ne.) 

Obveščena sem, da Zbor združenega dela ni dal soglasja k točki, ki govori 
o financiranju investicijskih del v dolini reke Beli Drim. Sprejel je predlo- 
ženi sklep z naslednjimi spremembami: 

1. V 2. točki se doda besedilo: »in da o poteku usklajevanja poroča Skup- 
ščini SR Slovenije«. 

2. Črta se 3. točka. 
Kdor je torej za tak sklep, da se 3. točka sklepa črta, drugi pa se doda 

to, kar sem povedala, naj prosim glasuje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli dopolnjeni sklep. 
S tem smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne 

odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom. 
Ker nekateri tovariši sprašujejo, kako bo z dvodnevno sejo 25. 12., bi rada 

pojasnila tole. Sami smo glede tega v zadregi in lahko nam verjamete, da nam 
je velikokrat neprijetno, ker se zavedamo, da vam nalagamo s temi obsežnimi 
dnevnimi redi veliko dela. Vendar pa smo za sejo 25. tega meseca mnenja, da, 
če bi zelo racionalno delali, bi lahko končali sejo tudi v enem dnevu. Zato 
se bomo poskusili dogovoriti z Izvršnim svetom glede uvodnih obrazložitev, 
tako da bi predstavniki res povedali samo tisto, kar je najnujnejše. 

Zahvaljujem se vam za udeležbo in zaključujem 66. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.05.) 



67. seja 

(25. decembra 1981) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
67. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo 
za zbor. V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: 
za predsednika tovariša Cirila Pluta iz občine Krško, za člana pa tovariša Eda 
Petka iz občine Lendava in tovarišico Terezijo Kotar iz občine Litija. 

Ce se s tako komisijo strinjate, prosim, da to potrdite z dvigom rok. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 67. sejo zbora izvoljeni za predsednika tovariš Ciril Plut, za člana 
pa tovariš Edo Petek in tovarišica Terezija Kotar. 

Prosim komisijo, da se takoj sestane in pripravi poročilo za zbor. 
Občina Kočevje je opravičila izostanek svojega delegata. 
Nekateri tovariši so že oddali delegatska vprašanja. Če ima še kdo pri- 

pravljeno pismeno vprašanje, prosim, da ga odda sekretarju zbora. Prosim 
tudi, da se prijavite za razpravo. 

Kot se žal še zmeraj dogaja, ste dobili precej gradiva tudi na klop. Rada 
bi vas opozorila na oba sklepa, ki zadevata zvezna akta, h katerima naj ne bi 
dali soglasja. 

Dobili ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. Opozarjam vas zlasti na amand- 
maje k resoluciji in na pojasnila, zakaj nekaterih predlogov oziroma amand- 
majev občin Krško in Litija niso mogli sprejeti. 
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Na današnjo sejo smo poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabili še pred- 
stavnike Republiške konference SZDL, Republiškega sveta Zveze sindikatov in 
Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda, k predlogu zakona 
o intervencijah v kmetijstvu pa delegata Sveta za družbenoekonomske odnose 
v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL in delegata Zadružne zveze Slovenije, k predlogu zakona o sredstvih 
rezerv pa delegata Republiškega sklada skupnih rezerv gospodarstva. 

Seje zbora se udeležujejo predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih 
točkah dnevnega reda, tovariš Franček Kavčič za Republiški svet Zveze sindi- 
katov, tovariš Marjan Grampovčan za Skupnost slovenskih občin, dr. Emil 
Ceferin za Zadružno zvezo -Slovenije in tovariš Tone Hren za Sklad skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije. 

Kot poročevalci delovnih teles zbora in Skupščine ter skupin delegatov pa 
so na seji navzoči: tovariš Franc Štrakl, član Odbora za finance in poročevalec 
skupine delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta o izvajanju resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju Slovenije, tovariš Janez Leskovec, 
član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Vid Štempihar, 
član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, tovariš Milan Gaspari, 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Ferenc Feher, član Komi- 
sije za narodnosti in tovarišica Mihaela Verbičeva, članica Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. 

Obvestili smo vas, da bo seja morda trajala dva dni. S skupnimi močmi 
bomo skušali storiti vse, da se to ne bi zgodilo in da jo bomo končali danes v 
naše skupno zadovoljstvo. Prejeli smo precej amandmajev, pripomb in pred- 
logov, tako da bo v zvezi z resolucijo verjetno treba oblikovati medzborovsko 
delovno telo, ki bo pregledalo vse amandmaje in predlagalo zborom svoje od- 
ločitve. V zvezi z zakoni s področja financ zaseda danes naš Odbor za finance, 
ki najbrž ne bo prenehal z delom, pač pa bo tu za vsak primer, če bo pri po- 
sameznih točkah v zvezi s financami in davki potrebno kaj pojasniti. 

Ker vidim, da je tu tudi tovariš Marjan Kotar iz Predsedstva Republiške 
konference SZDL, dopolnjujem seznam navzočih predstavnikov republiških 
organizacij. S predlagatelji smo se dogovorili, da bodo skušali biti kratki in 
jasni. Prosim tudi delegate, da bi se skušali prilagoditi obsežnemu dnevnemu 
redu tako, da bi zelo jasno in konkretno povedali svoje pripombe. 

Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja tovariša Cirila Pluta, da poroča zboru. 

Ciril Plut: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša- 
nja Zbora občin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala po- 
oblastila delegatov na seji zbora in iz teh pooblastil ter seznama delegatov 
ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR 
Sloveniji in delegata Skupščine mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin 
Koper, razen delegatov občin Izola, Kočevje, Ljubljana-Šiška in Tolmin. Od- 
sotnost so opravičili delegati iz občin Ormož in Kočevje. Za eno delegatsko 
mesto je poslala na sejo dva delegata Skupščina mesta Ljubljane; delegatka 
Silva Bauman-Čenčič je pooblaščena za 2. točko dnevnega reda, delegat Aljoša 
Zorga pa za vse ostale točke. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. 
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člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem ve- 
rificira pooblastila delegatov za današnjo 67. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Plut. Prosim, da z dvi- 
gom rok potrdimo poročilo komisije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 67. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno-veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 67. seje zbora. 

Z dopisom z dne 9. in 15. decembra je bil dnevni red za današnjo sejo raz- 
širjen še z naslednjimi točkami: 
  s predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona, 
— s predlogom zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o po- 

stopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva, 
  s predlogom zakona o podaljšanju rokov za določitev stopnje in osnov. 

davkov za leto 1982, 
  s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poseb- 

nem republiškem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve ter o na- 
činu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo 
davek od prometa proizvodov in storitev, 

— predlogom zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev v re- 
publiški sklad skupnih rezerv za leto 1981, 
  s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 

objektov, 
  s predlogom zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz do- 

hodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana, 
  s predlogom za izdajo zakona o spremembah zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona, 
  z osnutkom zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naft- 

nih derivatov in premoga za koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982 in 
— z osnutkom zakona o kritju obresti in drugih stroškov, nastalih na pod- 

lagi zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti 
Jugoslavije v plačilih s tujino. 

Ze na prejšnji seji smo vedeli, da bo treba na zadnji letošnji seji razširiti 
dnevni red z vrsto zakonov, pričakovali pa smo tudi zakone iz federacije. 

Dnevni red današnje seje razširjam še z dvema aktoma, in sicer ESA 
879 in ESA 880. Oba akta sta označena kot ljudska obramba — državna taj- 
nost in ljudska obramba — uradna tajnost in ju boste zato dobili med sejo 
zbora pri teh dveh točkah dnevnega reda. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ pa nas je obvestila, da bo na današnji seji poročala o poteku uskla- 
jevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 in spremljajočih aktih k resoluciji 
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in o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Zato zboru predlagam, da dnevni 
red današnje seje razširimo že z omenjenim poročilom, ki ga bo ustno podal 
vodja naše delegacije tovariš Marko Bule. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 67. seje Zbora občin, 
2. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

v letu 1982, 
3. predlog zakona o davkih občanov, 
4. predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republi- 

ških davkov in taks, 
5. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 

davkov za leto 1982, 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem 

republiškem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek 
od prometa proizvodov in storitev, 

7. predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 
1982, 

8. predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohod- 
ka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije v železniškem gospodarstvu Ljubljana, 

9. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982, 
10. predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za 

potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982, 

11. predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 
republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981, 

12. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona, 

13. predlog zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o postop- 
ku obveznega sporazumevanja na področju računalništva, 

14. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 
odpoklicu Predsedstva SR Slovenije, 

15. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi ob- 
jektov, 

16. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju z osnutkom zakona, 

17. informacija o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih 
vlaganj v skladu z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z de- 
lom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v 
letu 1981, 

18. osnutek zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih 
derivatov in premoga za koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982, 

19. osnutek zakona o kritju obresti in drugih stroškov, nastalih na pod- 
lagi zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvid- 
nosti Jugoslavije v plačilih s tujino, 
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20. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so vezani na soglasje Skupšči- 
ne SR Slovenije, 

21. ESA 879, 
22. ESA 880, 
23. volitve in imenovanja, 
24. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o takem dnevnem redu kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem prosim, da 

glasujemo. Kdor je za tak dnfevni red, naj prosim glasuje! (54 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog resolu- 
cije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982. 

Predlog resolucije je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svoje predstavnike določil člane Izvršnega sveta, tovariša Marka Vraničarja, 
predsednika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, 
tovariša Tomaža Ertla, republiškega sekretarja za notranje zadeve, tovarišico 
Tatjano Kosovel, predsednico Republiškega komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo, tovarišico Majdo Poljanšek, predsednico Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in svetovalko direktorja 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje tovarišico Alenko Markič. Prosim 
tovariša Vraničarja, da povzame besedo! 

Marko Vraničar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Razprava o osnutku resolucije je podprla osnovno izhodišče ekonom- 
ske politike za prihodnje leto. Zboljšanje plačilno-bilančnega in devizno-bi- 
lančnega položaja SR Slovenije bo ključna naloga uresničevanja politike eko- 
nomske stabilizacije in družbenega plana naše republike za obdobje 1981 
do 1985 v letu 1982. Zato bodo vsi ukrepi in aktivnosti samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti morali biti v celoti naravnani v povečanje izvoza blaga in 
storitev na konvertibilno območje, v smotrno in učinkovitejše gospodarjenje 
z energijo, surovinami in reprodukcijskim materialom, v varčevanje na vseh 
področjih in zmanjševanje stroškov v celoti. 

Izvozna prizadevanja organizacij združenega dela bodo spodbujali nepo- 
sredni ukrepi tekoče ekonomske politike ter usmeritve na vseh njenih pod- 
ročjih. Bolj umirjeno in skladnejše bo gibanje cen, selektivnejša oskrba pro- 
izvodnje z reprodukcijskim materialom glede na izvozno usmerjenost, dosled- 
no izvozno bo usmerjena kreditno-monetarna davčna politika kot tudi usme- 
ritev pri investicijah in na področju kredita. Program ukrepov, nalog in ak- 
tivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino, ki ga Izvršni svet predlaga 
Skupščini v sprejem hkrati z resolucijo, podrobneje opredeljuje naloge, roke 
in njihove nosilce. Skupaj z usklajenimi plani organizacij združenega dela v 
Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino bodo tako 
jasneje kot v preteklih letih opredeljene naloge posameznih nosilcev — or- 
ganizacij združenega dela, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, Gospodarske zbornice, bank in Izvršnega sveta, kar bo omogo- 
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čilo njihovo doslednejše izvajanje pa tudi odgovornost vsakega nosilca za ure- 
sničevanje svojih in skupnih nalog. 

Predlog resolucije vsebuje materialne okvire razvoja SR Slovenije v le- 
tu 1982, ki so bili sprejeti v Skupščini ob razpravi o osnutku resolucije. Izha- 
jajo iz našega predloga plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja 
SR Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne bilance SFRJ, ki se glede 
suficita bistveno razlikuje od predloga zveznih organov. Usklajevanje resolu- 
cije in spremljajočih dokumentov v Skupščini SFRJ še ni zaključeno. Če bo 
kot rezultat tega usklajevanja v prihodnjih dneh za Slovenijo opredeljen 
drugačen plačilno in devizno-bilančni položaj, bodo organizacije združenega 
dela to upoštevale v procesu usklajevanja planov ekonomskih odnosov s tu- 
jino v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

2e sedaj pa je treba opozoriti, da bi bistvena odstopanja od našega pred- 
loga terjala spremembo za 1982 leto ocenjenih materialnih okvirov razvoja, 
zlasti rasti industrijske proizvodnje in družbenega proizvoda. Dosedanje raz- 
prave o razvoju v prihodnjem letu so jasno pokazale, da je osnovna smer 
razreševanja problemov plačilne bilance v prizadevanju združenega dela za 
čim večji konvertibilni izvoz. Le na ta način bomo lahko v prihodnjem le- 
tu dosegli rast proizvodnje, ki je predpogoj za postopno reševanje strukturnih 
neskladij ter ohranitev dosežene ravni osebnega in nekaterih temeljnih ob- 
lik družbenega standarda. 

Pravilnost takšne usmeritve potrjujejo tudi podatki o gospodarskih gi- 
banjih v zadnjih mesecih. Po znanih ukrepih na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino je slovensko združeno delo izrazito povečalo napore za izvoz 
na konvertibilno področje ter si s tem kljub mnogim problemom, slabšim 
dohodkovnim rezultatom pa tudi izgubam zagotovilo rast proizvodnje, ki se 
približuje resolucijskim okvirom. V 11. mesecih letos je izvozilo na konverti- 
bilno področje za milijardo 455 milijonov dolarjev blaga, kar je za 11% več 
kot v enakem obdobju lani. Izvoz blaga je v septembru, oktobru in novembru 
znašal v povprečju 163 milijonov dolarjev oziroma 36% več od mesečnega 
povprečja v prvih osmih mesecih letošnjega leta. S tem si je slovensko zdru- 
ženo delo omogočilo najnujnejši potrebni uvoz ter doseglo v 11 mesecih letos 
za 2,1 % večji obseg industrijske proizvodnje kot v enakem obdobju lani. 

Preusmeritev na izrazito povečanje izvoza na konvertibilno področje iz- 
haja tudi iz planov ekonomskih odnosov s tujino organizacij združenega de- 
la za prihodnje leto. Po prvih podatkih, zbranih v SISEOT, organizacije zdru- 
ženega dela planirajo za leto 1982 izvoz blaga na konvertibilno področje v 
skupni višini ene milijarde 966 milijonov dolarjev, kar je enako predvideva- 
njem v našem predlogu projekcije plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega 
položaja Slovenije. Predvidevanje organizacij združenega dela za izvoz sto- 
ritev na konvertibilno področje je dosti nižje od možnosti. 

Največja razhajanja glede na realne možnosti pa so pri planiranem uvozu. 
Uvoz je bistveno večji od možnosti, saj iz dosedanjih podatkov organizacij 
združenega dela v naši republiki izhaja sorazmerno visok deficit na konverti- 
bilnem področju, namesto potrebne izravnave oziroma suficita. Te prve ocene 
planov organizacij združenega dela kažejo, da bo nujno v procesu usklajeva- 
nja planov v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
dosledno izhajati iz usmeritev resolucije ter možnosti uvoza in večji meri kot 
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v preteklosti povezati vsako organizacijo združenega dela s povečanjem nje- 
nega izvoza na konvertibilno področje. 

Plačilno-bilančni okviri, ki v pretežni meri opredeljujejo razvoj v pri- 
hodnjem letu, narekujejo tudi hitrejše povečanje primarne kmetijske proizvod- 
nje. Z boljšo izrabo sedanjih proizvodnih zmogljivosti in z naložbami v pri- 
marno kmetijsko proizvodnjo moramo zagotoviti večje pokrivanje potreb po 
hrani in zmanjševati uvoz, v nekaterih proizvodnjah pa tudi povečati izvoz. 
Zato Izvršni svet ob resoluciji predlaga Skupščini predlog nalog, ukrepov in 
aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 
1982. Pri pripravi tega programa smo izhajali iz sklepov in pobud Skupščine 
ob obravnavi problematike v kmetijstvu. 

Konec novembra sprejeta zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in 
spremembah amortizacijskih stopenj bosta vplivala na nižjo rast dohodka v 
letu 1982 od rasti, ki bi jo dosegli ob nespremenjeni zakonodaji na tem pod- 
ročju (17,4% namesto 21,8%). Pri tem pa vseh učinkov ni mogoče že sedaj 
kvantitativno oceniti. Izvršni svet bo tekoče spremljal gibanja dohodka in po 
potrebi predlagal pristojnim nosilcem prilagajanje politike delitve ter ukrepe, 
ki naj preprečijo avtomatično prenašanje posledic teh zakonov na cene. 

V letu 1982 je osnovna usmeritev politike amortizacije in razporejanja do- 
hodka povečevanje sredstev za reprodukcijo, zato bodo podpisniki dogovora 
o družbeni usmeritvi razporejanja dohodka v letu 1982 izjemoma upoštevali 
kot osnovo dohodek, povečan za amortizacijo po predpisanih stopnjah. Takšen 
pristop je potrebno vgraditi tudi v resolucije občin. 

V resoluciji je predvideno, da se bodo vse tri oblike tekoče porabe obli- 
kovale na ravni, kot je bila predlagana ob sprejemu osnutka resolucije. Za- 
držala bi se njihova predvidena udeležba v družbenem proizvodu, pri čemer 
bo njihova rast zaostajala za rastjo primerljivega dohodka, to je bruto do- 
hodka. Zaradi omenjenih sprememb, ki se bodo odrazile kot enkraten ukrep 
v nižji rasti dohodka le v letu 1982, predlog resolucije izjemoma opredeljuje 
rast posameznih oblik porabe tudi z nominalnimi okviri, česar v osnutku re- 
solucije ni bilo. To pa ne pomeni, da opuščamo dosedanji pristop k oblikova- 
nju posameznih oblik porabe. » 

Tovarišice in tovariši delegati! Poleg spremenjenih materialnih okvirov 
razvoja in upoštevanja učinkov zakona o amortizaciji so osnovne spremembe 
in dopolnitve predloga resolucije glede na osnutek naslednje. 

Izraziteje je poudarjena nujnost realnega razvoja samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov ter reševanje razvojnih problemov na tej osnovi in 
ukrepanje predvsem v okviru samoupravnih povezav organizacij združenega 
dela. V bolj zaostrenih gospodarskih razmerah bomo morali hitreje in učinko- 
viteje utrjevati združevanje dela in pri tem še posebej okrepiti vlogo delovne 
organizacije. 

Podrobneje so razdelane usmeritve na področju investicij. Kot temeljna 
usmeritev so izpostavljene investicije v proizvodnjo za izvoz na konvertibilno 
področje. Za leto 1982 resolucija zaostruje investicijske kriterije iz dogovora 
o temeljih družbenega plana, in sicer določa izvozno naravnanost kot osnovni 
pogoj za nove naložbe, razen za izjeme, določene z resolucijo. Začenjali bomo 
tiste objekte, ki bodo v čim krajšem času zagotovili 50% celotnega prihodka 
z izvozom na konvertibilno področje in bodo dosegli izrazite pozitivne neto 
devizne učinke. 
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Kljub nekaterim ugovorom, da je ta zahteva preambiciozna, Izvršni svet 
meni, da moramo odločno spremeniti investicijske trende ter zagotavljati tak- 
šno strukturo investicij, ki bo v prihodnjih letih omogočila večje vključeva- 
nje slovenskega združenega dela v mednarodno menjavo in doseganje pozi- 
tivnih plačilno-bilančnih učinkov v celoti. 

V razpravah so bile prisotne tudi zahteve po izenačevanju investicij v 
nadomeščanju uvoza z investicijami za izvoz. Teh pobud ne moremo sprejeti, 
saj obveznosti za odplačilo dolgov v tujini v prihodnjem in naslednjih letih 
zahtevajo preusmeritev v naložbe, ki bodo z deviznim prilivom omogočile po- 
ravnavo teh obveznosti. Omejena sredstva za investicije narekujejo skrajno 
smotrno porabo, zato ni mogoče prioritetno začenjati investicij, ki so name- 
njene nadomeščanju uvoza. Izjemoma bo mogoče investirati v proizvodnjo 
osnovnih uvoznih in deficitarnih surovin in proizvodnjo, ki je tehnološka os- 
nova prestrukturiranja gospodarstva, kot že določa dogovor o temeljih plana, 
vendar tudi tu zaostrujemo zahteve glede na devizne učinke. 

Materialne možnosti ne bodo omogočale ohranjanja dosedanjega obsega 
negospodarskih investicij ter njihovega financiranja na osnovi bančnih sred- 
stev. Z usmeritvami za financiranje investicij na osnovi samoprispevkov ne 
želimo zavirati njihovega izvajanja, temveč prispevati k realnemu planiranju 
programov in dinamike njihovega izvajanja. Te usmeritve naj spodbujajo 
tudi postopnost v izvajanju posameznih delov programa tako, da bodo objek- 
ti končani v krajšem času in ne bo potrebno angažirati dela sredstev za po- 
krivanje prekoračitev. 

V infrastrukturnih dejavnostih se zaključuje samoupravno sporazumeva- 
nje in sprejemanje aneksov k samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
samoupravnih interesnih skupnosti. Sedanje ocene kažejo, da v okviru pla- 
niranega deleža za infrastrukturne dejavnosti v letu 1982 ni možnosti za na- 
daljnje krčenje sredstev drugih samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje v korist vlaganj v energetiko, kar bo treba upoštevati pri 
dopolnjevanju srednjeročnih planskih dokumentov. 

Pri uresničevanju politike skladnejšega regionalnega razvoja je bolj po- 
udarjeno samoupravno združevanje sredstev. Vključevanje teh območij v za- 
črtane procese za kvalitetne spremembe v razvoju SR Slovenije je edina traj- 
nejša osnova, da bodo ta območja v razvoju dosegla stopnjo razvitosti proizva- 
jalnih sil v celotni republiki. Te spremembe so bile podprte in dopolnjene tudi 
v razpravah o predlogu resolucije v delovnih telesih Skupščine. 

Na osnovi dosedanjih razprav je Izvršni svet pripravil amandmaje k pred- 
logu resolucije. O njih boste danes odločali skupaj s predlogom resolucije. S 
temi amandmaji dopolnjujemo besedilo predloga resolucije predvsem v na- 
slednjem. 

Dopolnjujemo in konkretiziramo osnove za družbeno presojo investicij v 
letu 1982 v skladu z zoženimi materialnimi možnostmi in nujnostjo večjega 
vključevanja v izvoz. Opredeljujemo pristop k razvoju in pospeševanju pri- 
delovanja hrane v Sloveniji, konkretiziramo usmeritve za racionalizacijo na 
področju skupne in splošne porabe, dopolnjujemo naloge udeležencev dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana, da v programu nalog za leto 1982 opredelijo 
tudi akcijski program in roke za spremembo svojih planskih dokumentov. 

V vseh fazah priprave resolucije smo poleg stališč, ki smo jih upoštevali 
pri pripravi končnega besedila resolucije, prejeli tudi nekatere pripombe, ki 
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jih ni bilo mogoče upoštevati. Mnenja k tem pripombam smo delegatom po- 
sredovali v posebnem gradivu. Iz njega je razvidno, da nismo upoštevali pred- 
vsem tistih predlogov, ki niso v skladu z osnovnimi usmeritvami razvoja v 
letu 1982. Nismo upoštevali tudi predlogov, glede katerih menimo, da je po- 
trebno rešitve iskati v samoupravnem sporazumevanju v okviru samouprav- 
nih asociacij ali pa so taki, da sodijo v pristojnost posameznih temeljnih no- 
silcev planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vzporedno z razpravo o resoluciji so po- 
tekale in še potekajo številne aktivnosti s ciljem, da bi pravočasno sprejeli 
vse spremljajoče dokumente za leto 1982. Dogovor o izvajanju politike cen, ki 
bo podrobneje opredelil naloge nosilcev politike cen, je v pripravi in bo spre- 
jet v januarju. Prav tako bodo v okviru Republiške skupnosti za cene, Gospo- 
darske zbornice Slovenije in splošnih združenj do konca januarja pripravljeni 
programi izvajanja politike cen za odpravljanje najbolj izrazitih nesorazmerij 
v cenah. 

V pripravi je načrt zaposlovanja za leto 1982, ki bo razdelal usmeritve in 
naloge na področju zaposlovanja. Predvideni so tudi samoupravni sporazumi, 
v katerih bodo opredeljene osnovne naloge posameznih nosilcev pri izvajanju 
začrtane politike zaposlovanja. Proces sporazumevanja poteka v okviru skup- 
nosti za zaposlovanje, podpisniki sporazumov v občinah pa bodo temeljne 
organizacije združenega dela. 

Razpoložljivi podatki o načrtovanem zaposlovanju v organizacijah zdru- 
ženega dela kažejo, da del združenega dela tako kot v preteklih letih še vedno 
predvideva večje zaposlovanje kot ga predvideva resolucija in kot je bilo v 
preteklih dveh letih. Izvršni svet meni, da je v procesu usklajevanje planov 
zaposlovanja, ki bi ga morali zaključiti do konca januarja, nujno v večji meri 
uveljaviti kriterije racionalnega in produktivnega zaposlovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel osnutek energetske bi- 
lance naše republike za leto 1982, ki vključuje ukrepe za čimvečjo proizvodnjo 
domače energije, pospeševanje dopolnjevanja in izvajanja programov za racio- 
nalno in varčno porabo energije, zagotovitev energije in transporta posamez- 
nih vrst energije iz drugih republik in pokrajin ob dogovorjenih pogojih in 
uvoz samo nujno potrebne manjkajoče energije za zagotavljanje predvsem 
tiste plansko določene izgradnje energetskih objektov, katerih kasnitev bi 
imela v naslednjih letih občutne negativne posledice pri preskrbi z energijo 
ter za izvajanje pospešenih geoloških in drugih raziskav na že znanih in per- 
spektivnih območjih za premog, vodne vire, nafto, plin ter geotermične vire 
in za usposobitev pozitivnih nahajališč za čimprejšnjo eksploatacijo. 

Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka je kot 
predlog v razpravi pri udeležencih in bo podpisan do konca tega leta. Pri- 
pravljen je tudi predlog dogovora o enotni davčni politiki v občini. V pred- 
logu dogovora o izvajanju splošne porabe na ravni občin je predvideno pove- 
čanje sredstev splošne porabe v občinah za 16,5 %, pri čemer je izjemna sploš- 
na poraba v občini Maribor. Zato popravljamo točko 14 informacije o nespre- 
jetih pobudah delegatov ob razpravi o osnutku resolucije. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so s samoupravni- 
mi sporazumi o temeljih planov usklajevale planirani obseg in vrednost svo- 
jih programov za leto 1982 na osnovi osnutka in predloga resolucije. Ocenju- 
jemo, da je pri prilagajanju njihovih programov zoženim materialnim možno- 
34 
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stim dosežen znaten napredek. V večini občin samoupravne interesne skupno- 
sti predvidevajo rast sredstev za skupno porabo v resolucijskih okvirih, pri 
tem pa izstopa še vedno nekoliko višja rast teh sredstev v 12 občinah. Repu- 
bliške samoupravne interesne skupnosti brez skupnosti invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja, katere sredstva predstavljajo okoli 22% celotnih sredstev 
družbenih dejavnosti, so predvsem zaradi sredstev Skupnosti otroškega var- 
stva Slovenije, ki so namenjena za izplačila nadomestil v času porodniškega 
dopusta, in sredstev Kulturne skupnosti Slovenije v globalu še prek dogovor- 
jenega okvira, medtem ko so planirana sredstva drugih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v predvidenih okvirih. To bo zahtevalo nadaljnje usklajeva- 
nje med posameznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in ustrezno pri- - 
lagajanje prispevnih stopenj med letom. 

V dosedanjih razpravah o osnutku in predlogu resolucije je bilo ob ugo- 
tavljanju zoženih materialnih možnosti nadaljnjega razvoja često izpostav- 
ljeno vprašanje možnosti izvajanja nalog iz sprejetih planskih dokumentov 
v samoupravnih organizacijah in občinah ter nalog iz dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Delegati v Skupščini 
naše republike ste obravnavali izvajanje nekaterih od teh nalog na osnovi po- 
ročil, predloženih v skladu s sklepi Skupščine 28. julija letos. Podpisniki do- 
govora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 pri- 
pravljajo analizo izvajanja svojih nalog in program le-teh za leto 1982. V 
zoženih materialnih možnostih vseh nalog ne bo mogoče izvajati s predvideno 
dinamiko, zato se bodo morali dogovoriti, katere od njih bi bilo smotrno pre- 
ložiti na naslednja leta. 

V januarju bodo podpisniki dogovora na osnovi zvezne in republiške re- 
solucije ter dopolnjene analize svojih razvojnih možnosti pripravili aktivnosti 
za dopolnitev oziroma spremembo planskih dokumentov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si je 
prizadeval pripraviti predlog resolucije s spremljajočimi dokumenti kot jasno 
zastavljen program izvajanja politike ekonomske stabilizacije v prihodnjem 
letu. 

Naloge so zahtevne, saj moramo hkrati reševati nekopičene dolgoročne 
razvojne probleme in bistveno izboljšati plačilno-bilančni in devizno-bilančni 
položaj SR Slovenije in SFR Jugoslavije. Pri tem nam bodo v spodbudo ne- 
kateri letošnji pozitivni rezultati, zlasti v drugem polletju pridobljene izkuš- 
nje ter ne nazadnje široko uveljavljen sistem samoupravljanja. Zastavljene 
naloge zahtevajo bolj produktivno delo in učinkovitejše gospodarjenje s sred- 
stvi, večjo odgovornost in boljši odnos do dela ter krepitev drugih kvalitetnih 
dejavnikov. Le na tej osnovi bomo lahko dosegli z resolucijo predvidene na- 
loge, zlasti na področju stabilizacije in povečanja izvoza. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da sprejme- 
te predlog resolucije skupaj z amandmaji Izvršnega sveta. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vraničar. Predlog re- 
solucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Kot gradivo ste dobili še pred- 
log programa ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino za leto 1982, predlog nalog, ukrepov in aktivnosti na področju kme- 
tijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1982, osnutek dogovora o izva- 
janju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1982, informa- 
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cijo SDK o uresničevanju usmeritve investicijske politike v letu 1981, infor- 
macijo Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije o predvidenih virih po- 
krivanja nekaterih izgub po zaključnih računih 1981 gospodarskih organiza- 
cij v Sloveniji, poročilo o delovanju Sklada skupnih .rezerv gospodarstva Slo- 
venije z osnutkom finančnega načrta za leto 1982 z nekaterimi odprtimi vpra- 
šanji in dokumentacijskim gradivom, pregled konkretnih predlogov delega- 
tov za dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije v letu 1982, ki niso bili vključeni v predlog in osnutek energetske bilance 
SR Slovenije za leto 1982. 

Prav tako ste dobili amandma Skupščine občine Novo mesto, danes na 
klop pa še amandmaje Izvršnega sveta in druge amandmaje in pripombe v 
zvezi s predlogom resolucije. 

Predlog resolucije so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, skupina delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije, Komisija za volitve, imenovanja in - administrativne zadeve in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so vsi zboru poročali. Poročevalci, želite 
morda besedo? (Da.) Besedo ima Franc Štrakl, poročevalec delegatske sku- 
pine. 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki ste ji naložili, da spremlja pripravo planskih ak- 
tov republike za prihodnje leto, je sicer predložila svoje pismeno poročilo, sam 
pa sem kot poročevalec prevzel obveznost, da povzamem nekatera osnovna 
vprašanja. 

Najpomembnejše je dejstvo, da je resolucija nastala na podlagi sklepov 
in stališč, ki jih je sprejela Skupščina 28 julija letos ter njenih sklepov in us- 
meritev, ki so bile sprejete ob obravnavi posameznih poročil, pripravljenih na 
podlagi prej navedenih sklepov in to ob sprotnem sodelovanju zborov republi- 
ške Skupščine, njenih delovnih teles, samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih Organizacij s predlagateljem. Zato predlog resolucije 
dejansko pomeni skupen akcijski dogovor o politiki in okvirih gospodarjenja 
za prihodnje leto. 

Posebej poudarjam, da je prvič v dosedanji praksi delegatom predložen 
tudi celoten instrumentarij spremljajočih oziroma izvedbenih aktov k resolu- 
ciji. Nekateri so že sprejeti ali pa so v zaključni fazi usklajevanja in sklepa- 
nja. V skupini delegatov smo menili, da gre glede na dosedanjo prakso za po- 
memben napredek, saj večina teh aktov, seveda vsak s svojega vidika, oprede- 
ljuje pogoje gospodarjenja za prihodnje leto. S tem je torej zadoščeno zahte- 
vam delegatov, da mora biti večina pogojev gospodarjenja znana že pred 
začetkom poslovnega leta. 

Skupina se ni posebej opredeljevala do tistih pogojev gospodarjenja, ki 
so odvisni od usklajevanja v zveznem merilu, saj so bila stališča in pripombe 
k zvezni resoluciji in spremljajočim aktom opredeljena na novembrskih se- 
jah zborov republiške Skupščine. Pri tem smo izhajali iz dejstva, da bodo 
člani naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ na 
današnjih zasedanjih podrobneje poročali o poteku usklajevanja in uveljav- 
ljanja naših stališč k zvezni resoluciji in spremljajočim aktom. Kljub temu pa 
smo v skupini ugotavljali, da bo opredelitev nekaterih nalog v republiški re- 
34« 
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soluciji, predvsem na primer na področju ekonomskih odnosov s tujino, odvis- 
na prav od rezultatov tega usklajevanja. To je tovariš Vraničar že nekoliko po- 
jasnil. 

Želim vas tudi obvestiti, da smo v skupini delegatov posebno pozornost 
namenili vprašanjem, ki zadevajo realnost družbenega planiranja in s tem 
povezanim načelom kontinuiranega planiranja. Iz vseh razpoložljivih aktov, 
tako v federaciji kot v republiki je razvidno, da so s plani opredeljene naloge 
glede na stvarne materialne možnosti in v zvezi z doslednim uresničevanjem 
politike ekonomske stabilizacije preambiciozne in da jih je potrebno revi- 
dirati. 

To velja* zlasti za konkretne obveznosti, sprejete v dogovorih o temeljih 
družbenih planov in tudi obveznosti, ki so sprejete s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov, ki so instrument oziroma podlaga za združevanje 
sredstev iz dohodka. Zato poudarjam, da smo se zavzeli za takšne spremembe 
v vseh planskih aktih in tudi na vseh ravneh, ki bodo temeljile na realnem 
razpoložljivem dohodku. To narekuje, da se na primer na področju naložb in 
njihovih virov preverijo doseženi rezultati združevanja sredstev, dinamika 
investiranja in struktura virov in da se na teh preverjenih osnovah prioritete, 
opredeljene z veljavnimi planskimi akti, še zožijo. To nalogo je predlagatelj na 
zahtevo skupine delegatov tudi ustrezno opredelil v svojem amandmaju, ki 
smo ga prejeli pod številko 18 v točki 11/IV. 

Pri tem posebej poudarjam, da je glede na osnovne usmeritve resolucije, 
ko gre za vključevanje v mednarodno menjavo, potrebno upoštevati tudi nuj- 
ne naloge stimuliranja našega gospodarstva, ki je usmerjeno na zunanje tr- 
žišče. S tem so povezana številna vprašanja izvoznih spodbud, ki ne bi bile 
potrebne, če bi dosegli svetovno raven produktivnosti, uskladili raven domačih 
cen s svetovnimi in odločneje sledili politiki realnega tečaja dinarja, za kar 
smo se in se še vedno zavzemamo v tej Skupščini. V skupini smo med drugim 
tudi menili, da po svojem bistvu dinarske izvozne stimulacije na konvertibilno 
območje v veliki meri nadomeščajo razlike v produktivnosti, kar je nespre- 
jemljivo, Takšne spodbude ne morejo biti trajnejša rešitev. 

V dosedanjih razpravah smo pogosto poudarjali tudi vprašanje izgub v 
družbenih dejavnostih, zlasti v zdravstvu. Po oceni skupine je vprašanje, ali 
v SIS sploh lahko pride do izgub, sedaj ustrezno opredeljeno v resoluciji. Po- 
novno pa bi bilo potrebno zahtevati, da se revidirajo standardi in normativi 
na vseh področjih svobodne menjave dela in to ne z akti Skupščine, temveč 
s sporazumi uporabnikov in izvajalcev v skupščini samoupravnih interesnih 
skupnosti. Takšna opredelitev velja tudi za samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena. 

V zvezi z nekaterimi konkretnimi predlogi in pobudami želim posebej 
poudariti, da smo se v skupini delegatov kot tudi v pristojnih delovnih telesih 
zavzeli, da se splošnim načelom usklajevanja razvojnih ambicij z realnimi 
dohodkovnimi možnostmi podredijo tudi vsi programi, med drugim tudi di- 
namika razvoja celodnevne šole. 

Posebej želim tudi opozoriti, da se je skupina opredelila do tistih vpra- 
šanj, na katera je bilo opozorjeno v delovnih telesih ob obravnavi spremljajo- 
čih aktov republiške resolucije, na primer glede združevanja sredstev za 
Sklad skupnih rezerv SR Slovenije ali v zvezi z ukrepi za pospeševanje pro- 
izvodnje hrane in podobno. Vse to smo navedli v svojem poročilu. 
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V imenu skupine delegatov predlagam, da predlog resolucije sprejmete z 
amandmaji predlagatelja, ki so bili v uvodu obrazloženi. Ti amandmaji so 
predloženi glede na opredelitve in stališča, sprejeta v Skupščini in v njenih 
delovnih telesih. Upoštevajo tudi spremljajoče akte. Skupina meni, da smo 
kljub zapletenim pogojem gospodarjenja uspeli le-te za naslednje leto dolo- 
čiti pravočasno. Seveda bodo nujna usklajevanja o konkretnih obveznostih po- 
tekala še v mesecu januarju prihodnjega leta, kot je že povedal tovariš Vra- 
ničar. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Družbenopolitični zbor danes obravnava 
predlog resolucije v skladu z 72. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije 
tako, da daje o njem pristojnima zboroma svoja stališča. Predlog teh stališč 
ste dobili danes na klop. 

Glede na' to, da smo k predlogu resolucije dobili amandmaje in pripom- 
be in glede na amandmaje predlagatelja, ki smo jih dobili danes na klop, 
predlagam, da v skladu s 47. členom poslovnika zbora imenujemo iz našega 
zbora tri delegate v medzborovsko skupino delegatov, ki bo predložene 
amandmaje in pripombe proučila in predlagala zboru svoje stališče v odloči- 
tev. Dovolite mi, da predlagam v to medzborovsko skupino delegatov tovariša 
Franca Štrakla, poročevalca skupine delegatov in tudi poročevalca Odbora za 
finance, tovariša Janeza Leskovca, poročevalca Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in tovariša Franca Zormana, delegata iz občine Cerknica, ki 
je tudi član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj. Predlagam, da 
bi se del te skupine, kot je to v navadi, udeležili delegati iz občin Novo me- 
sto, Litija, Krško in Skupščine mesta Ljubljane, ki so predstavniki nosilcev 
amandmajev ali pa pripomb. 

Ali kdo takemu predlogu za delo medzborovske delegatske skupine na- 
sprotuje? (Ne.) Če ne, potem prosim, da glasujete. Kdo je za predlagani se- 
stav medzborovske delegatske skupine? (55 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov imenovali skupino delegatov. 
Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima 

tovariš Uroš Gulič, delegat občine Ljubljana-Bežigrad. 

Uroš Gulič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Ljubljana-Bežigrad ima naslednje pripombe in 
predloge k predlogu resolucije. 

Ob sedanji stanovanjski stiski, neuresničenih planih izgradnje ter visoki 
ceni m2 stanovanja, je nesmiselno zmanjševati stanovanjsko izgradnjo vključ- 
no z nanjo navezanim komunalnim urejanjem zemljišč za okoli 5%. Zmanj- 
šanje bi le še povečalo že tako visoko ceno m2 stanovanja ter negativno vpli- 
valo na 15 % predlagano stabilizacijsko rast cen. 

Delegati se strinjamo, naj bi celotna sredstva za osebne dohodke v SR 
Sloveniji v primerjavi z 1981. letom porasla za 20%, vendar mislimo, da bi 
morali ob poudarku na nagrajevanju zahtevnega proizvodnjega dela, dela v 
najtežjih razmerah in visoko ustvarjalnega dela dovoliti, da delavcem, ki de- 
lajo na takih delih, masa sredstev za osebne dohodke poraste za 30 %. Takega 
načina so se oprijeli tudi v resoluciji AP Vojvodine. Predlog, za katero orga- 
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nizacijo oziroma za katera dela naj bi se masa povečala, naj bi izdelala skup- 
no Republiški svet Zveze sindikatov in Izvršni svet. 

Ko govorimo, da je potrebno dosledno upoštevati uveljavljen sistem cen 
ter obvezno zagotoviti razpravo delavcev in delavskih svetov o predlogih in 
vzrokih za spremembo cen ter posledicah spremenjenih cen pri porabnikih, 
vemo, da tega v praksi nismo vedno realizirali. Neučinkovita je bila tudi nepo- 
sredna kontrola cen, saj so tisti, ki so cene določenim artiklom zvišali, le 
redko cene spet spustili na prvotno raven. V bodoče bi morali hitreje ukrepati 
pa tudi strogo sankcionirati neupravičeno dviganje cen, cene pa vrniti na 
odobreno raven. Potrebno bi bilo, da se končno vključijo v kontrolo cen tudi 
potrošniški sveti v krajevnih skupnostih, ki marsikdaj živijo le na papirju. 

Pri proizvodnji hrane menimo, da je poleg deviznih sredstev za nabavo 
surovin za proizvodnjo gnojil in zaščitnih sredstev ter za manjkajoča gnojila 
in zdravila potrebno zagotoviti tudi devize za nakup goriva ter rezervnih 
delov kmetijske mehanizacije. Vsem so še dobro ostali v spominu primeri iz 
pretekle jeseni, ko je na višku opravljanja kmetijskih del začelo primanjkovati 
naftnih derivatov, resda v Sloveniji v manjšem obsegu kot v drugih socialistič- 
nih republikah in avtonomnih pokrajinah, toda negotovost obstaja. Rečeno je 
bilo tudi, da veliko kmetijske mehanizacije stoji prav zaradi pomanjkanja 
rezervnih delov. 

Ob razpravi o poročilu o delovanju Sklada skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije smo delegati prišli do naslednjih ugotovitev oziroma vprašanj. Ka- 
ko je mogoče, da se celotna nekrita izguba pri sozd Gorenje v zadnjem če- 
trtletju poveča za dvakrat. Po podatkih na strani 28 znaša izguba od prvega do 
devetega meseca 397 371 din, celotna nekrita izguba za leto 1981 pa 1 204 839 
din. Nerazumljivo je tudi povečanje izgube pri elektroniki od 33 757 v letu 
1980 na 206 279 v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Do konca leta bi bila 
izguba ob taki dinamiki 20 krat večja kot lani. Mar ne bi v Gorenju skušali 
najti rešitve z drugimi izvajalci elektronike, ki nimajo izgube. Kako, da sta 
kar dve tretjini sklada skupnih rezerv namenjeni Gorenju Velenje ter je tako v 
celoti pokrita njihova izguba, čeprav je TGO Gorenje Velenje poslal le izpol- 
njen obrazec za celotno delovno organizacijo brez komentarja. Ali bomo iz 
leta v leto pokrivali čedalje večje izgube, čeprav ni predložen niti načrt za 
sanacijo? Podobno je z IMV Novo mesto, ki tudi zahteva nekaj čez milijardo 
din. Najbrž pričakujejo, da bo zadostoval en sam telefonski klic, verjetno s 
strani poslovodnih organov, da bodo dobili kredit. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Ciril Plut, dele- 
gat iz občine Krško. Prosim. 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Menimo, da v predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1982 sodi med najvažnejša področja tisti del, ki določa pove- 
čanje izvoza in s tem v zvezi aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. Zato je potrebno, da daje resolucija oziroma iz nje izvedeni ukrepi 
tekoče ekonomske politike izvozu na konvertibilno področje kar najstabilnej- 
še pogoje gospodarjenja v mejah sedanjega gospodarskega stanja. 

V tej zvezi je izredno pomembno, da bodo izvozniki na konvertibilno 
področje, to so predvsem tiste organizacije združenega dela, ki pretežni del 
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svoje proizvodnje izvažajo, resnično razpolagali z delom deviz, s katerimi bodo 
lahko uvažali nujno potreben repromaterial, opremo in rezervne dele, ki so 
nujno potrebni za izvoz. Ne moremo namreč mimo dejstva, da je prav zaradi ne 
dovolj natančno dogovorjenih in nedosledno izvajanih ukrepov ekonomske po- 
litike na področju izvoza in zaradi neizpolnjevanja izvoznih planov določenih 
organizacij združenega dela prišlo do znanih devizno-bilančnih težav, ki so jih 
občutile tudi tiste delovne organizacije, ki so vlagale ogromne napore in ve- 
stno izpolnjevale svoje izvozne planske obveznosti. Zato se v naslednjem letu 
taka situacija ne sme ponoviti, temveč morajo posledice občutiti organizacije 
združenega dela, ki ne dosegajo oziroma ne uresničujejo svojih izvoznih ob- 
veznosti. 

Drug problem, o katerem je treba spregovoriti, je vprašanje materialne 
stimulacije izvoznikov. Ob tem, ko' podpiramo predlagano besedilo v 1/4 
poglavju resolucije glede stimulacije izvoza, je vendarle potrebno ugotoviti, 
da je seštevek vseh ukrepov stimuliranja izvoza razmeroma nizek, kar vse- 
kakor postavlja organizacije združenega dela, ki izvažajo na konvertibilno 
področje, iz znanih razlogov v neenak položaj. Projekcije izvoza blaga na 
konvertibilno področje s povečanjem za 13,1 % in projekcije povečanja iz- 
voza storitev za 12 % so zelo optimistične in težko dosegljive. Uresničitev ta- 
ko zahtevnega plana bo terjala v organizacijah združenega dela povečan na- 
por, ki pa bo verjetno nagrajen v obliki znižanega dohodka, čeprav je v re- 
soluciji predvidena vrsta načinov in precej določenih oblik stimulacije. 

Gotovo je, da z zadovoljstvom podpiramo vse oblike stimulacij, menimo 
pa, da niso dovolj konkretne in jih je težko vnaprej preračunati na enoto 
izvoza. Obenem so daleč pod nivojem, ki bi izvoznikom nadomestil izpadli do- 
hodek pri izvozu. Pri tem mislimo na izpad dohodka le pri tistem delu izvo- 
za, od katerega morajo izvozniki združevati devize zTa skupne gospodarske 
potrebe, to je trenutno v višini 35 %. 

Vsem koristnikom tako združenih sredstev ostaja prihodek in tudi do- 
hodek neokrnjen, saj dobivajo potrebna devizna sredstva za uvoz brez dodat- 
nih stroškov in brez izgube dohodka. Izgubo dohodka imajo tisti, ^ki za te ko- 
ristnike združenih deviz izvažajo svoje proizvode in storitve. Cene pri izvozu 
so skupno z davčnimi olajšavami in premijami prav gotovo za najmanj 20% 
nižje od prodajnih cen na domačem trgu. Združene devize pa koristijo tudi 
tiste organizacije združenega dela, ki so zaradi visokih cen na domačem trgu 
visoko akumulativne. 

Menimo, da je povsem realno, da izvozniki za delež svojega uvoza skrbi- 
jo sami in tudi občutijo izpadli dohodek pri izvozu. Nikakor pa ni realno in 
pravično, da izgubljajo dohodek pri izvozu zaradi potreb po devizah, ki jih 
uporabljajo drugi. To breme ni pravično porazdeljeno. Menimo, da bi morali 
koristniki združenih deviz, ki se uporabljajo za skupne gospodarske potrebe, 
poleg dinarske protivrednosti pridobljenih deviz po dnevnem tečaju dati za 
te devize še toliko dohodka, kolikor znaša povprečni izpad dohodkov na'enoto 
izvoza v SR Sloveniji. Prav gotovo je to najmanj 20 do 30%. Razumljivo je, 
da bi bil zaradi uvedbe takega sistema dohodek v nekaterih dejavnostih zmanj- 
šan in bi se cene v takih primerih verjetno celo povečale. Toda izpad dohod^ 
ka bi v končni fazi poravnali porabniki tistih dobrin, katerim bi se cene pove- 
čale, ne pa da to breme občutijo skoraj v celoti samo izvozniki, od katerih 
terjamo celo povečan izvoz. 
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Sistem, po katerem bi koristniki združenih deviz nadomestili izpadli do- 
hodek pri izvozu, ki je potreben za njihov uvoz, bi predstavljal enostavno, 
toda izredno učinkovito stimulacijo, s katero bi lahko odpadle vse ostale oblike 
minimalnih stimulacij, ki se že koristijo in ki so na novo predvidene. Da so 
združene devize vredne veliko več kot je njihov tečaj, priča tudi dejstvo, da 
poslovne banke pomagajo organizacijam združenega dela, na primer pri odpla- 
čevanju inozemskih kreditov, toda te devize so v prikritih oblikah zelo drage 
in stanejo tudi nad 50 odstotkov več, kot je dnevni tečaj deviz. 

Taki primeri so prisotni celo pri aktivnih izvoznikih. Za prilogo k tej pro- 
blematiki lahko navedemo konkreten primer, ko bo neka organizacija združe- 
nega dela pri izvozu v vrednosti približno 46 milijonov USA dolarjev, kar pred- 
stavlja 1771 milijonov din, združila za skupne gospodarske potrebe 16,1 mili- 
jona USA dolarjev v dinarski vrednosti približno 620 milijonov dinarjev. Pri 
teh 16,1 milijona USA dolarjev izvoza bo izpadlo zaradi nižjih izvoznih cen v 
odnosu na ceno na domačem trgu za približno 200 milijonov dinarjev dohodka. 
Celotna stimulacija v raznih oblikah pa bo znašala le približno 30 do 40 mio 
dinarjev, kar je 5 do 6 krat manj, kot bo znašala izguba dohodka. Zato v ce- 
loti podpiramo amandma Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora občin 
k 4. točki predloga programa ukrepov, nalog in aktivnosti na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

Izvršni svet Skupščine občine Krško je poslal Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije dva amandmaja. Zanima me, ali ju je Izvršni svet upošteval. 

Predsednica Silva Jereb: Ker ste bili predsednik Komisije za veri- 
fikacijo, niste imeli časa pogledati predloga amandmajev Izvršnega sveta, kjer 
so na koncu tudi odgovori na vaše amandmaje in pripombe. Medzborovska 
skupina delegatov bo vse te amandmaje in pripombe pregledala in bo na koncu 
skupaj s predlagateljem in Zakondajno-pravno komisijo predlagala zboru svoja 
stališča. 

Besedo ima tovariš Mirko Belac iz Obalne skupnosti občin Koper. 

Mirko Belac: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1982 predlagamo amandma, ki smo ga predložili danes in zanj nimamo 
9 podpisnikov. Če je potrebno, ga lahko preberem. 

Predsednica Silva Jereb: Prosim, preberite ga. 

Mirko Belac: Amandma se nanaša na zadnji stavek v 2. odstavku 
3. točke, ki se glasi: »Nadaljevati bo potrebno nadomeščanje tekočih goriv z 
domačimi viri energije in pospešiti priprave za uvajanje nekonvencionalnih 
virov energije«. Tu dodajamo besedilo: »vključno s pripravo sistemskih ukre- 
pov, ki bodo stimulirali uvajanje alternativnih virov energije.« 

Utemeljitev. Težke energetske razmere in zlasti problem uvoza energet- 
skih virov narekujejo pospešene aktivnosti za uvajanje nekonvencionalnih 
virov energije, kar pomeni hkrati koriščenje domačih virov. Uvajanje ne- 
konvencionalnih virov pomeni neposredno relativno zmanjševanje konven- 
cionalnih virov, iz česar sledi, da sprejemanje sistemskih ukrepov za stimula- 
cijo uvajanja nekonvencionalnih virov energije posredno pomeni naložbe v 
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ostale vire energije. V tem smislu naj se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zavzema v federaciji. 

Naslednji amandmaji se nanašajo na spremljajoče akte k resoluciji. 

Predsednica Silva Jereb: Teh sicer ne sprejemamo, vendar povejte 
svoje pripombe. 

Mirko Belac: V predlogu nalog, ukrepov in aktivnosti na področju 
kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1982 naj se v drugi alinei 
kjer so navedene količine hrane, ki bodo proizvedene za trg, poleg krompirja 
dodajo tudi ostale povrtnine, ki bodo proizvedene za trg v SR Sloveniji. 

V 2. odstavku 6. točke, kjer so navedene prioritetne naložbe v letu 1982, 
naj se v 1. alinei med največje objekte melioracij, za katere bo veljala posebna 
prednost, v Pomurju 800 ha, Ptujskem polju 800 ha, na Vipavskem 400 ha, do- 
da še »na Obali 440 ha.« 

Za 3. alineo naj se vstavi 4. alinea, ki naj se glasi: »v razvoj ribištva in 
pridelavo povrtnine ter v ustrezno izvozno usmerjene predelave«. 

V 5. alinei, ki postane sedaj 6., naj se za besedilom: »v obnovo po zimski 
pozebi v letu 1981 uničenih in prizadetih vingradov« doda besedilo: »ter v 
obnovo oljčnih nasadov«. 

Ker je glede na zgoraj predlagane amandmaje ribištvo zajeto med priori- 
tetami po 2. odstavku, naj se 3. odstavek 6. točke nanaša zgolj na živilsko in- 
dustrijo in se črta beseda: »ribištvo«. 

Obrazložitev: Obalno območje je s srednjeročnim planom sprejelo obvez- 
nost, da poveča proizvodnjo hrane v skladu s svojimi specifičnimi pogoji in 
komparativnimi prednostmi. Te specifičnosti se nanašajo zlasti na ulov rib, 
ki rešujejo probleme prehrane analogno kot meso, ribje konzerve, ki so inte- 
res anten izvozni artikel, pridelavo povrtnin, zlasti na zemljiških kompleksih, 
katerih melioracija je predvidena v srednjeročnem obdobju in pridelavo oljk. 
Obalno območje je bilo do katastrofalne in izjemne pozebe leta 1929 pomem- 
ben proizvajalec olivnega olja. Po drugi svetovni vojni so se oljčni nasadi le 
malo obnavljali, zato ne kaže ob splošnih prizadevanjih za povečanje osnovne 
hrane zanemariti tudi te možnosti, zlasti glede na rezultate, ki se v zadnjih 
letih dosegajo v novih nasadih. 

Prioritete, ki so navedene v predlogu nalog, ukrepov in aktivnosti na pod- 
ročju kmetijstva v letu 1982, odražajo naše splošne kontinentalne pogoje za pri- 
dobivanje osnovne hrane in ne upoštevajo specifičnih možnosti obalnega ob- 
močja. Kolikor se te ne dopolnijo, kot predlagamo s svojimi amandmaji, bo 
uresničevanje razvojnih načrtov obalnega kmetijstva praktično onemogočeno, 
kajti ekonomsko ne bi bilo smiselno na tem prostoru pospeševati kontinen- 
talno proizvodnjo. Končno kaže opozoriti, da je ribištvo in predelava rib za 
izvoz v resoluciji — točka 3/1, zadnji odstavek — izrecno našteta med pod- 
ročji prednostnega usmerjanja investicij, kar mora program nalog, ukrepov in 
aktivnosti tudi upoštevati. V predlogu tega programa pa se nasprotno pogoji 
za razvoj ribištva izenačujejo s celotno živilsko industrijo. 

Opozoril bi še na problematiko vode. Obalno območje je prevzelo s sred- 
njeročnim planom in z resolucijo za uresničevanje planov v letu 1982 pomemb- 
ne izvozne obveznosti, zlasti na področju pospeševanja inozemskega turizma, 
srečuje pa se s problemom vode, ki dejansko postaja omejevalni dejavnik 
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razvoja na tem področju. Konica porabe vode v mesecih turistične sezone 
je že nevarno dosegla kapaciteto sedanjih vodnih virov. Dokler ne bomo pro- 
blema dokončno rešili z načrtovano izgradnjo primorskega vodovoda, bo treba 
nujno vlagati sredstva v boljšo razporeditev sedanjih vodnih virov in v nji- 
hovo dopolnjevanje iz lokalnih izvirov. Z dogovorom o temeljih plana ustreznih 
interesnih skupnosti imamo predvideno reševanje tega problema tudi z zdru- 
ževanjem sredstev in z bančnimi krediti. 

Opozoriti moramo, da nas glede možnosti reševanja te problematike reso- 
lucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 močno 
utesnjuje. Odlaganje reševanja problema utegne imeti težke posledice za raz- 
voj turizma, zlasti če bo daljše sušno obdobje sovpadalo s turistično sezono, 
kar se pogosto dogaja. Delegacije z Obale so že večkrat opozorile na problem 
reševanja oskrbe z vodo na vododeficitarnih območjih, ki bi ga bilo treba si- 
stemsko enotno in ustrezno obravnavati kot obravnavamo problem energije, 
prometa in drugih splošnih pogojev ter dejavnikov razvoja. Zato tudi ob tej 
priložnosti opozarjamo na ta problem, ki je še vedno odprt. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Matija Pajnkihar, iz občine 
Maribor. 

Matija Pajnkihar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Osnutek resolucije smo v naši občini obravnavali na sejah vseh treh 
zborov občinske skupščine, izvršilnih organih, skupinah delegatov in drugih 
samoupravnih strukturah. V teh razpravah je bilo izoblikovanih več predlo- 
gov in pripomb, ki smo jih posredovali predlagatelju. Ugotavljamo, da je 
večina teh vključena v predlog ali druge izvedbene akte, odprta vprašanja pa 
so bila v glavnem usklajena v času usklajevanja. Skupina delegatov za Zbor 
občin je bila ob obravnavi predloga resolucije enotna v tem, da je predlo- 
ženi predlog resolucije stabilizacijsko naravnan in daje vso podporo predla- 
gatelju. Od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pričakujemo, da bo tudi 
v letu 1982 odločno vztrajal na doslednem izvajanju stabilizacijske politike 
in sprejete resolucije na vseh ravneh odločanja, to je na področju gospodar- 
skih dejavnosti in splošne in skupne porabe, ki naj bosta dejansko usklajeni 
z rastjo družbenega proizvoda ne le v občinah, temveč tudi v republiških 
skupnostih, organih in organizacijah. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Maks Furlan iz ob- 
čine Piran ima besedo. 

Maks Furlan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Piran za pošiljanje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je na sejah 23. in 24. decembra obravnavala gradivo za 67. sejo 
Zbora občin in se seznanila z gradivom Splošnega združenja gostinstva in tu- 
rizma Slovenije, številka 332—5/81—13 z dne 22. 12. 1981. Delegacija je spre- 
jela sklep, da podpira amandmaje k predlogu resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1982. Prav tako delegacija v celoti pod- 
pira predlog amandmajev delegatov Obalne skupnosti občin Koper, in sicer k 
nalogam, ukrepom in aktivnostim na področju kmetijstva, živilske industrije 
in gozdarstva v letu 1982. V celoti podpiramo tudi besedilo, ki ga je predložilo 
Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima tovarišica Silva Bauman-Cenčič, delegatka Skupščine mesta Ljub- 
ljane. 

Silva Bauman-Čenčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane ugotavlja, da je 
bila večina pripomb k osnutku resolucije, ki jih je sprejela Skupščina mesta 
Ljubljane pri oblikovanju predloga resolucije upoštevana. 

Ocenjujemo tudi, da je predlog resolucije bistveno izpolnjen v tem smi- 
slu, da ob tem, ko postavlja pred združeno delo zahtevnejše naloge, hkrati 
omogoča in spodbuja hitrejši razvoj, ne pa stagnacijo. Zato Skupščina mesta 
Ljubljane podpira predlog resolucije za leto 1982 in njeno odločno usmeritev 
v izvoz in vključevanje združenega dela v mednarodno delitev dela. Ocenju- 
jemo namreč, da je to vključevanje hkrati tudi pogoj za to, da se bo povečal 
ekonomski interes delavcev za produktivnejše ter bolj ekonomično gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi. Zato je resolucija, ki jo sprejema mesto Ljub- 
ljana> usklajena s predlogom republiške resolucije, s tem seveda, da Ljublja- 
na prevzema ustrezno večji del odgovornosti za njeno izvajanje zaradi struk- 
ture svojega gospodarstva. Skupščina mesta Ljubljane prevzema tudi vse na- 
loge, ki so opredeljene v predlogu resolucije z vso odgovornostjo, da jih bo 
tudi uresničevala prek vseh nosilcev planiranja. 

Na osnovi razprav o predlogu resolucije je bilo v skupini delegatov ob- 
likovanih nekaj amandmajev, ki v glavnem prispevajo k jasnosti besedila re- 
solucije, zato jih ne bom povzemala, ampak predlagam, da se jih v postopku 
usklajevanja upošteva. 

Utemeljila bi le tri od teh amandmajev. Ob vsej nujnosti spodbujanja iz- 
voza na konvertibilno področje ocenjujemo, da resolucija ne more mimo tega, 
da opredeli politiko izvoza na klirinško področje. Izvoza na to področje ne 
gre širiti, treba pa ga je ohranjati v okvirih že sklenjenih dolgoročnih pogodb 
o proizvodno-tehničnem in poslovnem sodelovanju. Vemo namreč, da so po- 
samezne organizacije s trdim večletnim delom osvajale pomembna vzhod- 
na tržišča, ki jih ne kaže izgubiti, ampak je treba težiti, da se s povečano, bolj 
učinkovito in bolj kvalitetno proizvodnjo pospešeno osvajajo tudi zahtevna 
zahodna tržišča. 

Nadalje predlagamo, da se razen za komunalno opremljanje zemljišč omo- 
goči uporaba bančnih garancij tudi za elektro in PTT izgradnjo, vezano na 
stanovanjsko izgradnjo. V tem sklopu podpiramo tudi mnenja in stališča Skup- 
ščine občine Bežigrad. Sedanje razmere na področju stanovanjske izgradnje 
namreč kažejo, da je prav infrastruktura vzrok za prepočasno stanovanjsko 
izgradnjo. 

Vsebinsko je s tem povezan tudi amandma, v katerem predlagamo, da se 
sredstva, ki jih občani in delavci združujejo v stanovanjski in komunalni ban- 
ki, ne morejo uporabiti za rokovno prerazporejanje in združevanje za druge 
namene. 

Naslednji amandma je povezan z uresničitvijo določila 68. člena dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—-1985, ki govori 
o možnosti uporabe dela prometnega davka od pijač za širjenje dejavnosti 
turističnih organizacij. Amandma se glasi: »Republika in občine bodo orga- 
nizacijam združenega dela s področja gostinstva in turizma odstopile del sred- 
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stev, ki se ustvarijo s prometnim davkom pri prodaji alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač na podlagi ustvarjenega deleža deviznega prihodka v celotnem 
prihodku.« 

Menimo, da smo tudi v preteklosti sprejemali dovolj dobre resolucijske in 
planske usmeritve, da pa jih slabo izvajamo in da ne izvajamo sankcij zoper 
kršitelje. V resoluciji za leto 1982 je napredek v tem, da zavezuje k sprotnemu 
ugotavljanju, kdo odstopa od začrtanih nalog. Ugotavljanje za nazaj namreč 
ne pomaga veliko. Kljub temu je zaradi preventivnega delovanja koristno, da 
bomo v januarju zvedeli za tiste organizacije, ki niso izvršile obveznosti izvo- 
za iz usklajenih planov. S tem seveda ne moremo sanirati vseh deficitov or- 
ganizacij, ki so svoje naloge iz plana ustrezno opravile ali jih celo povečale. 
Zato menimo, da je treba sproti na posameznih segmentih spremljati izvaja- 
nje nalog, ne toliko zaradi sankcioniranja organizacij združenega dela, ampak 
zato, da bi odpravljali vzroke in prilagajali ukrepe tako znotraj organizacij 
združenega dela kot tudi ukrepe tekoče ekonomske politike. To velja zlasti 
za izvrševanje nalog s področja ekonomskih odnosov s tujino in s področja 
gibanja cen. 

V zvezi s predlogom ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino za leto 1982 je skupina oblikovala nekaj pripomb, ki jih 
ne bom povzemala, ampak predlagam, da jih upošteva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Stojan 
Makovec iz občine Ajdovščina. Prosim! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija Zbora občin v občini Ajdovščina je razpravljala o resoluciji 
za leto 1982 in se ustavila pri dveh vprašanjih. 

V zvezi z zahtevo, da moramo vso pozornost nameniti izvozu, nas je mo- 
tilo dejstvo, da nam primanjkuje surovin pri reprodukciji. V severno primor- 
ski regiji so nekatere delovne organizacije, ki so bile izvozno usmerjene, že v za- 
stoju. Če hočemo uresničevati resolucijo, bomo morali poskrbeti, da bodo te 
delovne organizacije imele dovolj repromateriala, sicer bodo zašle v slepo 
ulico. 

V srednjeročnem planu 1981—1985 smo se dogovorili, da moramo pridelati 
85 % hrane za prebivalstvo Slovenije. Skrbi nas, kot je povedal delegat iz 
Ljubljane, da so v času, ko je bilo največ kmetijskega dela, stroji na poljih 
obstali zaradi pomanjkanja rezervnih delov. 

V srednjeročnem planu je bilo tudi dogovorjeno, kako naj bi uredili tri 
kompleksna področja, in sicer Pomurje, Ptujsko polje in Vipavsko dolino. 
Glede Vipavske doline poteka koordinacija v pogovorih med občinama Ajdov- 
ščina in Nova Gorica. Rečeno je bilo, naj bi tam uredili v dolgoročnem razvoju 
31 000 ha površin, od tega 14 000 ha obdelovalnih. Ugotovili smo, da naj bi 
bilo v prihodnjem letu urejenih le 400 ha, kar je minimalno, čeprav se zave- 
damo pomanjkanja sredstev. To je dolgoročen proces in moramo se boriti, da 
ga bomo uresničili. 

Poudarjeno je tudi, kako naj svoje naloge uresničujejo kmetij ske-zem- 
ljiške skupnosti v občinah. Kot predsednik kmetijsko-zemljiške skupnosti v 
občini Ajdovščina vem, koliko lahko naredimo in kaj zmoremo. Kmetijsko- 
zemljiške skupnosti imajo minimalna sredstva, ki jih določajo predpisi. Glede 
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na opredelitev, da je hrana prioriteta, moramo storiti vse, da bomo to ures- 
ničili. 

Velike težave imamo tudi z mlinarsko industrijo, ker nimamo zadostnih 
količin surovin. Kljub temu, da smo že sklenili pogodbo o dobavi surovin iz 
drugih republik, pa je vprašljivo, ali bo to uresničeno; dobavitelj namreč po- 
stavlja nesprejemljive pogoje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Makovec. Besedo ima 
tovariš Franci Prime, delegat iz občine Ptuj. 

Franci Prime (govori iz klopi): Strinjam se z razpravo tovariša 
Makovca. Predvsem gre za vprašanje sredstev. Združevanje sredstev naj bi 
pripomoglo k temu, da bi tudi melioracije uspele. 

Predsednica Silva Jereb: Občina Ptuj je predložila amandma. Pro- 
sim, da ga preberete. 

Franci Prime: K prvi točki 3. poglavja predlagamo amandma z na- 
slednjim besedilom: »Zveza kmetijsko-zemljiške skupnosti Slovenije bi mo- 
rala pospešeno nadaljevati z akcijo združevanja sredstev za kmetijske prostor- 
sko ureditvene operacije.« 

Mislim, da je tovariš iz Ajdovščine v celoti obrazložil ta vprašanja. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, zaključu- 
jem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da bi se lahko sestala 
medzborovska skupina delegatov. Prosim delegate, ki imajo amandmaje in 
pripombe in so zainteresirani za sodelovanje, da se udeležijo sestanka te med- 
zborovske skupine. 

Obvestim naj vas še, da se je medtem število delegatov povečalo za dva 
delegata, in sicer iz občin Izola in Škof j a Loka. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o davkih občanov. 

To točko dnevnega reda sestavljajo analiza o delovanju in izvajanju davč- 
nega sistema in davčne politike, analiza o delovanju dosedanjih sistemov 
obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva in predlog možnega prehoda na obdav- 
čitev po dohodku, delovna zasnova amandmajev k predlogu zakona in delovno 
besedilo predloga zakona o davkih občanov s predlogi amandmajev. Vsa gra- 
diva je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Zdenka Malija, direktorja Republiške uprave za druž- 
bene prihodke, ki bo povzel besedo. 

Zdenko Mali: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dal bom uvodno obrazložitev k 3., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda. 

1. Cilji družbenoekonomskega razvoja v prihodnjem obdobju ter dosled- 
no uveljavljanje ustavnega načela, da za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb prispevajo občani tako, da sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega več- 
ji dohodek, zahteva tudi od davčnega sistema in davčne politike, da se aktiv- 
neje vključi v doseganje teh ciljev. S tem bo davčna politika delovala tudi v 
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smeri zmanjševanja socialnih razlik, ki nastajajo kot posledica različnih mož- 
nosti pridobivanja dohodkov posameznih občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je v preteklem obdobju zavzemal,, 
da je nujno temeljito proučiti davčni sistem in davčno politiko ter njuno iz- 
vajanje, da bi na podlagi ugotovitev predlagal razrešitev odprtih vprašanj in 
spremembo veljavne davčne zakonodaje oziroma dopolnitev predloga zakona 
o davkih občanov. Skupščina SR Slovenije je že 19. decembra 1979 obrav- 
navala in sprejela osnutek zakona o davkih občanov in zadolžila predlaga- 
telja, da prouči in pripravi predlog stališč oziroma pripomb, predlogov in 
mnenj iz razprave. 

Stališča do navedenih pripomb in predlogov sta v maju 1980 obravnavala 
Odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora občin. Na podlagi teh sta- 
lišč je Izvršni svet v začetku druge polovice leta 1980 pripravil predlog zakona 
o davkih občanov. Ker pa je Izvršni svet prejel pripombe k predlogu zakona 
je sklenil, da se te pripombe podrobneje proučijo ter morebitne spremembe 
tudi dodatno družbeno verificirajo. Pripombe so se nanašale na ustreznost 
opredelitve občine kot temeljne nosilke davčne politike, na predlagan na- 
čin obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva, na nujnost, da se uredijo vprašanja 
spremljanja prihodkov občanov in ugotavljanja izvora njihovega premoženja 
ter obdavčenje dohodkov, ki jih občani dosegajo brez dovoljenja ali prigla- 
sitve in vprašanje evidenc vseh dohodkov občanov. 

Republiška uprava za družbene prihodke je pripravila informacijo o na- 
vedenih odprtih vprašanjih, ki jo je obravnaval Republiški svet za gospodar- 
ski razvoj in ekonomsko politiko, nato pa je posebna komisija Izvršnega sveta 
pripravila še analizo obdavčenja dohodkov iz kmetijstva in predlog možnih 
rešitev za prehod na odmerjanje davkov od dohodkov iz kmetijstva od kata- 
strskega dohodka na dejanski dohodek, ki sta ga obravnavala Republiški svet 
za vprašanja družbene ureditve in Republiški svet za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko. O tej analizi so razpravljale tudi organizacije oziroma 
organi, katerih predstavniki so sodelovali pri njeni pripravi. Na podlagi za- 
dolžitve, zapisane v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije v letu 1981, pa je bila pripravljena tudi analiza o delovanju in izvaja- 
nju davčnega sistema in davčne politike, poleg tega pa tudi analiza o delova- 
nju dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva in predlog mož- 
nega prehoda na obdavčitev po dohodku. Delovanje veljavnega davčnega 
sistema je v teh analizah ocenjevano predvsem z vidika ciljev, ki naj bi jih 
dosegli, to je uresničevanje ciljev ekonomske in socialne politike. Analizo o 
načinu obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva je obravnavalo tudi Predsed- 
stvo SR Slovenije, ki je predlagani način obdavčevanja na podlagi dohodka 
tudi sprejelo. 

Predloge za dopolnitev predloga zakona o davkih občanov, ki izhajajo 
iz analize o delovanju in izvajanju davčnega sistema in davčne politike, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil v obliki delovne zasnove amand- 
majev k predlogu zakona. Delovno besedilo predloga zakona o davkih občanov, 
v katerega so bili vključeni predlagani amandmaji, je bilo pravzaprav prečišče- 
no delovno besedilo predloga zakona. 

To gradivo so obravnavali odbori zborov Skupščine SR Slovenije in Za- 
konodajno-pravna komisija in niso imeli bistvenih pripomb oziroma pripombe 
niso take narave, da se ne bi mogle vključiti v redakcijo delovnega besedila. 
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Pomembnejše ugotovitve iz analiz in pomembnejše predlagane nove re- 
šitve v zakonu o davkih občanov so naslednje. Pri davku od osebnega dohodka 
delavcev se še nadalje zadržuje obdavčevanje prejemkov, ki se po zakonu o 
delovnih razmerjih štejejo za osebni dohodek kot tudi osebni dohodek, ki se 
ugotavlja za samostojne nosilce osebnega dela. Med te prejemke se vključujejo 
tudi izplačila delavcem iz sredstev skupne porabe. Prav tako se od prejemkov 
iz posebnih oblik delovnega razmerja, to je za nadurno delo, ki ni opravljeno 
v skladu z določbami zakona o delovnih razmerjih, delo prek polnega delov- 
nega časa v drugi organizaciji in za delo, ki traja manj kot polovico delovnega 
časa, združujejo posebne kompenzacijske stopnje republiškega davka od oseb- 
nega dohodka delavca. Te stopnje morajo biti določene višje, kot znašajo skup- 
ne stopnje davka in prispevkov od osebnega dohodka za polni delovni čas in 
so lahko glede na vrsto prejemkov in namen uvedbe dela različne. S tako do- 
ločbo se bo glede na višino obremenitve prejemkov omejevalo tako delo, s tem 
pa delno prispevalo tudi k reguliranju zaposlovanja. 

V zvezi z obdavčevanjem dohodkov iz kmetijstva in možnim prehodom 
od katastrskega dohodka na dohodek je bila izvedena široka javna razprava 
v inštitucijah, ki zadevajo to področje. Ugotovljeno je, da veljavni sistem 
obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva, ki temelji na katastrskem dohodku, ni 
v zadostni meri upošteval različnih možnosti doseganja dohodkov iz kmetij- 
stva in da je nujno preiti na pravičnejše ugotavljanje dohodka. Dohodek od 
kmetijstva, ki se dosega s tako vrsto kmetijske proizvodnje, ki je vezano na 
obdelavo zemljišča, se bo ugotavljal na podlagi vnaprej določenih meril ozi- 
roma normativov. Načela za določanje tega dohodka bo določal poseben za- 
kon, ki mora biti sprejet najkasneje do 31. 12. 1983. 

Do sprejetja predpisov o novem načinu ugotavljanja tega dohodka se še 
zadržuje katastrski dohodek. Če se zavezanec ukvarja z določeno kmetijsko 
proizvodnjo, to je našteto v 45. členu, ki ni ali je le v manjšem obsegu ve- 
zana na obdelavo zemljišč in dosega z njo višje dohodke, je predlagano ob- 
davčevanje po dejanskem dohodku. V teh primerih bodo zavezanci dolžni vo- 
diti evidence, ki bodo poenostavljene. Za obdavčevanje dohodkov iz gozda 
zadržujemo veljavno ureditev. Sistem ugotavljanja celotnega prihodka in 
dohodka ter njegova delitev je prilagojena določbam zakona, ki velja za sa- 
mostojno gospodarsko dejavnost. S priznavanjem osebnega dohodka zavezan- 
cev in članov gospodarstva, če jim je delo na kmetiji edina zaposlitev in so 
na tej podlagi zdravstveno in pokojninsko zavarovani, in z vključevanjem v 
sistem svobodne menjave, se bo takemu kmetu zagotovil v določenem obsegu 
enak družbenoekonomski položaj ter pravice in obveznosti, kot jih ima de- 
lavec v združenem delu. Seveda pa bo ta položaj odvisen od ekonomske moči 
kmeta in od ustvarjenega čistega dohodka, zato bo zainteresiran, da ga ustva- 
ri. To pa bo vodilo k intenzivnejši kmetijski proizvodnji in pripomoglo k re- 
alizaciji začrtanih ciljev na področju kmetijstva. Tak sistem delitve dohodka, 
ko se kmetu vnaprej prizna ugotovljeni osebni dohodek, iz katerega plača 
prispevke za skupno porabo in se ga obdavči z davkom iz kmetijstva šele od 
ostanka čistega dohodka, bo povzročil, da bo s fiskalnega vidika davek iz 

, kmetijstva še manj pomemben kot sedaj. V analizi ste videli, da se letno od- 
merja davek iz kmetijstva v znesku 11 starih milijard. 

Izjemoma je mogoče pri ugotavljanju dejanskega dohodka uporabljati za 
določeno obdobje in za določene vrste kmetijske proizvodnje normative. Ob- 
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dobje, v katerem je mogoče ugotavljati dejanski dohodek po normativih, vrste 
kmetijske proizvodnje in normative, bo določil Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z Republiško upravo za družbene 
prihodke. 

V 52. členu so določene davčne oprostitve oziroma olajšave, ki jih občinske 
skupščine priznajo zavezancem zaradi elementarnih nezgod in drugih izred- 
nih dogodkov, zaradi česar je bil dohodek iz kmetijstva manjši, kot tudi za 
zemljišča, katerih izkoriščanje je bilo omejeno z ukrepom pristojnega organa. 
Poleg tega so določene oprostitve in olajšave za zavezance iz hribovitih kra- 
jev z izredno slabimi pogoji doseganja dohodka pod pogojem, da so zemljišča 
obdelana v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 

Posebej so določene socialne olajšave. Priznajo se le zavezancem, ki so 
zdravstveno zavarovani kot kmetje, ter združenim kmetom, ki so pokojninsko 
in invalidsko zavarovani na podlagi dohodka iz kmetijstva in preživljajo mla- 
doletne otroke, ki so na rednem šolanju, ter za delo nezmožne družinske čla- 
ne, pod pogojem, da obdelujejo zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih. 

Opuščene pa so nekatere olajšave davka iz kmetijstva, ker naj se tudi 
z davčnim inštrumentarijem zagotavlja smotrna obdelava zemlje in naj ne bi 
bil le status zavezanca razlog za davčne olajšave. 

Pri davku iz gospodarskih dejavnosti že sedaj prevladuje obdavčitev po 
dejanskem dohodku, ki se ugotavlja na podlagi poslovnih knjig in davčne na- 
povedi zavezanca. To ureditev še naprej zadržujemo. V osnovi pa menjamo 
način ugotavljanja doseženega dohodka in njegovo razporeditev ter prilaga- 
jamo ureditev, ki velja za združeno delo. Za davčno osnovo naj bi služil osta- 
nek čistega dohodka, pred tem pa se zavezancu že priznajo vsi izdatki iz do- 
hodka, zakonske in pogodbene obveznosti, članarine, zavarovalnine, premije 
in drugo ter iz čistega dohodka osebni dohodki delavcev, osebni dohodek za- 
vezanca in sredstva skupne porabe delavcev. Tako bo mogoče ustrezneje dolo- 
čiti progresivne stopnje davka in izračunati primeren ostanek dohodka zave- 
zanca, kar v veljavnem sistemu ni bilo mogoče, saj se je z uvajanjem vrste 
prispevkov povečala obremenitev presežka davčne osnove neodvisno od začr- 
tane davčne politike. Na novo so v zakonu določeni pogoji za priznavanje olaj- 
šave v obliki znižanja odmerjenega davka za vlaganje sredstev za izboljšanje 
in razširjanje materialne osnove dela zavezancev. 

Občinske skupščine so pooblaščene, da določijo dejavnosti, za katere se 
bo olajšava priznavala, kot tudi merila za olajšavo. Za učinkovitejše eviden- 
tiranje in zajemanje dohodkov, ki jih zavezanci dosežejo z občani, predvideva 
zakon tudi uvedbo registrskih blagajn. Ker veljavni sistem pavšalnega obdav- 
čenja dohodka iz gospodarske dejavnosti ni več primeren — kriterij po dolo- 
čeni višini čistega dohodka je namreč neustrezen — je v predlogu zakona 
določeno, da naj bi bili pavšalno obdavčeni zavezanci, ki opravljajo določene 
vrste obrtnih dejavnosti in to predvsem take, kjer posameznik z osebnim 
delom ne more dosegati očitno višjih dohodkov, in take, ki jih lahko tudi prek 
davčne politike lažje razvijamo (storitvena obrt, kmečki turizem in tako na- 
prej). Ocenjujemo, da se bo prav zaradi te odločitve več občanov odločalo za 
opravljanje samostojne storitvene dejavnosti. 

Na novo vključujemo v določbe zakona obdavčevanje dohodkov od op- 
ravljanja gospodarskih dejavnosti brez ustreznega dovoljenja oziroma potrdila 
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o priglasitvi dejavnosti. Čeprav obrtni zakon sankcionira tako nedovoljeno 
dejavnost, se v praksi teh ukrepov ni dovolj posluževalo ali pa so bili orga- 
ni pregona neučinkoviti, tako da ostajajo dohodki šušmarjev neobdavčeni. Ker 
gre v nekaterih primerih tudi za večje dohodke, predlagamo, da se prično 
obdavčevati. Ker* pa je ugotavljanje in dokazovanje dohodkov teh zavezan- 
cev težavno in izpodbojno, predlagamo, da se v zakonu določi varovalna klav- 
zula, da bo možno za zavezance, ki trajno ali sezonsko opravljajo tako dejav- 
nost, določiti davčno osnovo najmanj v višini 50 % ugotovljenega osebnega 
dohodka po 10. členu davčnega zakona, če zavezanec z v redu vodenimi po- 
slovnimi knjigami ne bo dokazoval drugače. 

Obenem s to rešitvijo bomo predlagali Skupščini SR Slovenije, da ob 
spremembi obrtnega zakona ta problem ustrezneje uredi. 

Pri proučevanju obdavčevanja posesti premoženja smo ugotovili, da raz- 
polagajo občani s premoženjskimi predmeti večjih vrednosti, ki so največkrat 
tudi odraz njihovega boljšega socialnega stanja, in ocenili, da bi bilo pri- 
merno, da se na posest takih predmetov uvede davek. Poleg davka na posest 
stavb in prostorov, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek 
in oddih, ter na tovorna cestna-motorna, priklopna in kombi vozila, od ka- 
terih se davek že plačuje, predlagamo obdavčitev osebnih avtomobilov, gli- 
serjev, jadrnic, jaht in drugih plovil, katerih dolžina presega 6 m, ladijskih 
motorjev in motorjev za čolne z močjo več kot 13 KW, igralnih avtomatov, 
aparatov za igro in razvedrilo, ki se uporabljajo v javnih prostorih, strojev 
in naprav s področja gradbeništva, buldožerjev, rovokopačev, ravnalnih strojev, 
vibratorjev, drobilcev in drugih strojev in naprav večjih vrednosti. Davek 
bodo dolžni plačevati lastniki teh predmetov v odstotku od njihove ugotovlje- 
ne nabavne in cenilne vrednosti. 

V dosedanjih fazah sprejemanja zakona o davkih občanov se je predvide- 
valo, da ostanejo v veljavi določbe o posebnem postopku za odmero davkov od 
nenapovedanega dohodka iz veljavnega zakona, ker SR Slovenija še ni spre- 
jela posebnega zakona o izvoru premoženja. Taka rešitev ne ustreza več spre- 
jetemu zakonu o upravah za družbene prihodke, ki spremljanje prihodkov 
občana in ugotavljanja izvora premoženja daje v pristojnost uprav za druž- 
bene prihodke. Da bi se omogočilo tem upravam opravljati naloge v času do 
sprejetja posebnega zakona, predlagamo, da se v zakon vgrade nekatere 
določbe veljavnega zakona, ki urejajo postopek odmere davkov od nenapove- 
danega dohodka in sicer ustrezno spremenjene glede na novo pristojnost. Ra- 
zen tega so dosedanje komisije za ugotavljanje izvoza premoženja nadomešče- 
ne z davčnim organom in izpuščene določbe, ki se nanašajo na organizacijo 
komisij. Spremenjene ali dopolnjene pa so še nekatere določbe, povzete iz 
veljavnega zakona. Opuščamo opredelitev postopka kot posebnega postopka 
glede na to, da ga vodi davčni organ kot enega od postopkov odmere davč- 
nih obveznosti. 

2. Pri spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
se določa: prvič, stopnja republiškega davka od osebnega dohodka delavcev za 
leto 1982, drugič, merila za obdavčenje skupnega dohodka občanov za leto 
1981 ter novi razponi osnov za republiški davek na dediščine in darila. Stop- 
nja republiškega davka od osebnega dohodka je določena v višini 1 %, sred- 
stva pa so namenjena za financiranje rednih obveznosti proračuna. 
35 
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Za obdavčenje skupnega dohodka občanov smo pri določanju višine neob- 
davčljivega dela upoštevali predlagano spremembo medrepubliškega dogovora 
o usklajevanju temeljev sistema obdavčevanja skupnega dohodka občanov, 
po kateri se trikratni povprečni osebni dohodek delavca v gospodarstvu v SR 
Sloveniji, ugotovljen za prvih devet mesecev preteklega leta, nadomesti z 
2,5 kratnim zneskom. To pobudo je Skupščina SR Slovenije sprejela 25. no- 
vembra 1981. Po predlogu zakona znaša neobdavčeni znesek 330 000 dinarjev 
in olajšava 61 000 din. Stopnje davka se ne spreminjajo, ker so bile korigira- 
ne v preteklem letu. Pri davku na dediščine in darila predlagamo, da se uskla- 
dijo z razponi osnov in s porastom cen, ker od leta 1976 niso bile spreme- 
njene. 

3. S predlogom zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 1982 se določa, da se ne glede na določbe zakona o davkih 
občanov, po katerih morajo biti osnove in stopnje davkov za prihodnje leto 
določene do 31. decembra tekočega leta, le-te za leto 1982 lahko določijo do 
31. marca 1982, za davek iz skupnega dohodka občanov pa do 31. decembra 
1982. Sprejetje predlaganega zakona je nujno, da bi lahko občinske skupščine 
v svoje odloke o davkih občanov vgradile nekatere rešitve, ki jih prinaša 
predlog novega zakona o davkih občanov, ki bo predvidoma sprejet v januar- 
ju. Predlagani zakon bo omogočil občinskim skupščinam, da v času od 31. 
marca 1982 določijo oziroma spremenijo davčne osnove in stopnje za leto 
1982 v skladu s sprejetim novim zakonom o davkih občanov ter da pripravijo 
in sprejmejo dogovor o usklajevanju davčne politike med občinami. 

Skupščini SR Slovenije predlagani zakon omogoča, da določi merila za 
odmero davka iz skupnega dohodka občanov do 31. 12. 1982. 

4. S predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek 
od prometa proizvodov in storitev, se zakon usklajuje z zveznim zakonom o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, z zveznim pravilnikom za iz- 
vajanje navedenega zakona, z zakonom o davkih občanov, z obrtnim zakonom, 
z zakonom o upravah za družbene prihodke ter z zakonom o gozdovih. 

Določene so nekatere dodatne oprostitve plačila posebnega republiškega 
prometnega davka iifc krajši rok za obračunavanje in plačevanje prometnega 
davka za občane in zasebne pravne osebe, in sicer za 10 dni. 

Spreminja pa se tudi tarifa posebnega republiškega prometnega davka. 
Povečujeta se stopnji posebnega republiškega prometnega davka od alkohol- 
nih pijač in alkohola etanola, od prometa koles, koles z motorjem in motornih 
koles, in sicer se uvaja enotna stopnja od 4,5 na 8,5. Uvaja se poseben repu- 
bliški davek od plačil za določene storitve, in sicer od plačil na reklamo in 
propagando, od vstopnic za zabavne prireditve, od plačil za posredniške, agen- 
cijske, komisijske, projektantske in odvetniške storitve, od plačil za prire- 
janje sejmov, razstav, iger na srečo in od plačil za dajanje stvari v najem in 
podnajem. 

V navedenem zakonu so potrebni še naslednji popravki, ki so bili na 
skupščinskih odborih že obravnavani: 

V predzadnji vrsti 3. člena je potrebno za besedo »gospodarskih« dodati 
besedi »in poklicnih«. 
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V 13. členu je treba v 5. odstavku za besedo »dolžni« dodati tudi besedo 
»podatke«. 

20. člen je treba spremeniti tako, da se bo glasil: »ta zakon začne veljati 
1. januarja 1982.« 

Na koncu naj omenim še, da je med dokumente k resoluciji o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 uvrščen tudi dogovor o 
usklajevanju davčne politike občin v SR Sloveniji za leto 1982. Z njim naj bi 
zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega razvoja SR Slovenije 
in zagotovitve enakopravnega položaja občanov, še posebej pa zaradi enotnej- 
šega izvajanja davčne politike občinske skupščine medsebojno uskladile davč- 
no politiko v letu 1982. 

Osnutek dogovora je izhajal iz družbenopolitičnih usmeritev za prihodnje 
leto, dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1981 in pripomb občin- 
skih skupščin v dosedanjem postopku usklajevanja tega dogovora. V dogovo- 
ru je določena višina davčnih stopenj, ki naj bi jih določile občinske skup- 
ščine, posebej pa se občinske skupščine zavezujejo za dosledno odmero in iz- 
terjavo davčnih in drugih obveznosti ter za ustvaritev pogojev za organiza- 
cijsko in kadrovsko krepitev uprav za družbene prihodke. 

Posebej je treba poclčrtati, da v dogovoru predvidevamo 95% izterjavo 
družbenih obveznosti, čeprav nekatere občine glede na sedanjo organiziranost 
in kadrovsko zasedbo dvomijo v realnost zastavljene naloge. Menimo, da je 
glede na sprejeto družbenopolitično usmeritev nujno potrebno vztrajati, da 
se izterjajo vse družbene obveznosti. To vsekakor pomeni, da občinske skup- 
ščine spremene odnose do uprav za družbene prihodke in jih ustrezno organi- 
zacijsko in kadrovsko usposobijo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mali. To je bil uvod 
k 3., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda. Vsa gradiva ste dobili v prilogi IX Po- 
ročevalca. Obravnavala sta jih Odbor za finance in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta zboru poročala. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Preden preidemo na razpravo, bi vam rada povedala, da bomo na da- 
našnji seji zbora opravili le predhodno obravnavo. Sklepanje o predlogu za- 
kona na podlagi danes sprejetih stališč bomo odložili na eno od sej v prvem 
trimesečju prihodnjega leta. Na današnji seji bomo sprejeli samo delovni 
sklep. 

Danes ste dobili tudi amandma Skupščine mesta Ljubljane in nekatere 
pripombe, ki jih bomo posredovali predlagatelju, da jih upošteva. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Matija Pajnkihar, delegat iz občine Maribor. 

Matija Pajnkihar: Zakon o davkih občanov je sistemski zakon 
in tako ali drugače prizadeva vsakega občana. Zato takega zakona ne kaže spre- 
jemati, ne da bi v vsaki občini opravili široko organizirano in argumentirano 
javno razpravo. Take javne razprave v naši občini zaradi obilice nalog in 
angažiranja na drugih področjih, kot so gospodarska problematika občine, 
preoblikovanje občine in podobno, nismo uspeli organizirano izvesti. Zaradi 
teh razlogov predlagamo, da ne bi hiteli s sprejemanjem zakona in da se 
določi rok za javno razpravo vsaj do konca meseca januarja oziroma naj se 
sklepanje preloži na mesec februar ali marec. 
35« 
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Skupina delegatov je obravnavala delovno besedilo predloga zakona, s 
predlogi amandmajev ter podpira nakazane sistemske rešitve, meni pa, da je 
potrebno vprašanja obdavčitve iz kmetijske dejavnosti, obdavčitve premoženja, 
uskladitve davčne politike med republikami, problem diferenciacije in še ne- 
katera druga vprašanja v javni razpravi temeljito obravnavati in proučiti. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stojan Makovec, de- 
legat iz občine Ajdovščina. 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Davčna osnova oziroma davki občanov. Vprašanje je namreč, kako se 
pravzaprav razvršča ta davčna politika. 

Obdavčevanje po dejanskem dohodku na področju kmetijstva smo že iz- 
vajali do 1954. leta, vendar takratni zakon ni bil tako izpopolnjen, kot je se- 
daj. Takrat smo namreč največ obdavčili tistega, ki je delal in tudi ustvarjal, 
s čimer se je dejansko podpirala nedelavnost. O predlogu zakona o davkih 
občanov smo razpravljali na seji naše delegacije in v upravnem odboru Za- 
družne zveze Slovenije. Ugotovili smo, da je sedanji sistem obdavčevanja 
mnogo bolj izpopolnjen in dodelan. 

Če bomo zakon pravilno izvajali, ne bomo v republiki zbrali nič več de- 
narja kot smo ga do sedaj, bo pa mogoče pravilneje razporejen. Kako se bo 
obdavčevanje izvajalo, pa ni odvisno samo od predloženega zakona, ampak tudi 
od občinske politike oziroma njene organizacije dela. Vsekakor pa se zavze- 
mamo za to, da bi bil sprejet tak način obdavčevanja, ki bo spodbujal k večji 
proizvodnji. 

Opozoril bi še na neljubi dogodek, ki se je zgodil v tej Skupščini, na seji 
Odbora za agrarno politiko. Na sejo so bili vabljeni tudi člani treh drugih 
odborov. Zaradi pomanjkanja prostora so bili vodje skupin delegatov s pod- 
ročja kmetijstva zaprošeni, da bi se seje udeležili po obravnavi planskih do- 
kumentov. Le-ti so čakali v skupščinski restavraciji, da jih pokličejo na sejo, 
poklicali pa so jih, ko je bila seja že zaključena. Opravičili so se, da je zaradi 
velikega števila delegatov prišlo do zmede, vendar pa menim, da do takih 
stvari ne bi smelo prihajati, ker to povzroča pri ljudeh nezadovoljstvo in 
negodovanje. 

Predsednica Silva Jereb: Prepričana sem, da se bo Odbor za agrar- 
no politiko opravičil vsem vodjem za tako, gotovo neustrezno ravnanje. 

Besedo ima tovariš Igor Božič, delegat iz občine Idrija. 

Igor Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji delegatov občin Idrija za Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije dne 22. 12. 1981 je bilo ob obravnavi delovne zasnove 
amandmajev k predlogu zakona o davkih občanov zavzeto naslednje konkretno 
stališče k IV. poglavju — davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti. Z amand- 
maji se uvaja sistem obdavčevanja davka iz kmetijske dejavnosti po dohodku, 
ki se bo ugotavljal po načelih, določenih s posebnim zakonom. 

Mnenja smo, da je ta sistemska sprememba obdavčevanja kmetijske de- 
javnosti v tem srednjeročnem razvoju kmetijske dejavnosti kot nosilca pro- 
izvodnje hrane preuranjena, dana pa ni niti ocena pozitivnih rezultatov uva- 
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janja takega sistema. Predlagamo, da ostane v veljavi dosedanji sistem ob- 
davčevanja kmetijske dejavnosti, da pa se pristopi k revalorizaciji katastrskega 
dohodka, in sicer z ustrezno rastjo narodnega dohodka v kmetijski dejavnosti. 
Obdavčevanje po dohodku kot sistemski proces izenačevanja zasebnega kme- 
tijskega proizvajalca s statusom delavcev v združenem delu naj se nadalje 
prouči z vseh vidikov družbenega, ekonomskega, socialnega in razvojnega 
aspekta. 

V sklopu delovne zasnove amandmajev je bil obravnavan tudi osnutek do- 
govorov o usklajevanju davčne politike v letu 1982. Pri obravnavanju 5. člena 
osnutka, kjer gre za razpone višin davčnih stopenj davkov iz kmetijske dejav- 
nosti od* katastrskega dohodka negozdnih površin za obe obliki davčnih zave- 
zancev, to so čisti kmetje, ki plačujejo prispevke za zdravstveno in starostno 
zavarovanje, ter kmetje delavci, je bilo ocenjeno, da so predlagane obremenitve 
previsoke. V načelu je izenačitev obremenitve zavezancev davka iz kmetijske 
dejavnosti pravilna, izvedena pa bi morala biti v daljšem časovnem razdobju. 
Prav zato je bilo izrečeno stališče, da naj varianta drugega odstavka 5. člena 
osnutka dogovora odpade, doda pa naj se tretji odstavek 5. člena, ki naj se 
glasi: »Udeleženci dogovora usklajujejo višino stopenj davka iz kmetijske de- 
javnosti od negozdnih površin v regionalnih okvirih.« Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Tone Rožman, delegat 
iz občine Celje. 

Tone Rožman: Mnenje skupine delegatov o predlogu zakona o dav- 
kih občanov je naslednje. Ocenjujemo, da je ustrezno in tekoče valoriziran ka- 
tastrski dohodek, ki se ugotavlja po posebnih predpisih, še vedno dovolj dobra 
osnova za obdavčitev, ki je ne bi kazalo na hitro spreminjati. Po predlogu nove- 
ga zakona oziroma 8. amandmaja bi se davek od kmetijstva odmerjal po do- 
hodku iz kmetijstva, ki se bo ugotavljal po načelih, ki jih bo določal poseben 
zakon. Menimo, da bi morala biti ta načela znana že sedaj ob sprejemanju no- 
vega zakona, ker sicer ne moremo oceniti vseh posledic novega zakona, vključ- 
no z vodenjem knjigovodskih evidenc, povečanjem obsega dela v upravah za 
družbene prihodke itd. 

Drugič, davek naj bi imel funkcijo pospeševalca proizvodnje, v predlogu 
zakona in amandmajih pa ta vloga ni dovolj poudarjena. 

Tretjič, obdavčitev vseh zemljišč, tudi tistih, ki se jih da izkoriščati za 
kmetijsko proizvodnjo, vendar pa niso izkoriščena za te namene, je ustrezna, 
vendar je treba zagotoviti tudi sredstva za odkup teh zemljišč, ki bi jih želeli 
lastniki prodati. 

Razprava o novem načinu obdavčevanja pri nas ni zajela dovolj širokega 
kroga ljudi, predvsem pa ne kmetov, ki pa jih zakon najbolj zadeva, zato pod- 
piram izvajanje delegata iz Maribora. 

Nadalje, pri davku od dohodka iz gospodarskih dejavnosti — 67. člen, točka 
7 — predlagamo, da se v besedilo vključijo tudi plačane obresti od osnovnih 
sredstev in ne samo od obratnih sredstev. 

9. amandma 60. člena določa, da je zavezanec za davek od dohodka iz gospo- 
darskih dejavnosti tudi občan, ki dosega dohodek z opravljanjem gospodarskih 
dejavnosti brez obrtnega dovoljenja, torej šušmarji. Menimo, da bomo s tem 
legalizirali sedanje stanje, kajti nezakonito pridobljen dohodek bi seveda bilo 
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potrebno odvzeti, ne pa ga obdavčevati. V tem primeru bi bilo potrebno pove- 
čati število zaposlenih v upravi za družbene prihodke, poleg tega pa jim dati 
tudi širša pooblastila, ki pa jih ta zakon ne predvideva, in tudi povečevanje 
števila zaposlenih v upravi ni zaželjeno. 

V 125. členu, v X. poglavju o davku od premoženja so naštete vrste pre- 
moženja, od katerih občani plačujejo davek od premoženja. Menimo, da tisto 
premoženje, ki je osnovno sredstvo za opravljanje zasebne dejavnosti in s tem 
vir za preživljanje, ne bi smelo biti obdavčeno. Zato predlagamo izvzetje osnov- 
nih sredstev iz obdavčenja. 

In končno, v prehodnih določbah bi morda kazalo opredeliti, kaj bo s po- 
stopki, ki jih komisije za izvor premoženja ne bodo dokončale. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Franci Prime, delegat 
iz občine Ptuj. 

Franci Prime: Strinjam se s pripombami glede katastrskega do- 
hodka, ki so jih dali razpravljalci pred menoj. Omenil bi še 52. člen zakona o 
davkih občanov, kjer naj se vnese določilo za olajšave kmetom borcem NOV 
in olajšavo za pogrebne stroške. To predlagam predvsem zato, ker je bila ta 
predpostavka doslej že zajeta. 

Nadalje predlagamo, da se v 57. členu črta besedilo drugega odstavka, 70. 
člen pa naj se črta v celoti. 

K 72. členu: v drugem odstavku naj se za besedo »obratovalnici« na- 
daljnje besedilo črta. Besedilo teh členov ni v skladu z veljavnim obrtnim za- 
konom, ki tako dejavnost opredeljujejo kot prekršek po 146. členu, za katerega 
je zagrožena denarna kazen. Menimo, da je dosedanja zakonska ureditev pra- 
vilna ne glede na neučinkovitost tržne inšpekcije. Z uvedbo davka in poslov- 
nih knjig bi šušmarsko dejavnost legalizirali. 

K 117. členu: v prvem odstavku naj se 80 m2 nadomesti s 50 m2, ker v naši 
občini znaša povprečna vrednost m2 stanovanjske površine za 1981. leto 10 885 
dinarjev, tako bi vrednost olajšave za 80 m2 površine znašala 870 000 dinarjev, 
po sedanjem zakonu pa je ta oljašava znašala le 300 000 din. 

125. člen naj se spremeni tako, da bi se glasil: »Osnova za davek od pre- 
moženja po 1. in 2. točki prvega odstavka 123. člena je vrednost stavbe oziroma 
prostora, ki se v sezoni ali od časa do časa uporablja za počitek in oddih, ugo- 
tovljena po merilih in na način, ki ga določi občinska skupščina.« Prvotno 
ugotavljanje vrednosti točkovanja stanovanjskih hiš je trajalo več kot tri 
leta, vendar še vedno najdemo lastnike, katerih stavba še ni bila popisana. V 
tem letu je bil izveden tudi statističen popis stanovanj, tako da bi bilo nepri- 
merno občane nenehno obremenjevati s popisovanjem. Pravilnik o ugotavlja- 
nju vrednosti stanovanj nalaga točkovanje le za hiše v družbeni lastnini, med- 
tem ko zasebnih lastnikov sploh ne navaja. Ponovno točkovanje bi bilo preveč 
zamudno in predrago. 

K 134. členu: V prvem odstavku naj se namesto 182. člena vstavi pravilno 
183. člen. 

K 170. členu: Doda naj se drugi odstavek, ki naj se glasi: »Pojave neso- 
razmernega pridobivanja premoženja in trošenja sredstev morajo sporočati 
davčnemu organu tudi drugi organi in organizacije.« 



67. seja 551 

Obrazložitev: S predlagano dopolnitvijo 170. člena naj bi odkrivanje teh 
pojavov dobilo širši družbeni pomen. Ni dovolj, da se prenesejo te naloge na 
upravo za družbene prihodke, hkrati pa da se ne zadolži ostalih subjektov, ki 
so dolžni tej službi poročati. 

K 207. členu: Zadnji stavek četrtega odstavka naj se črta, ker je zagotav- 
ljanje pomoči državnim organom opredeljeno v 38. členu zakona o notranjih 
zadevah, zato naj se besedilo zadnjega stavka: »Pomoč milice zahteva od ob- 
činskega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve« črta. 

K 244. členu: V prvem odstavku se za besedo »pa« vstavi beseda »do«, to 
je zaradi boljšega razumevanja določb tega člena. 

K 253. členu: Prvi odstavek tega člena naj se glasi: »Postopek o prekrških 
iz 244. člena tega zakona vodi davčni organ.« 

Obrazložitev: To delo sedaj opravljajo sodniki za prekrške kot diplomirani 
pravniki, ki so po zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnje- 
vanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju voljeni in 
morajo imeti opravljen pravosodni izpit. Davčna služba nima kadrov, ki bi 
izpolnjevali te pogoje. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) Pismenih prijav 
ni več. Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in pre- 
kinjam to točko dnevnega reda. 

Če se strinjate, bi prešli na 20. točko dnevnega reda, to je na 
poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so vezani na soglasje Skupščine 
SR Slovenije. 

Kot sem vas že na začetku obvestila, gre za poročilo delegacije o poteku 
usklajevanja osnutka resolucije za naslednje leto in osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Prosim 
tovariša Marka Bulca, vodjo naše delegacije, da zboru poroča. 

Marko Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Moje poročilo je pravzaprav vezano na sprejem slovenske resolucije in spre- 
jem proračuna. Tudi letos usklajevanje resolucije o uresničevanju družbenega 
plana v letu 1982 z vsemi spremljajočimi odloki v trenutku, ko sprejemamo 
slovensko resolucijo, še ni končano in še traja. K osnutku dokumentov so dale 
skupščine socialističnih republik in pokrajin zelo številne pripombe — več kot 
200 — za večjo konkretizacijo, jasnejšo opredelitev, pa tudi za ponovno pre- 
sojo posameznih stališč. V zaostrenih gospodarskih razmerah so bili dani tudi 
številni predlogi kot poseben interes posameznih republik in pokrajin. Vse to 
je vplivalo na težavnost usklajevanja. Lahko se reče, da naša delegacija ni 
imela večjih težav pri uresničevanju tistih predlogov slovenske Skupščine, ki 
so bili usmerjeni na boljše izoblikovanje politike izvoza, še posebej na kon- 
vertibilno področje in racionalno nadomeščanje uvoza, kot enega od temeljev 
ekonomske politike za 1982. leto. 

Prav tako ni bilo težav, da se že v 1982. letu za vse obdobje od leta 1981 
do 1985 sprejeti razvoj prioritet zoži glede na realno manjše možnosti tako 
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glede tujih sredstev kot lastne akumulacije. Izvoz je v resoluciji, ki je v tem 
delu usklajen, dobil v proizvodni usmerjenosti in v investicijah vsesplošno druž- 
beno prednost. Poleg tega pa so v težišču ekonomske politike še energija, os- 
novni kmetijski proizvodi, osnovne surovine in reprodukcijski materiali, še po- 
sebej tisti, ki bodo že v letu 1982 prispevali k pozitivnim učinkom na plačilno 
bilanco. Kljub zahtevam nekaterih republik in avtonomnih pokrajin po višjih 
stopnjah rasti so usklajene predložene nižje stopnje rasti družbenega proizvoda 
okoli 2,5 %, industrijske rasti 3,5 %, izvoza 8,5 % in izvoza na konvertibilno 
področje 12 %. Razen Vojvodine, ki meni, da je 4% rast kmetijske proizvodnje 
previsoka, je tudi to usklajeno. Računamo, da bo Vojvodina svoj pridržek 
umaknila. 

Usklajena je tudi delitvena politika, ki naj zagotovi večjo udeležbo go- 
spodarstva v družbenem proizvodu, rast osebnih dohodkov delavcev, skladno 
s produktivnostjo in skupno rast splošne in skupne porabe, ki ne bo večja od 
18 %, znotraj te rasti pa naj zagotovi, da rast splošne porabe ne bo večja od 
17 %. Pri tem so opredeljene seveda tudi izjeme. Moram povedati, da nismo 
uspeli uveljaviti stališča slovenske Skupščine, da naj se v federaciji le globalno 
limitira skupna rast vseh treh oblik porabe, torej osebne, skupne in splošne, 
znotraj le-te pa prepusti odgovornost republikam in pokrajinam odločanje o 
posameznih limitih. 

Prvotno podporo našim stališčem sta srbska in hrvaška delegacija umak- 
nili, zaradi nasprotovanja vseh ostalih delegacij. Ker smo ostali popolnoma 
sami in glede na to, da tudi v Sloveniji sedaj limitiramo posamične oblike po- 
rabe, smo od take zahteve izjemoma za letos tudi mi odstopili, čeprav smo 
vztrajali, da je to načelno vprašanje, ki ga je treba slej ko prej urediti. 

Rast splošne porabe je torej v slovenski resoluciji za leto 1982 planirana po 
stopnji 15,6 %, v federaciji 17 %; rast skupne porabe pa je v slovenski reso- 
luciji planirana po stopnji 16,5%, v federaciji 18%. Slovenska resolucija je 
torej glede delitvene politike bolj omejujoča kot zvezna resolucija. Zvezna 
resolucija torej omogoča uresničevanje politike delitve v slovenski resoluciji 
in je ne preprečuje. Zato smo k temu delu zvezne resolucije dali soglasje. 

Pripombe k politiki cen so uveljavljene. Sprejeto je stališče, da bodo z 
ukrepi ekonomske politike zagotovljeni skladnejši blagovno denarni odnosi kot 
osnova gospodarske stabilnosti. Dogovor o izvajanju politike cen, ki naj upo- 
števa politiko odpravljanja disparitet, je oročen do 31. januarja 1982. Do tedaj 
ni mogoče povečevanje nobenih cen. Ukrepi neposredne kontrole cen so pred- 
videni tudi za leto 1982, razen proizvodov in uslug, kjer bodo cene samouprav- 
no dogovorjene, skladno z zakonom, in tiste, za katere se bo ocenilo, da so 
odnosi ponudbe in povpraševanja usklajeni. Pri tem se računa, da rast malo- 
prodajnih cen ne bo višja od 15%. Moram reči, da so bile številne pripombe, 
da naj se ta številka v resoluciji izpusti, ker je vprašljivo, ali je popolnoma 
realna, vendar pa glede na to, da je to bolj politika za dogovore o cenah ne 
pa splošna pravica, ki vsakomur dopušča zviševanje cen, je številka ostala. 

Kreditno monetarna politika je usklajena in v njo je vgrajen največji del 
pripomb, ki jih je dala naša Skupščina. Bistvene izboljšave so naslednje. Kljub 
poudarjeni restriktivni usmeritvi bo izvozno gospodarstvo imelo popolno pred- 
nost pri pridobivanju kreditov tako iz bančnih virov kot iz primarne emisije. 
Aktivnejša politika obrestnih mer bo to področje le deloma prizadela. Narodna 
banka Jugoslavije je zadolžena, da spremlja ukrepe, ki bodo povečali ude- 
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ležbo gospodarstva v plasmajih bank ter v strukturi denarne mase v cilju iz- 
boljšanja likvidnosti gospodarstva. Tako sta Zvezni izvršni svet kot Narodna 
banka Jugoslavije dolžna podvzeti ukrepe za zmanjšanje špekulacij z zalogami 
blaga, ki povzročajo nered na tržišču. Tak špekulant bo izgubil pravico do pri- 
marne emisije. Kreditna politika bo močneje podprla ustvarjanje zalog pri 
oskrbovalnih organizacijah in s krediti kupcem stimulirala združevanje dela 
in sredstev na dohodkovnih osnovah. Izvršnim organom je naročeno, da po- 
hite s predlogi za dograditev monetarnega sistema, in še posebej za aktivnejši 
odnos do zmanjševanja kreditno depozitnih odnosov. 

Povedati pa je treba tudi to, da ene od zelo važnih pripomb ni bilo mogoče 
uveljaviti. Kot že nekaj let tudi letos nismo uspeli s predlogom, da o skupni 
višini nove primarne emisije ter o njenem morebitnem povečevanju med le- 
tom odloča Skupščina SFR Jugoslavije. Etatizem tako na republiških kot tudi 
na zvezni ravni je še premočan in dosegli smo le to, da bomo delegati tudi v 
republiških skupščinah redneje obveščeni o odločitvah izvršnih svetov. Omeniti 
pa je vendarle treba, da se letos primarna emisija prvič po dolgih letih ne bo 
več uporabljala za pokrivanje deficita proračuna federacije. 

Kljub vsem tem soglasjem resolucija še ni usklajena. Odprta so v glav- 
nem tri vprašanja, ki se nanašajo na ekonomske odnose s tujino, to so pre- 
skrba z nafto, urejanje deviznega trga in vprašanje klirinškega izvoza. K pred- 
logu, ki je dan v resoluciji, da se s silo zakona zagotavljajo devize za nabavo 
nafte, niso dale soglasja srbska, hrvaška in naša delegacija; res je, zaradi 
različnih pobud. Menimo namreč, da je zagotavljanje deviz potrebno urediti s 
samoupravnim sporazumom, podobno kot letos, tako kot to predvideva reso- 
lucija za nabavo nafte v tujini in za razdelitev derivatov nafte i-n ne z za- 
konom. 72. člen ustave namreč omogoča zakonsko prisilo, vendar samo v pri- 
meru, če to ni bilo mogoče doseči po samoupravni poti. To pa se ni niti po- 
izkušalo! Menimo, da nekatere letošnje slabe izkušnje ne smejo kompromiti- 
rati samoupravne poti, pač pa je slabosti potrebno odpraviti, še posebej, ker 
le taka pot spodbuja bitko za izvoz, za devize in za varčno uporabo naftnih 
derivatov. 

Prav tako menimo, da ni mogoče sprejeti stališča, da bi slovensko go- 
spodarstvo po avtomatizmu zakona plačalo 119 milijonov dolarjev več, kot zna- 
šajo njegove potrebe po nafti in koksu. Hkrati tudi menimo, da se republikam 
in pokrajinam, ki z lastnimi deviznimi sredstvi ne morejo zagotoviti dovolj 
sredstev za plačilo uvoza nafte, omogoči nakup deviz na deviznem trgu ozi- 
roma iz deviznih rezerv Narodne banke Jugoslavije. Skratka, zavzemamo se za 
stališče, ki ga predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k osnutku zakona 
o nafti, ne pa za stališče, predlagano v resoluciji. 

Delegacija torej ni uspela uveljaviti vaših stališč, zato vračamo poobla- 
stilo, da lahko glasuje za ta del resolucije, razen, če kot delegati ne sklenete 
drugače oziroma če se ta stališča v resoluciji ne spremenijo. 

Nismo uspeli uveljaviti tudi pripombe, da naj se v resoluciji opusti sta- 
lišče, da se bo v letu 1982 nadaljevalo z obveznim pobiranjem deviz z avansom 
za investicijska dela v tujini in naj se v resoluciji opusti določilo, da se bo 
pooblastilo Narodno banko Jugoslavije za zadolževanje v tujini. To je bianco 
menica za etatizacijo dolgov, če se ne določi, da bodo dolgove vračali uporab- 
niki tako dobljenih deviznih kreditov. Menimo, da gre za izredno pomembno 
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določilo, h kateremu ne moremo dati soglasja, razen če spremenite prvotni 
sklep. Delegacija meni, da je potrebno vztrajati na prvotnih stališčih. 

Tretje vprašanje je odnos do izvoza na področje s konvertibilnim obraču- 
nom. Menimo, da ni mogoče dati soglasja k zahtevam nekaterih delegacij — 
tukaj ni predlagatelj Zvezni izvršni svet, temveč so to vztrajne zahteve neka- 
terih delegacij — da bo ta izvoz glede stimulacij in pravic popolnoma izenačen 
z izvozom na konvertibilno področje. Mogoča ni tudi avtomatična konverzija 
ali zamenjava teh deviz, ki naj bi jo opravljala Narodna banka Jugoslavije, 
kar nekatere delegacije predlagajo. Če hočemo uresničiti strategijo večjega iz- 
voza na konvertibilno področje, moramo vztrajati na različnosti dohodkovnih 
stimulacij, ki jih različna devizna tržišča zahtevajo. 

Ta tri vprašanja so odprta tudi pri skupni devizni politiki in pri plačilni bi- 
lanci. Menimo, da k vsem tem dokumentom ni mogoče dati soglasja in da jih 
je treba spremeniti ali opustiti. 

Plačilna bilanca ni usklajena tudi glede materialnih odnosov. Vse dele- 
gacije so dale soglasje k deficitu plačilne bilance v višini 500 milijonov dolar- 
jev, vendar nobena k svoji predloženi plačilno-bilančni poziciji. Zvezni izvršni 
svet ni sprejel nobene naših pripomb za plačilno bilanco. Sprejel je stališče, 
da je osnova za plačilno bilanco za leto 1982 skupna ocena uresničitve uvoza 
in ostalih postavk v letu 1981, po katerih bo Slovenija ustvarila suficit v višini 
33 miijonov dolarjev. Vendar je v predlog plačilne bilance za 1982. leto vgra- 
dila drugo oceno, po kateri bi suficit v Sloveniji znašal 177 milijonov dolarjev. 

Velike razlike so v oceni storitev in v kriterijih uvoznih pravic, po ka- 
terih je Zvezni izvršni svet samo za eno tretjino upošteval kriterij uvoza za 
izvoz in dve tretjini po drugih, notranjih kriterijih, ki so po naši oceni v tem 
trenutku mnogo manjšega pomena. Tako je nastala v plačilno-bilančni pro- 
jekciji razlika, ki znaša 351 milijonov dolarjev suficita za Slovenijo nad slo- 
vensko oceno maksimalnih možnosti in predstavlja tako veliko izvozno ob- 
veznost, ob neustreznih uvoznih pravicah, da delegacija meni, da ne more dati 
soglasja k taki plačilni bilanci. Naj pri tem povem, da je po naši oceni nespre- 
jemljivo tudi to, da ima na ta način slovensko združeno delo obveznost, da 
ustvari 25,9 % vsega konvertibilnega izvoza Jugoslavije, medtem ko ima Hrvat- 
ska na primer samo 21,2%, Srbija samo 25,4%, čeprav so njihovi gospodarski 
potenciali mnogo večji; hkrati pa ima Slovenija pravico do uvoza le v višini 
18 %, Hrvatska pa 25,6 % in Srbija 24,6%. To je samo še dodaten razlog, zakaj 
menimo, da bi bili na ta način v neenakopravnem položaju in da takega sta- 
lišča ne moremo sprejeti. Skratka, če Zvezni izvršni svet v nadaljnjem uskla- 
jevanju ne bo občutno zmanjšal zahteve po 393 milijonov dolarjev suficita v 
plačilno-bilančni poziciji Slovenije, menimo, da pod temi pogoji ni mogoče 
uresničili obveznosti do izvoza iin uvoza v slovenski resoluciji, obveznosti do 
nafte in obveznosti do pokrivanja deviznih potreb federacije in zato ni mogoče 
dati soglasja k plačilni bilanci Jugoslavije. 

Ker sem že omenil devize za potrebe federacije, naj povem, da Zvezni Iz- 
vršni svet ni sprejel našega predloga, da bi se v odloku o zagotavljanju deviz 
za potrebe federacije uveljavil kriterij odvajanja deviz po družbenem proiz- 
vodu, ki je osnova za odvajanje dinarjev za potrebe federacije, pač pa vztraja 
pri kriteriju deviznega priliva. Po kriteriju družbenega proizvoda daje Slove- 
nija za federacijo 88,6 milijonov dolarjev, po kriteriju deviznega priliva pa 
128,6 milijonov dolarjev. V tem predlogu smo osamljeni, kajti vse ostale dele- 
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gacije se strinjajo s kriterijem deviznega priliva, čeprav gre za razliko 40 
milijonov dolarjev. Federacija mora vendarle dobiti potrebne konvertibilne de- 
vize  gre predvsem za devize, potrebne za armado. Menimo, da k temu vpra- 
šanju ne bi dajali veta, temveč da bi kljub težavam k temu dali soglasje. 

In končno o proračunu. Usklajeno je stališče, da proračun federacije raste 
pod rastjo družbenega proizvoda — to je po dolgih letih prvič. V usklajevanju 
je bil sporen 34 odstoten porast kotizacije republike. Po težavnem dokazovanju, 
da teh sredstev, če nočemo dodatno obremeniti gospodarstva, v republiki ni, je 
Zvezni izvršni svet po dvakratnem zmanjševanju predlagal, da bi rast kotizacije 
republik in pokrajin bila 26 odstotna, kar pomeni, da bi bila stopnja rasti sred- 
stev, ki jih daje Slovenija federaciji, z indeksom 123,7 ali približno na ravni 
družbenega proizvoda v Jugoslaviji. Res je, da je to še vedno nad rastjo družbe- 
nega proizvoda v Sloveniji, zato delegacija še vztraja, da se proračun linearno 
zmanjša vsem uporabnikom zveznega proračuna za 1 %, to se pravi za toliko, da 
bi kotizacije republik rastle tudi po stopnji 23 % tako kot zvezni proračun. Ven- 
dar moram povedati, da zvezni izvrsni svet po današnjem usklajevanju meni, 
da ne more več zmanjševati proračuna federacije in da nima več od kod pred- 
lagati zmanjšanja teh kotizacij republik in pokrajin. Povem naj tudi, da so se že 
vse delegacije, razen srbske in naše s tem strinjale. Moram še povedati, da bi 
tak sprejem obsega proračuna in prispevkov republik in pokrajin omogočil spre- 
jem odloka o izločanju sredstev za izvoz Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino v višini 55 milijard dinarjev, brez katerih ni mogoče 
uresničiti izvozne strategije. Nekatere delegacije pa soglasje k temu odloku ve- 
žejo na soglasje k proračunu. Zato naša delegacija meni, da če bi se vse delega- 
cije strinjale s 26 odstotno stopnjo povečanja kotizacije republik in pokrajin 
oziroma s porastom slovenskega deleža z indeksom 123, da bi k temu lahko 
"tudi mi dali soglasje. 

Prosim, da odobrite dosedanje delo delegacije in sprejmete to poročilo. Pis- 
meno poročilo z vsemi podrobnostmi bomo po končanem usklajevanju objavili v 
Poročevalcu, da bo na voljo za soglasje in potrditev našega dela. 

Zavedamo se občutljivosti nesoglasja do odprtih vprašanj, ki sem jih na- 
vedel, vendar gre za tako pomembna vprašanja uresničevanja ekonomske poli- 
tike za leto 1982, da je nujno vztrajati pri teh stališčih. Zato prosim za soglasje, 
da delegacija ne da soglasja k posameznim dokumentom če se stališča, ki sem 
jih navedel, ne spremene. Vsekakor pa je nujno, da se pred vašo odločitvijo 
o tem opredeli tudi naš Izvršni svet. 

Za zaključek naj povem še to, da naša delegacija ni imela soglasja k za- 
konu o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Imeli smo vrsto pripomb. Moram 
ugotoviti, da smo vseh šest stališč, ki jih je zavzela slovenska Skupščina, uve- 
ljavili, zato predlagamo, da nas pooblastite, da lahko za zakon glasujemo. 

Predsednica Silva Jereb: Zahvaljujemo se delegaciji za opravljeno 
delo. 

Zeli kdo o poročilu tovariša Marka Bulca razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Mir jam Jan-Blažič, delegatka iz občine Škof j a Loka. 

Mirjam Jan-Blažič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša skupina delegatov je obravnavala dokumente, ki se nanašajo na 
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republiško in zvezno resolucijo. Menimo, da je potrebno podpreti delo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije in njena prizadevanja, da vztraja pri posredovanih stališčih. Predla- 
gala bi tudi, ker danes obravnavamo osnutek zakona o zagotovitvi deviz za 
plačevanje uvoza nafte, naftnih derivatov in premoga za koksanje s konver- 
tibilnega področja v letu 1982, da vsa ta stališča združimo. Podprla bi tudi 
stališče tovariša Bulca, da je treba vztrajati pri tem, da se zadeve urejajo po 
samoupravni poti, tako kot so se doslej, in da bi tisti, ki letos niso niti razmiš- 
ljali o tej možnosti, začeli o tem razmišljati. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) To- 
variš Bule je prosil da se Izvršni svet opredeli do teh stališč. Besedo ima to- 
variš Vladimir Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Vladimir Klemenčič: Tovarišice in tovariši! Izvršni svet je ves 
čas sodeloval z našo delegacijo v nazpravah o resoluciji, proračunu, osnutku 
odloka o plačilni bilanci in drugih dokumentih. Z delegacijo smo se uskladili 
glede predlogov, ki ste jih tudi vi danes slišali in jih podpiramo. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče 
več razpravljati, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o 
poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 in spremljajočih aktih 
k resoluciji. 

2. Zbor sprejema poročilo delegacije o poteku usklajevanja osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in 
pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k 
predlogu omenjenega zakona. 

Zeli kdo o sklepu razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da o njem glasujete. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predlagam odmor do 12.30. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da nadaljujemo z delom. 

Vračamo se na 3. točko d n e v n e g a r e d a , to je na predlog zakona 
o davkih občanov. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin je bil seznanjen s povzetkom analize o delovanju in izva- 

janju davčnega sistema in davčne politike, z analizo o delovanju dosedanjih 
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sistemov obdavčevanja dohodka iz kmetijstva in predlogom možnega prehoda 
na obdavčitev po dohodku, z delovno zasnovo amandmajev k predlogu zakona 
o davkih občanov in z delovnim besedilom predloga zakona o davkih občanov 
s predlogi amandmajev. 

2. Glede na to, da razprava delegatov na seji zbora pomeni le predhodno 
obravnavo predlaganih rešitev, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri- 
pravi na podlagi delovnega besedila predloga zakona o davkih občanov predlog 
zakona. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča, mne- 
nja, pripombe in predloge delovnih teles Skupščine in zborov, pripombe ob- 
činskih skupščin in skupin delegatov ter pripombe iz razprave delegatov na 
seji zbora. 

3. Ob predložitvi predloga zakona naj predlagatelj poda tudi operativni 
program nalog z nosilci in roki za pripravo izvedbenih aktov k zakonu. 

Zeli kdo o takem sklepu razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da gla- 
sujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Zdenka Malija, direktorja Republiške uprave za družbene 
prihodke, ki je podal uvodno besedo pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Dobili ste tudi dopis 
Izvršnega sveta, s katerim predlaga, da zbor obravnava predloženi akt v skladu 
z 295. členom poslovnika Skupščine po hitrem postopku. Zeli kdo o tem pred- 
logu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne.) Če ne, potem prosim, da o predlogu 
Izvršnega sveta glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta predložila pismeni poročili, komisija pa tudi dodatno poro- 
čilo. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 5. 
členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 16. 12. 1981. Govori pa, da zakon 
začne veljati s 1. 1. 1982, razen 3. člena, ki se uporablja pri odmeri davka že za 
leto 1981. Poročevalec Odbora za finance se s tem amandmajem strinja, prav 
tako predlagatelj. Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj 
prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 5. členu 
soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1982. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Zdenka Malija, ki je podal uvodno obrazlo- 
žitev že pri 3. točki dnevnega reda. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Dobili ste tudi dopis 
Izvršnega sveta, v katerem predlaga, da zbor obravnava akt v skladu s 295. 
členom poslovnika Skupščine po hitrem postopku. 

Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne.) Če ne, potem pro- 
sim, da o njem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 

na komisija, ki sta zboru predložila poročilo. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Ne.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in za- 
sebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Zdenka Malija, ki je podal uvodno obrazložitev že pri 3. 
točki dnevnega reda. 

Predlog zakona ste dobili. Danes pa ste dobili na klop tudi amandmaje 
skupine delegatov iz občin Piran, Skupščine mesta Ljubljane in občine Ljub- 
ljana-Šiška ter amandmaje Izvršnega sveta. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava tudi ta akt v skladu z 295. čle- 
nom poslovnika Skupščine po hitrem postopku. Zeli kdo o predlogu Izvršnega 
sveta razpravljati? (Ne.) Kdor je torej za hitri postopek, naj prosim glasuje! 
(51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 

na komisija, ki sta zboru pismeno poročala. Želi poročevalka Odbora za finance 
besedo? (Da.) Prosim, besedo ima predsednica Odbora za finance tovarišica 
Zdenka Jurančič. 

Zdenka Jurančič: Odbor za finance se je odločil, da podpre 
amandma Splošnega združenja k tarifni številki 13 in enako podpira tudi 
amandma iz občine Piran. Ne podpira pa amandmajev Splošnega združenja 
gospodarstva in turizma, Skupščine mesta Ljubljane in skupine delegatov iz 
občine Domžale k tarifni številki 2 v 18. členu zakona. 

Prav tako ne podpira vsebinsko identičnih amandmajev navedenih pred- 
lagateljev amandmajev k tarifnim številkam 6, 8 in 10, pač pa sprejema 
amandmaje Izvršnega sveta k tem tarifnim številkam. 
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Predsednica Silva Jerebi Besedo ima tovariš AT a k s F1 u rl a n, delegat 
iz občine Piran. 

Maks Furlan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Slišali smo, da se oba odbora in Izvršni svet strinjajo z našim amandmajem, 
ki se glasi takole: 

V 18. členu — tarifna številka 12 se stopnja 15% nadomesti s stopnjo 
8 %, tako da se novo besedilo glasi: »Od posebnih iger na srečo se plačuje po- 
sebni republiški davek od plačil za storitve po stopnji 8 %.« 

Utemeljitev: Skupščina občine Piran je predpisala obdavčitev posebnih 
iger na srečo od leta 1968 do leta 1972, opustitev nadaljnjega obdavčevanja 
je sledila dogovorom o usmeritvi sredstev tozd Igralnica za financiranje 
dejavnosti infrastrukturnih objektov, namenjenih za pospeševanje raz- 
voja turizma. V okviru začrtane politike je tozd Igralnica nosilec investicij 
v obdobju 1981—1985, in sicer naslednjih: izgradnja in nadaljevanje uspo- 
sabljanja letališča v Sečovljah, izgradnja marine v Luciji z razširitvijo v so- 
sednjem kanalu Jernej, obnova in dopolnitev kapacitet Avditorija v Portoro- 
žu, ki hkrati pospešuje tudi mladinski turizem v Pacugu. V okviru akcije za 
ohranitev mesta Piran od nadaljnjega propadanja in revitalizacije za prido- 
bivanje novih turističnih kapacitet so vključena po samoupravnem sporazumu 
tudi sredstva tozd Igralnica Casino Portorož. 

Poleg teh investicij skupnega pomena, nujno potrebnih za dopolnitev 
turistične ponudbe, je v pripravi adaptacija in razširitev prostorov za igre na 
srečo. 

Po sprejetem dogovoru o temeljih plana je tozd Igralnica namenila za prej 
navedene programe naslednje zneske: leta 1981 84 mio 90 tisoč dinarjev, leta 
1982 92 mio 870 tisoč dinarjev, leta 1983 103 mio 30 tisoč dinarjev, leta 1984 
114 mio 450 tisoč dinarjev in leta 1985 125 mio 740 tisoč dinarjev, kar pred- 
stavlja okoli 50 % pričakovanega čistega dohodka v planiranem obdobju. 

Predlagano stopnjo 15 % prometnega davka od skupne vrednosti prejetih 
plačil doseže na posebnih igrah na srečo, pomenila pa bi letno obremenitev 
nad 40 mio, upoštevajoč pričakovani prihodek okoli 260 mio v letu 1981. Tako 
visoka obremenitev bi onemogočila realizacijo začrtanih programov in ostalih 
programov razvoja v okviru delovne organizacije turistično hotelskega pod- 
jetja, kjer se sredstva tozd Igralnice tudi združujejo. Menimo, da predložene 
spremembe in dopolnitve zakona niso bile sprejete po postopku, po katerem 
bi se lahko učinki uvedbe nove stopnje vsestransko proučili, zato smo pred- 
lagali omenjeni amandma. 

Delegacija se je seznanila tudi z gradivom Splošnega združenja gostin- 
stva in turizma in ga v celoti podpira. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Ce samo v enem stavku po- 
novim. Predlagatelj je predlagal 15% davek od iger na srečo, Piran je vložil 
amandma, s katerim je predlagal 5 %, po današnjem usklajevanju pa v svojem 
amandmaju zvišuje številko na 8 %. Tovarišica Zdenka Jurančičeva je pove- 
dala, da se Odbor za finance strinja z 8 odstotki. 

Zdaj pa sprašujem delegata mesta Ljubljane, ali bo obrazložil njihove 
amandmaje? Delegat pravi, da mesto Ljubljana v celoti umika svoj amandma 
k 18. členu, in sicer k tarifnim številkam 2, 6, 10, 8 in 13. Je prav? (Da.) 
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Kaj menijo delegati iz občine Ljubljana-Šiška? (Niso navzoči.) 
Besedo želi tovariš Davorin Škarabot, delegat iz občine Nova Gorica. 

Davorin Škarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Menim, da nekaterih stvari nismo še razčistili do konca. Če kot pri- 
mer navedem amandma Skupščine mesta Ljubljane, menim, da izhaja iz os- 
novne predpostavke, da sta gostinstvo in turizem v razmeroma težki gospo- 
darski situaciji. Zato bi bilo prav, da bi, preden se odločamo o teh amandma- 
jih, zvedeli, kako bo zvišanje prometnega davka vplivalo na povečanje cen 
in hkrati na poslovanje v tej za nas izredno pomembni dejavnosti. Kajti, ne 
smemo pozabiti, da je ta dejavnost v izredno težkem položaju zaradi vseh 
znanih restrikcij, povečanja življenjskih stroškov in zmanjšane porabe. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima to- 
variš Uroš Gulič, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Uroš Gulič (govori iz klopi) : Ze v resoluciji je bilo rečeno, da nima 
smisla, da se povečuje prometni davek, ker imamo v resoluciji za prihodnje 
leto že vključeno povečanje cen, in sicer za 15 %. Zato soglašam z delegatom iz 
občine Šiška, da ni potrebno povečevati prometnega davka. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič. 

Zdenka Jurančič: Opravičujem se, ker sem bila prej nekoliko pre- 
hitra, meneč, da je stvar razumljiva. Moram pa le obrazložiti, zakaj sta se oba 
odbora za finance, ki sta zasedala danes zjutraj, odločila za sprejem nekaterih 
amandmajev in zakaj sta nekatere zavrnila. 

Gre za to, da so trije amandmaji iz gradiva, ki ga je predložila Skupščina 
mesta Ljubljane, zdaj vsebinsko popolnoma enaki, tako kot je predlagal Izvr- 
šni svet. Gre le za nekoliko spremenjeno dikcijo. Posebej smo se zavzeli za 
uveljavitev amandmaja, ki oprošča davek na storitve za najem stvari, ki so 
namenjene tujim in domačim turistom (najem osebnih vozil — Rent a car 
vozil, avtobusov in tako dalje). Kajti, s tem se izboljšuje kakovost teh organi- 
zacij, s tem pa se izboljšuje tudi poslovanje turističnih, gostinskih in drugih 
organizacij. 

Nismo se pa mogli strinjati z utemeljitvijo predlagateljev, da se bo po- 
slabšal položaj te dejavnosti, če bomo povečali stopnjo prometnega davka na 
alkoholne pijače. Vemo namreč, da so cene alkoholnih pijač različne, odvisno 
pač, ali jih kupujemo v trgovini ali v restavraciji. Tako je tukaj pomembno 
predvsem vprašanje cen in skozi cene morajo tudi te gostinske organizacije 
iskati najbolj primerno obremenitey tega potrošnika. 

Niso nas torej prepričali argumenti, ki so bili dani k obrazložitvi za čr- 
tanje tarifne številke 2. Vse ostale predloge iz tega gradiva pa smo podprli. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo dajem tovarišu Zdenku 
Maliju, predstavniku Izvršnega sveta. 
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Zdenko Mali: Tovarišice in tovariši delegati! Pripombe oziroma 
amandmaji, ki jih je dalo Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije, 
so skoraj enake, kot jih ima mesto Ljubljana. Izvršni svet vam je predložil 
naše amandmaje k posameznim tarifnim številkam. Skušali smo vse predloge, 
ki so bili dani, upoštevati, s tem da gre za nekatere spremembe v besedilu, 
ki jih predlagata Splošna združenja gostinstva in mesto Ljubljana. Predvsem 
gre za storitve, ki veljajo za tuje turiste, ne pa za to, da bi naše agencije 
ustvarjale izvoz. Temu primerno smo prilagodili tudi dikcijo. Skratka, smi- 
sel amandmajev mesta Ljubljana oziroma Splošnega združenja gostinstva 
smo upoštevali, razen prvega amandmaja k 18. členu tarifne številke 2, kar je 
pojasnila tudi tovarišica Jurančičeva. Stopnje posebnega republiškega davka 
od prometa alkoholnih pijač so namreč zelo nizke, saj je na primer stopnja za 
vino predlagana le v višini 1 dinarja, sedaj pa je določena v višini 0,30 dinar- 
jev. Predlagatelj amandmajev namreč predlaga, da ostane v višini 0,30 dinarja 
od litra. Pri alkoholnih pijačah, od katerih se davek obračunava v odstot- 
kih, je določeno, da gostinske organizacije obračunavajo tako temeljni kot 
posebni republiški in občinski prometni davek od nabavne cene, medtem ko 
trgovske organizacije združenega dela obračunavajo in plačujejo ta davek od 
prodajne cene. Vse ostale amandmaje pa smo smiselno upoštevali. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima pred- 
sednik Zakonodajno-pravne komisije tovariš Milan Gaspari. 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Uvo- 
doma naj povem, da se strinjam z mnenjem Odbora za finance, ker sem so- 
deloval pri delu obeh odborov, ki sta usklajevala amandmaje in stališča Iz- 
vršnega sveta. Opozoriti pa želim na to, da glede na stališče odbora verjetno 
obstajata dva amandmaja k tarifni številki 13., to je amandma Splošnega zdru- 
ženja gostinstva in turizma, za katerega smo se dogovorili, da ga štejemo kot 
amandma, in amandma Izvršnega sveta. Razlika je v tem, da amandma Sploš- 
nega združenja gostinstva in turizma omenja domače in tuje turiste, amand- 
maji Izvršnega sveta pa samo tuje turiste. Ne vem, ali je med odborom in 
Izvršnim svetom zadeva usklajena 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem 
prehajamo na glasovanje. O amandmajih Skupščine mesta Ljubljane ne bomo 
glasovali, ker jih je tovariš Zorga umaknil, vendar pa jih je Izvršni svet v 
svojih amandmajih vsebinsko upošteval. 

Besedo želi tovarišica Zdenka Jurančič. 

Zdenka Jurančič: Prvotno besedilo amandmaja k tarifni številki 
13 se je glasilo: »Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje 
od plačil za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so namenjene domačim 
in tujim turistom.« Torej so bili domači turisti tudi omenjeni. 

Predsednica Silva Jereb: Izvršni svet predlaga samo tujim turistom. 
Se Odbor za finance s tem strinja? 

Zdenka Jurančič: Menim, da bi bilo pri tej tarifni številki po- 
trebno vztrajati na popolni in na enaki obravnavi za domače turiste. 
36 
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Predsednica Silva Jereb: Amandma splošnega združenja vključuje 
domače in tuje turiste. 

Zdenka Jurančič: Predstavnik predlagatelja na seji odbora ni po- 
sebej poudaril, da gre samo za tuje turiste. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo torej na glasovanje o amand- 
majih predlagatelja k 18. členu — tarifne številke 6, 8 in 10. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 18. členu, tarifna šte- 

vilka 13, ki se glasi: »Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne pla- 
čuje od plačil za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so namenjene tujim 
turistom.« 

Kdor je za amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (10 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (36 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da amandma Izvršnega sveta ni sprejet. 
Dajem na glasovanje amandma Splošnega združenja gostinstva in turizma 

Slovenije k 18. členu — tarifna številka 13, ki se glasi: »Posebni republiški 
davek od plačil za storitve se ne plačuje od plačil za dejanje v najem ali pod- 
najem stvari, ki so namenjene domačim in tujim turistom.« Odbor za finance 
se s tem amandmajem strinja, prav tako Zakonodajno-pravna komisija, pred- 
lagatelj pa se z njim ne strinja. Kdor je torej za ta amandma, naj prosim gla- 
suje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Splošnega združenja k 18. členu — tarifna 
številka 13 sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Skupščine občine Piran k 18. členu — 
tarifna številka 12, po katerem se stopnja 15 % nadomesti s stopnjo 8 %. S 
tem amandmajem se strinjajo Odbor za finance, Zakonodajno-pravna komi- 
sija in predlagatelj. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Skupščine občine Piran soglasno sprejet. 
O amandmaju skupine delegatov iz občine Šiška k 18. členu — tarifna 

številka 6 ni treba glasovati, ker je smiselno zajet v sprejetem amandmaju 
Izvršnega sveta k isti tarifni številki. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 20. členu, 
ki je razviden iz njenega poročila z dne 16. 12. 1981 in ki določa, da zakon 
začne veljati s 1. 1. 1982. Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, 
naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje še predlog zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 
Moramo pa računati, da bo verjetno potrebno usklajevanje. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1982. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Slavka Polaniča, namestnika republiškega sekretarja za 
finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Da.) 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Sistemski zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij in delov- 
nih skupnosti, ki je bil sprejet sredi leta 1980, je uvedel nove opredelitve dav- 
čnega zavezanca, davčnih stopenj, odbitnih postavk in olajšav. Veljati je pri- 
čel s pričetkom novega srednjeročnega obdobja, torej s 1. 1. 1981. 

V sistemskem davčnem zakonu so urejena vsa temeljna vprašanja v zve- 
zi s plačevanjem davka. Urejanje določenih vprašanj, ki pomenijo izvajanje 
tekoče davčne in ekonomske politike, pa je v navedenem zakonu prepuščeno 
posebnim izvedbenim davčnim zakonom. Ti izvedbeni davčni zakoni se spre- 
jemajo za posamezno koledarsko leto ali za celotno srednjeročno plansko ob- 
dobje, lahko pa tudi za del tega srednjeročnega planskega obdobja. V skladu 
s sistemskim davčnim zakonom naj bi izvedbeni davčni zakoni urejali pred- 
vsem višino davčnih stopenj, odstotni delež osebnih dohodkov, ki se priznavajo 
kot odbitna postavka ter nekatere olajšave, ki izhajajo iz sprejetih planskih 
usmeritev za konkretno leto. Izvedbeni davčni zakoni so torej lahko enoletni 
ali za vse srednjeročno plansko obdobje. 

V razpravah o izvedbenem davčnem instrumentariju za leto 1981 je bilo 
sprejeto stališče, da naj bi se izvedbeni davčni zakoni zaenkrat sprejemali za 
posamezna leta. Pri takšni rešitvi namreč laže pridejo do izraza konkretne 
proračunske potrebe republike v posameznem letu, od katerih je nedvomno 
tudi odvisna višina davčne stopnje ter morebitne spremembe glede planske 
usmeritve posameznih prioritet in dejavnosti, do katerih lahko pride med iz- 
vajanjem srednjeročnega plana. Tako je bil izvedbeni davčni instrumentarij 
predlagan in posebej sprejet le za leto 1981. Iz enakih razlogov predlagamo s 
tem predlogom zakona posebno izvedbeno davčno ureditev tudi za leto 1982. 
Pri opredeljevanju posameznih davčnih elementov v letu 1982 izhajamo v 
pretežni meri iz ureditve, ki velja za letošnje leto. Tako je v tem predlogu za- 
kona v glavnem povzeta ureditev iz sedaj veljavnega letnega davčnega zakona. 

V primerjavi z letošnjo ureditvijo predlagamo naslednje spremembe. Prvič, 
izenačitev višine davčne stopnje za delovne skupnosti, ki opravljajo delo 
za organizacije združenega dela s področja gospodarstva z višino davčne stop- 
nje za organizacije združenega dela s področja gospodarstva to se pravi 3 % 
oziroma 3,25, kar bom pozneje obrazložil. V razpravah je bilo namreč ocenje- 
no, da je bila dosedanja ureditev neprimerna, ker je diferencirala davčne 
obveznosti delovnih skupnosti in organizacij združenega dela ter omogočala 
ugodnejši družbenoekonomski položaj delavcev v delovnih skupnostih kot v 
organizacijah združenega dela. Pri tem pripominjamo, da tisti del sredstev, 
ki se odvaja za delovno skupnost iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, že po samem sistemskem zakona ne prihaja v poštev kot davčna osnova 
za davek iz dohodka temeljne organizacije. Zato Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga dopolnitev 2. člena predloga zakona in predlaga Skupšči- 
ni SR Slovenije, da tako usmeritev sprejme. 
36* 
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Drugič. Skrčen je obseg planskih prioritet, ki plačujejo davek po nižji 
davčni stopnji. Dosedanji obseg planskih prioritet je tako širok, da zamegljuje 
osnovne usmeritve razvoja v letu 1982, to je izvoz na konvertibilno območje, 
predelava hrane ter razvoj elektrogospodarstva. Zato je med planskimi priori- 
tetami izpuščeno gozdarstvo, gostinstvo ter proizvodnja konditorskih ter dru- 
gih živilskih proizvodov, ki v tem letu še uživajo ugodnost nižje davčne stopnje. 

V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvoza predlagamo tudi v tem 
zakonu posebne davčne olajšave za izvoznike, vendar pa te olajšave v primer- 
javi z dosedanjo ureditvijo ne bodo veljale za izvoz na vsa območja, temveč 
bo dan poseben poudarek izvozu na konvertibilna območja. Tako prdlagamo re- 
šitev, po kateri se davčne olajšave priznavajo samo za izvoz na konvertibilno ob- 
močje. Ker so bila šele v decembru dokončno opredeljena temeljna planska iz- 
hodišča za leto 1982, ki so osnova za določitev davčne obveznosti, je zakon 
predložen republiški Skupščini po hitrem postopku. Osnovni elementi oprede- 
ljevanja davčne obveznosti so povzeti iz letošnje ureditve, dopolnjeni so le s 
spremembami, ki so odraz razvojne usmeritve za leto 1982. 

Tovarišice in tovariši delegati! Hkrati predlagam amandma k 2. členu tega 
zakona, ki sem ga sicer že obrazložil. 

Predsednica Silva Jereb: Samo trenutek, tovariš Polanič! Predlagam, 
da delegati vzamete v roko amandma Izvršnega sveta, da bi laže sledili obrazlo- 
žitvi, kakšne so razlike med starim in novim amandmajem, ki ga nismo dobili 
na klop. 

Slavko Polanič: Predlagamo torej spremembo 2. člena predloga tega 
zakona, in sicer, naj bi se ta 2. člen glasil: »Davčni zavezanci plačujejo davek po 
naslednjih stopnjah: Prva alinea: Temeljne organizacije združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela po stopnji 3,25 % namesto 3 %, kar je tam napisano. V tem 
amandmaju so torej vključene samo še delovne skupnosti s področja go- 
spodarstva. 

Druga alinea: Temeljne organizacije združenega dela s področja družbe- 
nih dejavnosti 0,2%. 

Tretja alinea: Delovne skupnosti, ki opravljajo dela za temeljne orga- 
nizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti 0,5% — tako kot 
je bilo prej predlagano v predlogu zakona s tem, da so delovne skupnosti, ki 
opravljajo dela za področja gospodarstva, prešle v prvo alineo. 

Četrta alinea: Temeljne organizacije združenega dela s področja elektro- 
gospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živilskih proizvodov, ra- 
zen skupine proizvodnja konditorskih proizvodov in skupine proizvodnja dru- 
gih živilskih proizvodov 1 %.« Ti dve skupini namreč nista prioritetnega zna- 
čaja v okviru panoge proizvodnja živil, zato jih moramo posebej izločiti. Za te 
prioritetne dejavnosti velja torej stopnja 1 %. 

Ze v obrazložitvi vodje delegacije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije tovariša Bulca smo slišali, da se še vedno usklajuje 
zvezni proračun in iz njega izhajajoča kotizacija republike, torej prispevek 
republik in pokrajin k financiranju zveznega proračuna, in da še vedno ni 
usklajeno, ali bo porast kotizacije v prihodnjem letu 26 % ali samo 23 %, za 
kar se zavzema Slovenija. To odločitev bi morali prejeti do danes zjutraj. Ker < 
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je do sedaj še nismo prejeli, sklepam, da bo najverjetneje ostala stopnja rasti 
kotizacije na indeksu 126. Iz tega pa sledi določen znesek za pokritje te koti- 
zacije. Zaradi tega se je Izvršni svet odločil, da predlaga k temu amandmaju, 
ki sem ga prej prebral, da se v 2. členu v prvi alinei spremeni stopnja od 3 % 
na 3,25 %. Višina obveznosti republike Slovenije za leto 1982 znaša namreč 
13 milijard 199 milijonov din na račun te kotizacije. Od tega ocenjujemo, da 
bomo 12 milijard 465 milijonov din zagotovili iz priliva temeljnega prometnega 
davka, to je iz 50 % priliva, ki ostane republiki, 373 milijonov din pa se bo po 
naših ocenah nabralo iz naslova spremenjenih stopenj republiškega prometnega 
davka in novo uvedenega davka od plačil za določene storitve. Prejšnja odloči- 
tev glede tarifne številke 13 sicer ne bo, vsaj po naših ocenah, zneskovno bi- 
stveno vplivala na priliv davka, da bi morali zaradi tega spet na novo ocenje- 
vati in predlagati še morebitno višjo stopnjo, kot jo predlagamo sedaj za davek 
iz dohodka tozd. 

Predlagamo torej, da bi razliko v višini 361 milijonov dinarjev, ki še manj- 
ka do 13 milijard 199 milijonov, pokrili iz povečanega priliva davka iz dohodka 
tozd, in sicer v višini 161 milijonov din zaradi tega, ker smo v predlogu zakona 
skrčili obseg olajšav, in sicer se olajšave po 4. členu predloga zakona prizna- 
vajo le za tisti del doseženega prihodka, ki je bil ustvarjen že z izvozom na kon- 
vertibilna območja, to leto pa imamo v zakonu predpisane olajšave za ves iz- 
voz ne glede na to, ali smo izvozili na konvertibilno ali klirinško območje. 

Manjkajočih 200 milijonov dinarjev pa bi ustvarili s povečanjem davčne 
stopnje temeljnih organizacij in delovnih skupnosti gospodarstva, in sicer od 
3 % na 3,25 %. Vendar glede na to, da tega konkretnega amandmaja še nimate 
na klopi, predlagam, da bi razpravljali o tem predlogu zakona, vendar pa bi 
odločanje oziroma sklepanje odložili do takrat, ko boste dobili amandma tudi 
na klop. 

Hkrati moram v imenu Izvršnega sveta odgovoriti na amandma, ki sta ga 
predložili skupini delegatov iz občine Ljubljana Šiška in občine Slovenska 
Bistrica. Skupini predlagata, da naj se med prioritetne dejavnosti v četrti 
alinei ponovno vključita gostinstvo in turizem, razen turističnega posredovanja. 
Izvršni svet ne sprejema tega amandmaja, ker gostinstvo in turizem vsaj v na- 
ših opredelitvah v temeljih srednjeročnega plana za obdobje 1981—1985 nista 
prioritetni dejavnosti, zato ne moreta uživati ugodnosti v obliki znižane stopnje 
davka iz dohodka temeljnih organizacij in delovnih skupnosti. 

To odločitev utemeljuje Izvršni svet s tem, da gostinstvo že v predloženem 
zakonu uživa tudi posebne olajšave, kolikor vlaga sredstva iz poslovnega sklada 
v izgradnjo turističnih objektov za nastanitev in prehrano turistov. V tem 
primeru velja posebna olajšava, po kateri se znesek tako vloženih sredstev od- 
bija od davčne osnove. Prav tako pa gostinstvo za tisti del doseženega celotnega 
prihodka, ki ga ustvari s prenočevanjem tujih turistov in z nuđenjem drugih 
gostinskih storitev, uživa olajšave po 4. členu tega zakona enako kot ostalo 
gospodarstvo, ko izvaža na konvertibilna območja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Polainič. Predlog zakona je 
bil objavljen v Poročevalcu št. 3. Danes ste prejeli na klop amandmaje Iz- 
vršnega sveta, o katerih je bil pravkar govor, ter amandmaje Skupščine mesta 
Ljubljane, skupine delegatov iz občine Slovenska Bistrica in skupine delegatov 
iz občine Ljubljana-Šiška. 
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Izvršni svet v svojem dopisu predlaga, da zbor obravnava ta akt v skladu 
z 295. členom poslovnika po hitrem postopku. Zeli kdo o tem predlogu Izvršnega 
sveta razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da o njem glasujete. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 

komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Zdenka Jurančič, predsednica Odbora za finance. 

Zdenka Jurančič: Odbor za finance soglaša z amandmaji Izvrš- 
nega sveta iz razlogov, ki jih je navedel predstavnik predlagatelja, ne podpira 
pa amandmajev delegatov iz občine Slovenska Bistrica, Splošnega združenja 
gostinstva in turizma ter Skupščine mesta Ljubljana. 

Predsednica Silva Jereb: Enako velja tudi za amandma občine Ljub- 
ljana Šiška, ker so to vsebinsko identični amandmaji. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Aljoša Zorga, delegat mesta Ljub- 
ljane. 

Aljoša Zorga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Slišali 
smo, da so stališča do našega amandmaja odklonilna. Kljub temu predlagam, da 
glasujemo o tem amandmaju. Dejstvo je, da Splošno združenje pa tudi mi vsi 
vemo, da sta turizem in gostinstvo v nezavidljivem položaju, znani pa sta tudi 
reprodukcijska sposobnost oziroma skromna akumulativnost tega dela gospo- 
darstva. Zato predlagam, da o teh amandmajih glasujemo, ker vemo, da ima 
Slovenija, čeprav v tem srednjeročnem planu ni tako opredeljeno, prav go- 
tovo prednosti pri razvijanju gostinstva in turizma. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in na predlog tovariša 
Polaniča prekinjam to točko dnevnega reda, da bi dobili nov amandma. Ka- 
sneje bomo glasovali o amandmaju mesta Ljubljane in o amandmaju Izvrš- 
nega sveta. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Želez- 
niškem gospodarstvu Ljubljana. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Sama Zupančiča, pomočnika predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze, ki mu dajem besedo. 

Samo Zupančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V Samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet so 
člani sprejeli samoupravni sporazum o temeljih plana te samoupravne inte- 
resne skupnosti za področje železniškega prometa za srednjeročno obdobje 
1981—1985 in aneks k temu sporazumu. 

V teh svojih planskih dokumentih so predvideli, da bodo v navedenem 
srednjeročnem obdobju pokrivali del stroškov enostavne reprodukcije v želez- 
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niškem gospodarstvu Ljubljana s tem, da bodo plačevali poseben prispevek iz 
dohodka. Ta prispevek bodo plačevali po stopnji 1,30 % od dohodka vsake 
temeljne organizacije. Po določilih 11. alinee 110. člena zakona o združenem 
delu je samoupravni sporazum o prispevkih iz dohodka mogoč le v primeru, 
če to omogoča zakon. Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil 
zakon, ki je pred vami. Določila tega zakona torej omogočajo članom Samo- 
upravne interesne skupnosti za železniški in luški promet, da izpolnijo obvez- 
nost, ki so jo sprejeli s samoupravnim sporazumom o temeljih plana te skup- 
nosti za področje železniškega prometa. Znano je, da je navedeni sporazum 
sprejelo že blizu 90 % članov te skupnosti. 

Predlagamo, da zakon sprejmete po hitrem postopku. K zakonu sta pred- 
ložena dva amandmaja Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet. Argumenti, zaradi katerih je Samoupravna interesna skupnost za že- 
lezniški in luški promet predložila amandmaje k 5. in 6. členu, so razumljivi, 
saj ni prav, da ima del uporabnikov železniških storitev — članov Samoupravne 
interesne skupnosti le pravice ne pa tudi obveznosti. Glede na stališča odborov 
in Zakonodajno-pravne komisije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tej do- 
polnitvi zakona ne nasprotuje. 

Izvršni svet ne podpira amandmaja Odbora za finance Zbora združenega 
dela, da se črta 5. člen. Ocenjujemo namreč, da bodo člani navedene skupnosti 
vsako leto prispevali pomembna sredstva, pri čemer bo po oceni Zavoda za 
družbeno planiranje SR Slovenije v letu 1982 ta znesek znašal okoli 4000 mio 
novih dinarjev. Prav je, da samoupravna interesna skupnost enkrat letno po- 
roča Skupščini SR Slovenije o gospodarjenju s tako pomembnimi sredstvi. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona ste dobili. Danes na klop 
pa ste prejeli skladno s stališči Zakonodajno-pravne komisije amandma Sa- 
moupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet, ki je bil pravkar 
obrazložen. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava predloženi akt v skladu z 295. 
členom poslovnika Skupščine po hitrem postopku. Zeli kdo o tem predlogu 
Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Kdor je torej za, naj prosim glasuje! (54 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila poročili, komisija pa tudi dodatno poročilo. 
Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev k tej točki dnevnega reda 
ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet Slovenije k 4. členu, ki ste ga danes prejeli na klop. 
Amandma se glasi: »Za 4. členom se dodata nov 5. in 6. člen predloga zakona«. 

Obrazložitev smo že poslušali- Predlagatelj se s tem strinja in naša de- 
lovna telesa tudi. Kdor je torej za amandma Samoupravne interesne skupnosti 
za železniški in luški promet, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani amandma. 
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Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1982. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Mihajla Madžaroviča, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za pravosodje, upravo in proračun, ki mu dajem besedo. 

Mihajlo Madžarovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Obseg splošne porabe na ravni republike, ki se financira iz re- 
publiškega proračuna, za leto 1982 je oblikovan v skladu z izhodišči, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije 25. novembra 1981 ter s predlogom resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982. Rast splošne 
porabe po resoluciji predvideva 28% zaostajanje za rastjo dohodka, brez upo- 
števanja učinkov revalorizacije in povečanih amortizacijskih stopenj oziroma z 
upoštevanjem teh vplivov naj bi znašalo zaostajanje splošne porabe na ravni 
republike za 10 %. Tako opredeljena rast splošne porabe na ravni republike 
omogoča nominalno rast republiškega proračuna za 15,6 % v primerjavi z 
letom 1981. 

Osnova za tako nominalno rast je sprejeti republiški poračun brez reba- 
lansa iz meseca julija tega leta. V okviru tako predlaganega obsega republi- 
škega proračuna ni bilo mogoče vključiti vseh obveznosti, ki izhajajo iz zako- 
nov in drugih predpisov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije. V skladu 
z materialnimi možnostmi družbe v letu 1982 predlaga Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zagotovitev sredstev za najnujnejše in neodložljive obveznosti v 
letu 1982. Republiški proračun je oblikovan tako, da so posebej izkazane ob- 
veznosti na ravni republike in posebej obveznosti do prispevka zveznemu pro- 
računu iz naslova kotizacije. 

Obseg republiškega neto proračuna po predlogu zakona znaša 9 milijard 
807,4 mio dinarjev. Ugotavljamo, da je rast neto republiškega proračuna v letu 
1981 ob njegovem sprejemu zaostajala za 46,7 % za planirano rastjo dohodka in 
da v letu 1982 to zaostajanje znaša 28%. Hkrati ugotavljamo, da se obveznost 
do zveznega proračuna v istem obdobju hitro povečuje in da ni v skladu z 
resolucijsko rastjo ter materialnimi možnostmi družbe. 

Za pokrivanje obveznosti neto proračuna v letu 1982 se ne predvideva 
uvajanje novih virov niti povečanje veljavnih davčnih stopenj. Planirani ob- 
seg prihodkov ne vključuje republiškega davka iz osebnega dohodka po stopnji 
0,9 %, ki je bil uveden z rebalansom republiškega proračuna v mesecu juliju 
tega leta. 

Obseg sredstev za negospodarske investicije je v letu 1982 planiran v 
skladu z resolucijskimi prizadevanji in izkazuje indeksno rast 94 v primer- 
javi z letom 1981. V okviru tako planiranega obsega sredstev ni mogoče za- 
četih novih investicij na podlagi zakona o negospodarskih investicijah. Za- 
gotavljajo se samo sredstva za plačevanje anuitet, ki zapadejo v plačilo na- 
slednje leto, ter sredstva za dokončanje objektov, začetih v preteklih letih. 

Ob obravnavi izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1982 je 
bilo v razpravah v skupščinskih telesih opozorjeno, da bo indeks rasti sredstev 
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za varstvo borcev NOV in socialno varstvo bistveno višji, kot je dovoljena rast 
splošne porabe v naslednjem letu. Razlog za tako povečanje ni posledica širje- 
nja sedanjih pravic. Nasprotno, te ostajajo nespremenjene, pač pa je v tem, 
da se te pravice zagotavljajo in gibljejo v sorazmerju z gibanjem osebnih do- 
hodkov, porastom življenjskih stroškov in ustreznim povečanjem mejnega zne- 
ska najnižjih pokojninskih prejemkov, neodvisno od limitirane rasti splošne 
porabe na ravni republike. 

V okviru tako limitirane rasti republiškega proračuna vseh teh obvezno- 
sti v tem letu in naslednjem letu ni bilo mogoče finančno pokriti. Po dogovoru 
med Izvršnim svetom in Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja bo ta v letu 1982 v okviru dovoljene rasti porabe pokrila del obveznosti v 
višini 460 milijonov dinarjev, s tem da bodo bilančno v celoti pokrite obveznosti 
iz naslova varstva borcev NOV in socialnega varstva, s tem da obveznost re- 
publike do Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ostaja in ni 
odpisana. 

V okviru republiškega proračuna se zagotavljajo delno tudi sredstva za 
pokrivanje kompenzacij v letu 1982. Razlika potrebnih sredstev za kompenza- 
cije in za blagovne rezerve na ravni republike in občin pa se bo zagotovila na 
podlagi družbenega dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe 
na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1982. 

Obseg sredstev za omenjene namene je v skladu z določili resolucije za 
leto 1982 izvzet iz limitiranega obsega splošne porabe. Obseg sredstev, name- 
njenih za kompenzacije, se v naslednjem letu bistveno znižuje. 

V republiškem proračunu se v letu 1982 prvič ne zagotavljajo sredstva za 
intervencije v proizvodnji hrane. V ta namen je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložen osnutek zakona, v katerem je opredeljen in finančno ovrednoten pro- 
gram intervencij v proizvodnji hrane ter hkrati predlagan avtonomni vir, ki 
naj bo v celoti namenjen pokritju teh obveznosti. 

Razprava v Odboru za finance Zbora združenega dela je opozorila na ne- 
katera indeksna povečanja v letu 1982, ki na prvi pogled odstopajo od in- 
deksov, predvidenih za rast splošne porabe. Ta vprašanja so bila zastavljena 
predvsem glede indeksne rasti sredstev za delo organov, v okviru tega pa sred- 
stva za osebne dohodke in materialne stroške ter v okviru negospodarskih in- 
vesticij za namene manjšinskega šolstva ter sredstev za nabavo računalnika 
za opremo Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

V zvezi z navedenimi vprašanji Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugo- 
tavlja, da rast sredstev za osebne dohodke delavcev v delovnih skupnostih 
upravnih organov izkazuje indeksno povečanje v višini 127 in je struktura 
naslednja: 

Zagotovitev sredstev za osebne dohodke v letu 1982 na ravni oktober 1981 
pomeni zagotoviti maso sredstev v višini 3 milijarde 0,158 mio dinarjev ozi- 
roma indeksno povečanje 1980—1981 109,7, sredsteva v višini 20,3 mio dinar- 
jev ali 0,7 % mase sredstev za planirane nove namestitve operativnih delav- 
cev v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve — kadetov, v Republiškem 
sekretariatu za ljudsko obrambo, v inšpekcijskih službah ter delavce novo usta- 
novljene Republiške uprave za družbene prihodke. Sicer pa se bo v naslednjem 
letu nadaljeval proces zniževanja administrativnih delavcev v republiški upra- 
vi v korist naštetih struktur, ki so v SR Sloveniji politično dogovorjene. Sku- 
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paj znašajo sredstva za osebne dohodke in sredstva za nove namestitve 3,036,1 
mio dinarjev din ali indeksno 110,5 leta 1982 glede na leto 1981. 

Zagotovitev sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov v letu 1982 na se- 
danjo raven predstavlja 455,2 mio dinarjev, kar znaša skupaj v masi 3 mili- 
jarde 491,3 mio dinarjev in znaša indeksno povečanje 1980—1981 127. 

Ugotavljamo, da osebni dohodki v republiški upravi v letu 1981 zaosta- 
jajo za več kot 24% za rastjo osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu, 
medtem ko je v letu 1980 to zaostajanje znašalo 15 %. 

Planirana poraba sredstev za materialne stroške v letu 1982 znaša 558,6 
mio din in predstavlja 29,4% povečanje v primerjavi s planiranim obsegom 
sredstev za iste namene v letu 1981, ki so znašala 431,4 mio din. Ker planirani 
obseg sredstev za materialne stroške spričo skokovitega naraščanja cen ni za- 
doščal za pokrivanje najnujnejših obveznosti za te namene, je bilo potrebno 
med letom odobriti dodatna sredstva za pokritje materialnih izdatkov tako, da 
bo dejanska poraba v letu 1981 znašala 483,1 mio din. Dejanska poraba v letu 
1981 se povečuje za 15,6 % v letu 1982, to je enako kot znaša rast splošne po- 

j rabe v letu 1982 in približno enako, kot je ocenjena resolucijska rast cen v na- 
slednjem letu. Pri zagotavljanju sredstev za materialne izdatke pa je dana 
prioriteta predvsem tistim organom, ki imajo v svoji sestavi inšpekcijske službe 
in skupne službe. 

Razprava v Odboru za finance Zbora občin je v načelu podprla predlog 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982, hkrati pa obvezala predlaga- 
telja, da naj v uvodni besedi da ustrezna pojasnila v zvezi z naslednjimi vpra- 
šanji. 

Delegati so bili zaskrbljeni spričo skokovitega naraščanja obveznosti do 
prispevka zveznemu proračunu iz naslova kotizacije, hkrati pa so postavljali 
vprašanje možnega pokritja omenjene obveznosti. Izvršni svet. Skupščine SR 
Slovenije je istega mnenja kot Odbor za finance Zbora občin in se zavzema za 
stališče, da se prispevek federacije lahko pokriva le do višine dejanskega priliva 
temeljnega prometnega davka. V zvezi s tem smo danes že nekaj slišali, nekaj 
več pa pozneje. 

V zvezi z vprašanji in problematiko, ki je bila nakazana glede 33. člena, 
ter predloga, da določbe 34. člena zakona o proračunu niso potrebne, Izvršni 
svet ugotavlja, da zahteva, da se opredelijo enotni normativi za programe de- 
javnosti v splošni porabi v vseh družbenopolitičnih skupnostih, ne more biti 
vključena v proračun SR Slovenije, ki opredeljuje takšne normative samo za 
občine, ki prejemajo republiška dopolnilna sredstva za financiranje splošnih 
družbenih potreb. Določeno je namreč, da se z zakonom opredelijo merila, po 
katerih se ugotavlja, kateri občini pripadajo dopolnilna sredstva in v kakšni 
višini. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za področje splošne porabe v ob- 
činah sprejel izhodišča za financiranje v letu 1982 in ugotovil, da ni mogoče 
že v letošnjem letu za proračunsko leto 1982 uresničiti tako .zahtevo. Pač pa 
so v letu 1982 vsi pristojni resorni in republiški upravni organi dolžni izdelati 
predloge takšnih meril in kriterijev in jih uskladiti z občinami, da bi za pro- 
računsko leto 1983 ugotovili potrebe in obseg splošne porabe na objektivnej- 
ših in kvalitetnejših osnovah. Enotna merila in kriterije za vse občine v SR 
Sloveniji bo potrebno vključiti v dogovor o splošni porabi za leto 1983. 
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V zvezi s poročilom Odbora za finance menimo, da so določbe 34. člena 
zakona potrebne. S tem členom se namreč podaljšujejo kriteriji, s katerimi se 
je v letu 1981 bistveno zmanjšalo število dopolnjevanih občin. Crtanje tega 
člena zakona bi pomenilo širjenje teh pravic, zahtevalo pa bi tudi bistveno 
večja republiška dopolnilna sredstva, kot so planirana v okviru sredstev re- 
publiškega proračuna za leto 1982. 

Poročilo Odbora za finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije je obrav- 
navala tudi Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije na svoji seji 
dne 23. 12. 1981 in soglaša z obrazložitvijo Izvršnega sveta v tej uvodni besedi, 
s tem da je zadolžila predlagatelja, da da pojasnilo, ali se 34. in 35. člena iz- 
ključujeta in ali 35. člen velja le v izjemnih primerih. Izvršni svet ugotavlja, 
da se 34. in 35. člen ne izključujeta in da 35. člen velja v izjemnih primerih. 

Glede obsega potrebnih sredstev za kompenzacije ter obsega združe- 
vanja na ravni občin ter glede odnosa gibanja sredstev splošne porabe na 
ravni republike do gibanja družbenega proizvoda v zadnjih letih Izvršni svet 
ugotavlja, da se obseg potrebnih sredstev za kompenzacije v letu 1982 znižuje 
od 1 350 000 000 na 580 000 000. V republiškem proračunu je zagotovljenih 280 
milijonov, preostanek potrebnih sredstev v višini 300 milijonov dinarjev pa se 
bo zagotovil na podlagi družbenega dogovora o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1982. 

Na podlagi omenjenega dogovora se bodo zagotovila tudi sredstva za bla- 
govne rezerve na ravni republike in občin v višini 868,1 mio din. Rast sred- 
stev za kompenzacije in blagovne rezerve na podlagi republiške in zvezne re- 
solucije je izvzeta iz limita splošne porabe. Izvršni svet je mnenja, da ta oblika 
porabe po svoji vsebini in namenu ni splošna poraba in da ne more biti enako 
obravnavana kot je limitirani del splošne porabe, saj je njena osnovna funk- 
cija zaščita življenjskega standarda prebivalstva ter preprečuje oziroma blaži 
potrošniško mrzlico in pomanjkanje izdelkov, ki so življenjskega pomena za 
prebivalstvo. 

Obseg sredstev, ki se združujejo izven limita splošne porabe na ravni 
republike in občin, to je za kompenzacije in blagovne rezerve, znaša v letu 
1982 milijardo 168,1 milijona din. 

Udeležba republiškega proračuna v družbenem proizvodu po letih je na- 
slednja. V letu 1975 je znašala 3,08 — da ne naštevam po letih — tako da v 
1982. letu znaša 2,38. To govori o padcu neto proračuna v družbenem proizvodu. 

Glede kotizacije pa ugotavljamo, da je od leta 1975 do leta 1977 rasla od 
5,16 na 5,55. Leta 1978 je prišlo do sistemske spremembe glede odvajanja te- 
meljnega prometnega davka, tako da je v letu 1978 znašala 2,42, predlog za 
leto 1982 pa je 3,21. 

V razpravi je bilo zastavljeno vprašanje glede ustanavljanja različnih 
centrov za obrambno usposabljanje, kar predstavlja dodatne obveznosti za ob- 
činski proračun. V SR Sloveniji deluje Republiški center za obrambno uspo- 
sabljanje, ki je ustanovljen na podlagi usmeritve Sveta Predsedstva SR Slo- 
venije za ljudsko obrambo s sklepom Izvršnega sveta SR Slovenije z dne 
8. 12. 1979. Delovanje tega centra, ki usposablja najodgovornejše delavce na 
obrambnih pripravah, ki so se v preteklosti usposabljali na srednjih tečajih 
v Beogradu, se financira s sredstvi republiškega proračuna ter deloma s sred- 
stvi Republiške izobraževalne skupnosti. Stroške nastanitve v centru krijejo 
slušatelji sami. 
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Republiški sekretariat za ljudsko obrambo bo v skladu z usmeritvami 
Sveta Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo postopoma zagotovil tudi 
usmerjanje dela vseh centrov v občinah, tako da bi bilo obrambno usposab- 
ljanje še bolj načrtno in tudi racionalno. 

Glede zahteve Odbora za finance Zbora občin, da pojasnimo stanje v pro- 
tokolu SR Slovenije, kaže navesti naslednje. 

Po 45. členu zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije opravlja protokol kot samostojna stro- 
kovna služba Izvršnega sveta protokolarne zadeve za Predsedstvo SR Slove- 
nije, Skupščino SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, za vodstva 
družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti za ob- 
močje republike ter za druge nosilce protokolarnih obveznosti v republiki. 

V letu 1981 je protokol organiziral 106 sprejemov tujih delegacij, 25 med- 
republiških obiskov in srečanj, 21 obiskov zveznih delegacij ter 51 protokolar- 
nih dogodkov republiškega pomena. V reprezentančnih objektih SR Slovenije 
je bilo organiziranih 131 sprejemov, izven njih pa 72. Protokol upravlja tudi 
objekte za reprezentančne namene in prevozna sredstva za reprezentančne 
protokolarne potrebe SR Slovenije. Med te objekte sodijo: Grad Brdo s sprem- 
ljajočimi objekti, Vila Bled, Vila Podrožnik, Grad Strmol, Vila Bistrica, Vila 
Tartini, Grad Snežnik, Klub delegatov, Vila Triglav, brunarica Pršivec in ob- 
jekti v upravljanju SR Slovenije v Beogradu. K tem objektom sodi tudi prek 
600 ha zemljišč in večje število spremljajočih gospodarskih in drugih poslopij. 

V avtoparku Izvršnega sveta je 36 avtomobilov, zadnji je bil kupljen leta 
1979. Nakup novih avtomobilov kot nadomestilo za izrabljena vozila je usmer- 
jen v manjše avtomobile domače proizvodnje. 

V delovni skupnosti protokola je zaposlenih 173 delavcev, od tega jih 148 
opravlja naloge v kmetijstvu, vrtnarstvu, ribogojstvu, gostinstvu in pri vzdrže- 
vanju objektov; v avtoparku je zaposlenih 13 šoferjev, za vzdrževanje letala 
pa skrbi 6 pilotov in letalskih mehanikov. 

Prihodki, ki jih ustvari protokol z lastno dejavnostjo, se namenjajo za po- 
krivanje protokolarnih izdatkov. 

V okviru sredstev za posebne namene je bilo v letu 1981 namenjenih za 
investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 12,2 mio din. Prevzem objekta 
Brdo, ki ga je treba vzdrževati, čeprav se zaradi svojega spominskega pomena 
ne uporablja, predstavlja v proračunu SR Slovenije največje povečanje stro- 
škov. Stroški ožjega protokola bodo v letu 1981 po odbitku lastnih prihodkov 
znašali predvidoma 15,5 mio din, kar je celo pod dovoljeno vsoto, ki jo določa 
zvezni zakon, ki predpisuje 20 % zmanjšanje tovrstnih stroškov glede na pre- 
tekla leta. 

Za zaključek lahko rečem, da gre celoten porast protokolarnih stroškov in 
še več na račun normalnega vzdrževanja protokolarnih stavb. 

Tovarišica predsednica, želel bi povedati nekaj besed tudi glede predloženih 
amandmajev. 

Na podlagi osnutka zakona o določitvi skupnega obsega dohodkov pro- 
računa federacije v letu 1982 je bila predvidena obveznost SR Slovenije do 
prispevka proračuna federacije 14 milijard 336,6 mio din, kar je pomenilo 
35,4% povečanje v primerjavi z letom 1981, ob ključu udeležbe SR Slovenije 
v družbenem proizvodu 16,72. 
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Hkrati smo v Izvršnem svetu ugotavljali, da bo priliv 50% deleža te- 
meljnega davka od prometa proizvodov v letu 1982 porastel za 19 % glede na 
leto 1981. Nepokrite obveznosti iz tega naslova bi znašale prek 2 milijarde. 
Do tako povečane kotizacije SR Slovenije do zveznega proračuna je Izvršni 
svet zavzel stališče, da tako predlagana obveznost za SR Slovenijo ni spre- 
jemljiva, ker ne temelji na realnih materialnih možnostih za njeno pokritje 
in ker bi se hkrati zahtevala uvedba novih oziroma povečanje veljavnih davč- 
nih virov v večjem obsegu, kot so sedaj v veljavi. 

Tak predlog tudi ni stabilizacijsko naravnan. V zvezi s tem je Izvršni svet 
zavzel stališče, ki ga je hkrati sprejela Skupščina SR Slovenije, da se obvez- 
nost do kotizacije lahko pokriva le v okviru 50% deleža temeljnega davka od 
prometa proizvodov. Na podlagi takšnega stališča se je v Zvezni skupščini začel 
postopek usklajevanja. Rezultat teh usklajevanj je, da se celotna kotizacija re- 
publik in pokrajin povečuje za 26 % in da se obveznost SR Slovenije iz tega 
naslova po ključu 16,43 povečuje za 23,7% glede na leto 1981. Razlika med 
tako predlagano obveznostjo SR Slovenije in ocenjenim 50% deležem temelj- 
nega davka od prometa proizvodov znaša 734,4 mio dinarjev. Omenjeni predlog 
je na današnji seji obravnaval tudi Izvršni svet. Na seji je bil navzoč tudi vodja 
delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije tovariš 
Marko Bule. 

Na podlagi informacij, ki jih je Izvršni svet takrat dobil, ne obstaja realna 
možnost, da bi se ta obveznost iz naslova kotizacije lahko bistveno znižala. 
Na podlagi teh informacij republiški Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slo- 
venije, da v amandmajski obliki sprejme obveznost SR Slovenije do prispevka 
proračunu federacije v višini 13 milijard 199,4 mio dinarjev, kar je za 23,7 % 
več kot v letu 1981. Nepokrito obveznost nad prilivom 50% deleža temeljnega 
davka od prometa proizvodov, ki znaša 734,4 mio dinarjev, pa bi pokrili z viri, 
ki se zagotavljajo prek novo uvedenih davkov na določene storitve in poveča- 
nih stopenj republiškega prometnega davka v višini 373 mio din — o tem ste 
bili danes že seznanjeni — ter s povečanjem splošne davčne stopnje iz davkov iz 
dohodka tozd od 3 % na 3,25 %. V primeru, da bi v Zvezni skupščini bila 
sprejeta manjša obveznost od tiste, ki jo predlaga Izvršni svet, bo Izvršni svet 
prišel v januarju 1982 s predlogom o ustreznem znižanju stopnje davka iz do- 
hodka tozd. 

Amandma Izvršnega sveta k 2. členu je dejansko posledica prej obrazlože- 
nega amandmaja in povzema njegove kvantitativne posledice, ki so nastale na 
podlagi novih ocen za spremembo v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna 
SR Slovenije za leto 1982. 

Amandma Izvršnega sveta v zvezi z amortizacijo. Ta amandma je posledica 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev. 
Ta omogoča, da se za osnovna sredstva organov in organizacij družbenopolitič- 
nih skupnosti in njihovih delovnih skupnosti, katerih dejavnost se financira iz 
proračuna, lahko do konca leta 1985 s predpisom znižajo stopnje za amortizacijo 
v delu, ki presega znesek sredstev. Zagotovljena sredstva za te namene v pro- 
računu znašajo 20% minimalne amotrizacije. 

Amandma številka 4 se nanaša na 16. člen zakna o proračunu. V 16. 
členu zakona so vključeni tisti organi, ki izkazujejo lastno dejavnost na pod- 
lagi podatkov, ki so jih organi predložili na zahtevo Izvršnega sveta. Iz iz- 
virnih dokumentov, ki jih je predložila Skupščina SR Slovenije, je bilo raz- 
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vidno, da v letu 1982 ne bo imela ustvarjenih prihodkov za lastno dejavnost. 
Zaradi tega Skupščina SR Slovenije ni bila vnesena v predlog zakona, čeprav 
je bila v letu 1981 vključena. Na podlagi kasnejših preverjanj v Skupščini SR 
Slovenije je bilo ugotovljeno, da bo v letu 1982 imela realizirane določene pri- 
hodke iz lastne dejavnosti, zato Izvršni svet predlaga, da se vključi v pred- 
log zakona. 

Kar pa zadeva amandma Zakonodajno-pravne komisije, ki se nanaša na 
začetek veljavnosti zakona s 1. 1. 1982, ga Izvršni svet v celoti sprejema. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga zboru, da predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982, skupaj 
z amandmaji sprejme. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Madžarovič, samo še trenutek! Na- 
vedli ste amandmaja k 2. in 16. členu. Res je, da imamo na mizi ogromno pa- 
pirja, vendar amandmaja k 44. členu nimam. 

Mihajlo Madžarovič: Obveščen sem bil, tovarišica predsednica, 
da se amandma k 44. členu že razmnožuje. 

Predsednica Silva Jereb: Zavedamo se, da gre za odgovorne odlo- 
čitve in prav zaradi tega menimo, da bi takrat, ko o kakšni stvari glasujemo, 
morali imeti gradiva pred seboj. Verjetno pa bo najbolje, da počakamo na 
amandma k 44. členu. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu številka 23. S posebnim do- 
pisom ste dobili tudi priloge k predlogu zakona, danes na klop pa ste dobili 
amandmaja Izvršnega sveta k 2. in 16. členu — k 44. pa ga bomo dobili 
kasneje. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za finance, Zakonodajno-pravna ko- 
misija in Komisija za narodnosti, ki so pismeno poročali. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Darko Bizjak, delegat iz občine 
Šmarje pri Jelšah. 

Darko Bizjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! V sku- 
pini delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije smo obravnavali med 
drugim tudi predlog zakona o proračunu in pri tem ugotovili, da je v 13. točki 
21. člena, ki govori o obveznostih splošnega družbenega pomena in dejavnostih 
republiških družbenopolitičnih organizacij in inštitucij, v zvezi z izvajanjem 
zakona o naravni in kulturni dediščini naštetih več naravnih in kulturno- 
zgodovinskih znamenitosti, za katere bomo v naslednjem letu zagotavljali 
sredstva tudi iz proračuna SR Slovenije. Verjetno je nehote in po pomoti iz- 
puščen spominski park Trebče, za katerega smo v decembru 1980. leta spre- 
jeli poseben zakon. Po tem zakonu je republika Slovenija dolžna iz proračuna 
zagotoviti zagonska sredstva za izdelavo programa in v teku enega leta for- 
mirati organizacijo za varstvo. 

Spominski park Trebče obsega območje treh občin, to je občine Brežice,. 
Krško in Šmarje. Skupno in v soglasju z Republiškim komitejem za kulturo 
in znanost smo že v začetku letošnjega leta pripravili program in zahtevo za 
potrebna zakonska sredstva. Izvršni svet SR Slovenije je ob koncu leta odobril 
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ustrezen znesek za tekoče leto z zagotovilom, da bomo o razliki odločali ob 
sprejemu proračuna. Ker to iz predloga zakona o proračunu SR Slovenije in 
prilog ni razvidno, postavljamo vprašanje, kako misli Izvršni svet zagotoviti 
potrebna sredstva. 

Glede na to, da gre za izvajanje republiškega zakona, bi izkoristili to pri- 
ložnost, da damo Skupščini še kratko informacijo o izvajanju nalog in pro- 
grama, ki pomeni hkrati tudi dodatno argumentacijo za postavljeno vprašanje. 

V tekočem letu so potekale priprave za konstituiranje parka in formiranje 
organizacije za varstvo. Skupnosti, delovne organizacije in druge institucije 
so pričele po posameznih področjih pripravljati program načrtnega urejanja 
in varstva naravnih in kulturnozgodovinskih danosti. V naslednjem letu — 
pri tem malo kasnimo, med drugim tudi zaradi pomanjkanja sredstev — pa 
moramo pripraviti v okviru organizacije za varstvo, v sodelovanju s Spo- 
minskim parkom Kumrovec na hrvatski strani in vseh treh občin podroben 
program urejanja, varstva in razvoja spominskega parka, na podlagi kate- 
rega bi ponudili delovnim organizacijam, skupnostim in ostalim dejavnikom 
v republiki poseben družbeni dogovor, ki bi za bodoče zagotavljal samodejno 
funkcioniranje tega, po vsebini in odgovornosti do Titovega dela tako po- 
membnega območja in parka. Predvidevamo, da bi to delo opravili do jeseni 
naslednjega leta, ko bi lahko republiški Skupščini ponovno in izčrpneje po- 
ročali o programu in izvajanju sprejetih nalog. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Aljoša Žor- 
ga, delegat Skupščine mesta Ljubljane. 

Aljoša Zorga: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov za delegi- 
ranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog 
zakona o proračunu. Najprej moramo ugotoviti, da delegati v občinskih in 
mestni skupščini Ljubljane s tako pripravljenim gradivom za proračunsko po- 
rabo ne bi bili v celoti zadovoljni. Moti predvsem to, ker manjka primerjava 
z ocenjeno porabo iz leta 1981. Ne vemo tudi, zakaj je predlagatelj opustil fazo 
predložitve osnutka, ker je o predlogu težko razpravljati in ga z amandmaji 
spreminjati. Res je, da so bile usmeritve že sprejete, vendar pa menimo, da 
poraba ni povsem v skladu z resolucijo. V celoti podpiramo stališča Izvršnega 
sveta o zvišanju prispevka za financiranje zveznega proračuna. 

V razpravi oziroma pojasnilu, ki ga je predlagatelj že dal, so bila nekatera 
vprašanja, ki jih bom zdaj postavil, že obdelana, vendar pa menim, da na ne- 
katera nismo dobili odgovora, in sicer: kaj je razlog, da proračun sprejemamo 
samo v enofaznem postopku; zakaj proračun ni izdelan po postavkah in ni dana 
primerjava porabe za posamezne namene s porabo leta 1981 in tretjič, v prvem 
odstavku 4. točke 3. poglavja resolucije ugotavljamo, da bodo sredstva za 
osebne dohodke v SR Sloveniji v globalu porasla za 20 %, v proračunu pa je 
predvideno povečanje za 27 %. Tudi utemeljitev povečanja ni prepričljiva, zato 
prosimo za dodatno pojasnilo. Četrto vprašanje pa je povečanje materialnih 
stroškov, ki se utemeljuje s povečanjem potnih stroškov. Med tem ko je 
splošna družbena zahteva, naj se tovrstni stroški pri vseh uporabnikih druž- 
benih sredstev znižujejo, republiški proračun izdatke za potne stroške po- 
večuje. Hvala! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Tovariš Madžarovič, boste na zastavljena vprašanja odgovorili? (Da.) Prosim! 

Mihajlo Madžarovič: Obveznost, ki izhaja iz zakona o Spomin- 
skem parku Trebče, za Izvršni svet ni sporna. Ker kvantifikacij ob predlogu 
zakona ni bilo oziroma niso bile pripravljene, to ne pomeni, da Izvršni svet v 
letu 1982 za ta namen ne bo tudi zagotovil sredstev. Niso pa v proračunu tako 
izpostavljena kot sredstva za Triglavski narodni park. 

V zvezi z vprašanjem delegata Skupščine mesta Ljubljane, zakaj ni in- 
deksne primerjave s prejšnjim letom, naj povem, da v nekaterih tabelah ta 
primerjava je. Lahko se zavežemo, da bomo to primerjavo, če je to potrebno, 
posredovali kasneje. Glede osebnih dohodkov in materialnih stroškov gre de- 
jansko za to, da so se materialni stroški, ki smo jih v tem letu imeli zagotov- 
ljene v proračunu za delo organov, v globalu povečali za okoli 17 %, s tem da 
je bila prioriteta dana inšpekcijskim službam in pa skupnim službam. Vemo 
pa, kakšne naloge so bile v tem letu postavljene pred te organe. Ta sredstva 
niso zadoščala. Indeksiranje, ki je bilo podano v uvodni besedi, se nanaša na 
planirano dejansko povečanje samo 15,6 % v naslednjem letu. Glede osebnih 
dohodkov mislim, da ne kaže ponavljati teh številk. 

Glede sprejemanja proračuna po hitrem postopku pa ne smemo pozabiti, 
da smo v prvi fazi obravnavali izhodišča, kjer sicer ni bilo kvantifikacij, ven- 
dar je to bila prva faza, danes pa obravnavamo drugo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Besedo 
ima tovariš Anton Žagar, delegat iz občine Hrastnik. 

Anton Žagar: Kot delegat ne morem mimo dejstva, ki se večkrat 
pojavlja. V zadnjih razpravah je tudi na 21. seji Centralnega komiteja ZKS 
bila kritizirana delegatska baza, češ da ni odigrala svoje vloge v vseh teh pri- 
pravah. Oprostite mi, toda kot delegat sem danes dobil pol materiala na mizo. 
Mislim, da sem pravzaprav prišel dvigovat roko, ne pa razpravljat! Kot de- 
legat o vsem tem gradivu nimam mnenja svoje baze. Mislim, da je bilo danes 
glede tega precej pripomb, ki so bile povsem upravičene. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: To je res, čeprav je res tudi to, da je de- 
cembra skoraj vedno tako, in da bo kljub vsem prizadevanjem in spremenje- 
nemu poslovniku najbrž decembrska seja še vedno najhujša. 

Če grem sedaj na ta konkretni primer. Slišali ste tovariša Bulca, ki je 
povedal, kako poteka usklajevanje. Izvršni svet ni imel prej teh številk. S tem 
pa ne bi opravičevala Izvršnega sveta, ko smo danes resnično v situaciji, da 
razpravljamo o posameznih točkah dnevnega reda, ne da bi imeli pred seboj 
vsaj papir. To so tovariši iz Izvršnega sveta danes prav gotovo registrirali. Na 
seji Predsedstva Skupščine, kjer se pogovarjamo o tem, kako potekajo seje in 
koliko so bili ustvarjeni pogoji za to, da delegat kolikor toliko normalno od- 
loča oziroma koliko niso bili ustvarjeni, se bomo morali o zadevi posebej po- 
govoriti. Lahko pa mi verjamete, da skoraj enako težko tudi jaz sprašujem za 
vaše mnenje. Zato tudi upočasnujem stvari, kot ste videli danes že dvakrat, 
da bi procedura potekala bolj normalno iz preprostega razloga, ker nihče med 
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nami in tudi Izvršni svet ne želi odločanja, ne da bi vedeli o čem pravzaprav 
odločamo. 

Sedaj pa bi, če dovolite, prešli na glasovanje. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

45. členu. Tu gre za to, da zakon začne veljati s 1. 1. 1982. Kdor je torej za 
amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (52 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta. Gre za 

amandma k 2. členu, v katerem je vsebovan znesek naše kotizacije v proračun 
federacije, in amandma k bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slove- 
nije za leto 1982. To je prvi amandma. 

Potem bomo glasovali o amandmaju k 16. členu, kjer med vse druge in- 
stitucije uvrstimo še Skupščino SR Slovenije, da lahko porabi sredstva, ki jih 
sama ustvari. 

Potem imamo amandma, da se za 44. členom doda nov 45. člen, kjer go- 
vorimo o obveznostih v zvezi z novim zakonom o amortizaciji. 

Kdor je torej za te amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (50 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli amandmaje Izvršnega sveta. 
Sedaj bomo glasovali o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlog zakona. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
0 določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških orga- 
nov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za leto 1982. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Mihajla Madžaroviča. Želite besedo tovariš 
Madžarovič? (Da.) Prosim! 

Mihajlo Madžarovič: Tovarišice delegatke, tovariši delegati! Pri 
izdelavi predloga odloka, s katerim Skupščina SR Slovenije določa obseg de- 
viz in njihovo razporeditev za družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji ter 
druge organizacije, je Izvršni svet izhajal predvsem iz stališča, da se v letu 
1982 pokrijejo najnujnejše in neodložljive obveznosti SR Slovenije. V skladu 
s tako opredeljenimi stališči znaša vsota deviznih pravic po predlaganem od- 
loku 492 mio in se povečuje le za 5,5 % v primerjavi z razpoložljivimi deviz- 
nimi sredstvi v letu 1981. Tako določena vsota deviz temelji na dinarski proti- 
vrednosti deviz po tečaju 27,3 dinarja za dolar. Od skupnega zneska deviz je 
488 mio ali 99 % namenjenih za plačila v konvertibilnih valutah in 4 mio ali 
1 % za devizna plačila v nekonvertibilnih valutah. Devizne pravice po tem od- 
loku se bodo koristile za blagovna in neblagovna plačila. 

V okviru predlaganega odloka predstavljajo blagovne devize v strukturi 
45% in so v primerjavi z razpoložljivimi deviznimi sredstvi za leto 1981 
manjše za 6 %. Blagovne devize se bodo v letu 1982 uporabljale predvsem za 
nakup najnujnejšega reprodukcijskega materiala, ki ga družbenopolitične skup- 
37 
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nosti potrebujejo za opravljanje svojih osnovnih dejavnosti ter za nakup tiste 
opreme, ki je zlasti potrebna pri krepitvi sistema državne varnosti, ter za nakup 
opreme, ki bo služila izgradnji sistema obrambe pred točo in organiziranju 
republiške mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije. 

V okviru blagovnih deviz se v letu 1982 dodatno zagotavljajo devizne pra- 
vice republiškemu štabu za teritorialno obrambo v višini 16,5 mio dinarjev za 
nakup tistega dela reprodukcijskega materiala in opreme, ki jo je vse dosedaj 
zagotavljala federacija v zveznem deviznem odloku. Republiški štab za terito- 
rialno obrambo je dobil od Jugoslovanske ljudske armade pismeno obvestilo, da 
te pravice ne bodo zagotovljene v okviru deviznih sredstev JLA oziroma na 
ravni federacije. 

V okviru predlaganega odloka predstavljajo neblagovna devizna sredstva 
50 %. Neblagovna devizna sredstva se bodo uporabljala za pokritje ustavnih 
obveznosti v zamejstvu, stroškov potovanj ter plačilo članarin in kotizacije. 
V strukturi neblagovnih deviz predstavljajo ustavne obveznosti kar 81 % in 
izkazujejo 25,3% povečanje v primerjavi z letom 1982. 

Izvršni svet je pri dodeljevanju upošteval enake kriterije za vse devizne 
upravičence. V predlogu odloka so tako vključena enaka sredstva, kot so jih 
imeli devizni upravičenci na razpolago v letu 1981. Izjema pa so ustavne ob- 
veznosti in tisti republiški organi, ki opravljajo specifične naloge. Za pokritje 
ustavnih obveznosti je bila izkazana potreba po 257,9 mio. V predlogu je vklju- 
čen znesek 207,9 mio din, razliko pa naj bi pokrili iz devizne rezerve fe- 
deracije. 

Republiški organi, ki Opravljajo specifične naloge, so: Republiški sekreta- 
riat za notranje zadeve (državna varnost, sredstva za zavarovanje helikopter- 
jev in za servise v tujini), protokol v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
(sredstva za zavarovanje letala in za njegove servise v tujini) ter Republiški 
komite za mednarodno sodelovanje, ki skrbi za realizacijo arhivskega spora- 
zuma, sklenjenega med SFRJ in Avstrijo. 

Ker s predlogom deviznega odloka ne zagotavljamo vseh deviznih sred- 
stev, ki so jih predlagale družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji, saj so 
bili njihovi zahtevki bistveno višji in ker smo pri dodeljevanju vzdržali enotne 
kriterije, bo Izvršni svet v skladu s pooblastili, ki jih ima po odloku, eventu- 
alne zahtevke, ki bi izhajali iz nezagotovljenih deviz ali novih obvenosti re- 
ševal med letom iz nerazporejenih deviznih sredstev republike. Od skupnega 
zneska deviz predstavljajo nerazporejena devizna sredstva 20 mio din — v 
strukturi celotnih sredstev 4% — ter so za 35 % manjša kot v letu 1981. 

Predlagani odlok o določitvi obsega deviznih pravic v letu 1982 sta ob- 
ravnavala tudi oba Odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora občin, 
ki sta predlog odloka podprla. Odboru za finace Zbora občin pa dajemo še 
pojasnila glede naslednjih vprašanj. 

Kaj bi pomenila morebitna sprememba tečaja USA dolarja za predlagani 
devizni odlok? Odgovor: tak ukrep bi imel za posledico, da bi vsa razpoložljiva 
devizna sredstva po tem odloku sorazmerno razvrednotila, oziroma bi to po- 
menilo, da bi vsi devizni upravičenci razpolagali s sorazmerno manjšim ob- 
segom deviznih pravic. 

Drugo vprašanje. Zakaj je delež občinskih skupščin v deviznem odloku 
praktično zanemarljiv? Odgovor: Izhodišče oziroma pristop pri dodeljevanju 
deviznih pravic za skupščine občin je bil enak kot za republiške organe in orga- 
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nizacije v SR Sloveniji, razen izjem, ki sem jih naštel. Izhodišče je, da se po- 
raba deviz v letu 1982 zadrži na enaki ravni, kot v letu 1981 tako glede bla- 
govnih in neblagovnih deviz. Dejansko izkazane potrebe občin so glede na na- 
ravo dela bistveno manjše od potreb republiških organov. 

Glede vprašanja o zvišanju sredstev po tem odloku v primerjavi z gibanji 
sredstev za podobne potrebe v federaciji pa je odgovor: SR Slovenija pred- 
stavlja v okviru Jugoslavije specifičen primer zagotavljanja sredstev za ustavne 
obveznosti v zamejstvu. Za pokritje teh obveznosti se v predlaganem odloku 
zagotavlja 42,3 ®/o vseh deviznih pravic. To pa pomeni, da se je v predlogu od- 
loka prioritetno reševalo pokritje ustavnih obveznosti SR Slovenije v zamejstvu. 
Če izločimo iz predlaganega odloka devizna sredstva za pokritje ustvanih ob- 
veznosti, se zagotavlja za pokritje deviznih obveznosti za vse družbenopolitične 
skupnosti v SR Sloveniji in druge institucije, navedene v odloku, le še devizna 
sredstva v višini 284,1 mio din ali 94,6 %, v primerjavi s sredstvi, ki so jih te 
imele na razpolago v letu 1981. 

V okvir tako predlaganega odloka pa je bilo potrebno vključiti tudi novo 
obveznost Republiškega štaba za teritorialno obrambo, ki jo je federacija pre- 
nesla na republike. Federacija je s tem prenosom sicer znižala devizne pravice 
v zveznem odloku, vendar pa to pomeni za SR Slovenijo dodatno obveznost. 
Ta prenešena obveznost znaša 2,9 % celotne obveznosti sredstev po predlaganem 
odloku. Nadalje mora SR Slovenija, ki je obmejna republika, zagotavljati tudi 
večja devizna sedstva za zagotavljanje državne varnosti, za hitrejši pretok pot- 
nikov in blaga na mejnih prehodih ter na področju družbene samozaščite in 
ljudske obrambe. Vsi navedeni momenti v končni konsekvenci pomenijo, da je 
Izvršni svet ob določitvi devizne vsote za družbenopolitične skupnosti in njihovi 
razdelitvi izhajal iz stališča, da je tudi v letu 1982 potrebno nadaljevati s poli- 
tiko varčevanja z devizami na vseh področjih in da se v okviru tako določene 
kvote pokrite le najbolj nujne in neodložljive obveznosti družbenopolitičnih 
skupnosti, kar pa naj bi prispevalo k uresničevanju ciljev politike ekonomske 
stabilizacije in uskladitve devizne bilance Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši'delegati! Izvršni svet predlaga zboru, da predlog od- 
loka sprejme! Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Odlok je bil objavljen v Po- 
ročevalcu št. 23. S posebnim dopisom pa ste dobili še priloge k predlogu odloka. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru poročala. Želita besedo poročevalca? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da smo predlog odloka soglasno sprejeli. 
Odrejam pol ure odmora! 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 14.25 in se je nadaljevala ob 14.55.) 

Predsednica Silva Jereb: Vračamo se na 7. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
37« 
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davke iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
v letu 1982. 

Razpravo o tej točki dnevnega reda smo prekinili zaradi tega, ker še ni- 
smo imeli napisanega novega amandmaja Izvršnega sveta, ki ga je obrazložil 
tovariš Slavko Polanič. Gre za spremembo od 3,0 na 3,25. S tem amandmajem 
soglašata Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. 

Prehajamo torej na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu, 
ki ste ga dobili danes na klop. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (42 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da smo amandma Izvršnega sveta k 2. členu sprejeli z večino 
glasov. 

Sedaj pa prehajamo na glasovanje o amandmaju Skupščine mesta Ljub- 
ljane k 2. členu. Tovariš Polanič je že obrazložil, da se Izvršni svet s tem 
amandmajem ne strinja, prav tako pa tudi ne naš Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Kdor je torej za amandma Skupščine mesta Ljubljane 
k 2. členu, naj prosim glasuje! (21 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (24 de- 
legatov.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma skupine delegatov Skupščine mesta Ljubljane 
ni sprejet. 

S tem smo zavrnili tudi enak amandma skupine delegatov iz občine Ljub- 
ljana Šiška in po vsebini enak amandma iz občine Slovenska Bistrica. O teh 
ne bomo glasovali. 

Sedaj pa glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih 
rezerv za leto 1981. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je 
tovariš Slavko Polanič, ki mu dajem besedo. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Z zakonom o skladu skupnih rezerv je bilo v letu 1979 med drugim 
uveljavljeno tudi načelo finančnega načrtovanja kot enega od temeljnih ele- 
mentov delegatskega odločanja o potrebnem obsegu združenih sredstev ter o 
pogojih in načinih njihove uporabe. Skladi skupnih rezerv so dolžni na za- 
četku vsakega leta določiti predlog finančnega načrta, ki vsebuje predvsem 
pregled potreb po uporabi združenih sredstev in v skladu s tem potrebni obseg 
združevanja sredstev rezerv. Zakon tudi določa, da morajo biti finančni na- 
črti v delu, ki določa obseg združenih sredstev rezerv, medsebojno usklajeni, 
takšno usklajevanje pa izvede republiški sklad skupnih rezerv. 

Organi skladov so že takoj po objavi podatkov o rezultatih poslovanja 
v devetmesečnem obdobju letošnjega leta pristopili k sistematičnemu zbiranju 
podatkov o obsegu predvidenih izgub za leto 1981 in o možnih virih sredstev 
za njihovo sanacijo. Po tem ko so bile opravljene uskladitve med republiškim 
in občinskimi skladi o njihovi možni udeležbi v pokrivanju izgub, so bile 
začete intenzivne priprave za izvedbo združevanja dela neangažiranih sredstev 
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v občinskih skladih in njihovo usmeritev v republiški sklad skupnih rezerv 
predvsem z namenom, da bo dodeljevanje kreditov v sanacijskih postopkih 
potekalo ob uporabi poenotenih> meril in ob upoštevanju enotnih pogojev za 
udeležbo združenih sredstev rezerv pri sanaciji nekritih izgub. 

Kljub ugodnim rezultatom teh aktivnosti pa je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na osnovi poročila Republiškega sklada skupnih rezerv, ki je 
bilo posredovano tudi vam kot osnova za današnjo razpravo, ugotovil, da pri- 
čakovani obseg nekritih izgub ob izredno restriktivnem pristopu pri načrto- 
vanju možnih virov sredstev za njihovo sanacijo zahteva v letu 1982 izjemoma 
večji obseg združenih sredstev rezerv, kakor pa bo dosežen na osnovi obvez- 
nosti, prevzeti s sklenitvijo samoupravnih sporazumov o združevanju v sklade 
skupnih rezerv. 

Izvršni svet je ocenil, da ostaja premalo časa za izvedbo samoupravnega 
sporazumevanja o povečanju obveznosti delavcev v temeljnih organizacijah za 
dodatno združevanje sredstev rezerv. Zato je sklenil, da predlaga Skupščini 
SR Slovenije zakonski ukrep, ki bo v letu 1982 izjemoma uvedel povečano ob- 
veznost za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad. 

Pri predlaganju višine te dodatne obveznosti je Izvršni svet izhajal iz ene- 
ga od temeljnih načel, na katerih je zasnovan zakon, da se večina sanacijskih 
postopkov izvaja neposredno med organizacijsko, dohodkovno ali poslovno 
povezanimi temeljnimi organizacijami, medtem ko postaja sistem združevanja 
dela sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti prehodna in do- 
polnilna oblika zagotavljanja pogojev za uspešnejše poslovanje temeljnih orga- 
nizacij z nekrito izgubo na osnovi širše družbene solidarnosti. 

Dodatna obveznost za združevanje dela sredstev rezerv je tako predlagana 
na osnovi ugotovitve najnižjega potrebnega obsega združenih sredstev rezerv, 
ki ga je potrebno uporabiti v sanacijskih postopkih, potem ko bodo v te namene 
predhodno usmerjena sredstva drugih temeljnih organizacij, ki so s sanirano 
temeljno organizacijo v organizacijski ali dohodkovni povezavi, ter sredstva 
temeljnih bank. Zagotovitev materialnih pogojev za hitro in učinkovito iz- 
vedbo sanacijskih postopkov za nekrite izgube, izkazane v zaključnih računih 
za leto 1981, pa je še posebej pomembno zato, ker obstajajo predvideva- 
nja, da se bodo pogoji poslovanja v naslednjem letu dodatno zaostrili, predvsem 
zaradi povečanih obveznosti za obračun amortizacije, prodaje blaga in storitev 
na tujih trgih in drugo. Zato se je potrebno zavzeti, da bodo nekrite izgube 
čim prej pokrite in da bo z uspešno izvedbo sanacijskih programov omogočeno 
temeljnim organizacijam, ki so doslej poslovale z izgubo, izvajanje procesa 
družbene reprodukcije v tako zaostrenih pogojih poslovanja brez sprememb 
nekritih izgub iz preteklih let. 

V razpravah o predloženem zakonu je bila dana podpora predlagani uved- 
bi obveznega dodatnega združevanja sredstev rezerv. Izvršni svet je še posebej 
pozorno proučil predlog Odbora za finance Zbora združenega dela, da naj pred- 
lagatelj zakona pripravi merila in kriterije za pokrivanje izgub v organiza- 
cijah, ki so pretežno izvozniki, da bi se tako lahko določila razmejitvena črta 
med organizacijami združenega dela, ki poslujejo z izgubo. 

Glede na dejstvo, da merila in pogoje za odobravanje sanacijskih kreditov 
iz združenih sredstev rezerv sprejemajo organi skladov in da bodo ta merila 
v prihodnjem letu še posebej poostrena, ker prihaja do znatnega primanjkljaja 
sredstev za pokrivanje izgub, bo po sprejetju zakona prišlo do poglobljene 
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aktivnosti organov republiškega sklada pri podrobnejši opredelitvi kriterijev 
za odobravanje sanacijskih kreditov. Ker je ta dejavnost po zakonu v izključni 
pristojnosti organov sklada, je Izvršni svet ocenil, da kriterijev in meril za 
pokrivanje izgub ni primerno vključevati med določbe predlaganega zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izraža 
pričakovanje, da bodo z uveljavitvijo predlaganega zakonskega ukrepa zago- 
tovljeni najnujnejši materialni pogoji za saniranje že močno povečanega obsega 
nekritih izgub v letošnjem letu, nastalih predvsem kot posledica izredno za- 
ostrenih pogojev gospodarjenja. Ker so vzroki za pojav tistih nekritih izgub, 
za sanacijo katerih je predvidena tudi uporaba dela združenih sredstev re- 
zerv, v zunanjih, objektivno pogojenih razmerah gospodarjenja, izvirajočih 
predvsem iz prevladujočih deficitarnih tendenc v zunanjetrgovinski menjavi, 
so po prepričanju Izvršnega sveta podani utemeljeni razlogi za uveljavitev 
načela širše družbene solidarnosti delavcev v temeljnih organizacijah v sana- 
cijskih postopkih, zato predlaga zboru, da sprejme predlog zakona. 

Hkrati Izvršni svet predlaga, da zbor sprejme priporočilo občinskim skla- 
dom skupnih rezerv, da v odvisnosti od pričakovanih izgub za leto 1981 zni- 
žujejo obveznosti temeljnih organizacij za združevanje sredstev rezerv. Na ta 
način bo omogočeno delno znižanje z zakonom predlagane dodatne obveznosti 
za združevanje sredstev rezerv, pri čemer naj bi v letu 1982 potekalo združe- 
vanje sredstev rezerv v občinske sklade le za najnujnejše sanacijske programe 
in le v takšnem obsegu sredstev, ki jih sicer v rednih sanacijskih postopkih 
drugih udeležencev v sanaciji ni bilo mogoče zagotoviti. 

To je torej predlog sklepa, ki ga Izvršni svet predlaga zboru in ki velja 
za občinske sklade skupnih rezerv, da sklepajo eventualno o tem, da bi svojo 
stopnjo, ki je sedaj več ali manj uveljavljena na višini 2%, znižali predvsem 
v tistih občinah, kjer nimajo organizacij združenega dela, ki bi izkazovale iz- 
datnejši znesek izgub. 

K predlaganemu zakonu, za katerega predlagamo, da ga sprejmete po hi- 
trem postopku, smo prejeli tudi dva amandmaja, in sicer amandma skupine 
delegatov iz Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, ki predlaga, da bi v 
predloženem predlogu zakona spremenili stopnjo od 6 na 3 %, to se pravi, da 
bi obseg združevanja sredstev rezerv za republiški sklad skupnih rezerv ostal 
na dosedanji višini, z edino motivacijo, da bi potem s tem zakonom praktično 
zavezali tudi tiste organizacije združenega dela, ki še do danes niso podpisale 
samoupravnega sporazuma, da morajo združevati v sklade skupnih rezerv 
teh 3%. 

Drugi amandma pa je predlagala skupina delegatov iz občine Ptuj, ki pa 
predlaga, da naj se predlagana stopnja 6 % spremeni v 4 %, to se pravi, da bi 
združevali namesto 6 % samo 4 %. Izvršni svet ne soglaša z nobenim od teh 
amandmajev, predvsem iz naslednjih razlogov. Predlagani zakon namreč te- 
melji na ugotovitvi, da bodo sredstva rezerv, združena v republiški sklad po 
veljavni stopnji 3% za leto 1981, torej po zaključnih računih za leto 1981, 
komaj zadoščala za sanacijo manj kot polovice vseh ocenjenih nekritih izgub 
v gospodarstvu SR Slovenije, kar je bilo ugotovljeno ob pripravi finančnega 
načrta sklada za leto 1982. 

Ne glede na dejstvo, da so organi sklada izredno zaostrili pogoje odobra- 
vanja sanacijskih kreditov in da so predlogi za dodatne restriktivne kriterije 
za odobravanje teh kreditov v postopku sprejemanja, razpoložljiva sredstva 
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vsekakor ne bi omogočala učinkovite sanacije nekritih izgub. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je zato ugotovil, da bi utegnilo priti ob nezagotovljenih ma- 
terialnih pogojih za hitro in učinkovito izvedbo sanacijskih postopkov po za- 
ključnih računih za leto 1981 do večjih zastojev v procesih tekoče reprodukcije 
in do zaostritve socialne problematike ter do drugih negativnih posledic poslo- 
vanja v naslednjem letu ob nerazrešenem vprašanju nekrite izgube iz letošnjega 
leta. Zato je ob podrobni proučitvi obsega pričakovanih nekritih izgub in mož- 
nih načinov njihovega pokrivanja predlagal med drugim tudi sprejetje iz- 
rednega zakonskega ukrepa, po katerem naj bi organizacije združenega dela 
v letu 1982 združevale v republiški sklad skupnih rezerv podvojeno množino 
sredstev rezerv. 

Izvršni svet izraža prepričanje, da bo s tem ukrepom, kakor tudi z dru- 
gimi aktivnostmi, na katere opozarjata skupini delegatov Skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje, zagotovljen nemoten in učinkovit potek sanacijskih 
postopkov po zaključnih računih za leto 1981. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona ste dobili. Da- 
nes pa ste dobili na klop še amandma skupine delegatov iz občine Ljubljana 
Moste-Polje. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava predloženi akt v skladu z 295. 
členom poslovnika Skupščine po hitrem postopku. Želi o tem kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem prosim, da o tem predlogu glasujete. Kdo je za? (54 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da smo predlog Izvršnega sveta sprejeli z večino glasov. 
Predlog sta obravnavala Odbor za finance in zakonodajno-pravna komi- 

sija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Matija Pajnkihar, delegat iz ob- 

čine Maribor. Prosim. 

Matija Pajnkihar: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke 
in tovariši delegati! Na osnovi obrazložitve predsednika Izvršnega sveta na 
televiziji in tudi obrazložitve Izvršnega sveta ob zakonu o nujnosti razlogov za 
sprejem zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev v republiški sklad 
skupnih rezerv, naša skupina delegatov podpira predlagani predlog. Zadolžili 
pa so me, da povem še nekatere stvari. 

1. Do tega sklepa smo zelo težko prišli v vseh delegatskih skupinah za 
republiško Skupščino. 

2. Če bi občinska skupščina nastopila takrat kot konferenca delegatov, oce- 
njujemo, da takega pooblastila delegati za današnjo sejo ne bi dobili. 

Gre za dodatno obveznost 14 milijard za našo občino, ob tem, da se na 
srečo ne srečujemo z večjim številom zgubašev in ob tem, da je naša občina v 
zadnjih dveh letih zelo obsežno izvajala ukrepe družbenega varstva zaradi ne- 
spoštovanja samoupravnih aktov in dogovorov o delitvi dohodka. Danes se 
srečujemo z določenimi očitki, češ da je bolje že v naprej planirati izgubo in 
slabo gospodariti. Zato zahtevamo, da morajo biti kriteriji in merila za odo- 
bravanje kreditov podrobneje izdelani, predvsem pa sanacijski programi, iz 
katerih mora biti med drugim tudi razvidno ali ima organizacija združenega 
dela osnovo in pogoje za nadaljnji obstoj. Ne moremo se strinjati več s tem, 
da bi še naprej v nedogled pokrivali izgube tam, kjer ni ekonomskih razlogov 
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za obstoj organizacij združenega dela, ob seveda istih proizvodnih programih. 
Organizacije združenega dela z izgubo naj skupščini sklada in Zboru združe- , 
nega dela, skupno s sanacijskim programom predložijo tudi poročila o spre- 
jetih ukrepih glede odgovornosti samoupravnih struktur in vodilnih delavcev 
za nastalo situacijo. , 

Menimo, da je nujno potrebno vprašanje gospodarjenja in izgub ter od- 
govornosti za nastalo situacijo zaostriti na vseh nivojih ter izvajati tudi ukrepe 
družbenega varstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože Trg- 
lec, delegat občine Slovenska Bistrica. Prosim! 

Jože Trglec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na predlog sveta za družbenoekonomske odnose občine 
Slovenska Bistrica sprejela k predlogu zakona naslednjo pripombo. Nespre- 
jemljivo je dejstvo, da se za tako pomembna vprašanja predlaga sprejem za- 
kona po hitrem postopku. Zato naj se takšni primeri v prihodnje ne ponavljajo 
več. V prihodnje mora predlagatelj, to je republiški Izvršni svet, zagotoviti, 
da bo pravočasno stekel postopek samoupravnega sporazumevanja in dogovar- 
janja. 

Obrazložitev: Izvršni svet pri predlaganju sklepov izhaja iz dejstva, da je 
nastale izgube treba pokriti, za kar je potrebna širša solidarnost združenega 
dela Slovenije. Takšen postopek reševanja problema sicer obstaja, ker je 
predlagatelj že dalj časa vedel za višino nastalih izgub, vendar glede na dej- 
stvo, da smo tik pred sprejemom zaključnih računov v organizacijah združe- 
nega dela, druge potni ni. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ciril Plut, delegat iz 
občine Krško. Prosim. 

V 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi razprave v zborih skupščine Krško in skupine delegatov za Zbor 
občin o predlogu zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 
republiški sklad soglašamo z zasnovo predlaganega zakona in predvideno 6% 
stopnjo združevanja. To je sicer sto odstotno povečanje glede na sedanjo 
stopnjo, kar je dodatna obremenitev gospodarstva. Toda, ker gre pri tem po- 
večanju združevanja za sredstva, s katerimi se bodo pokrivale izgube v gospo- 
darstvu, smo načelno za povečano stopnjo, saj bodo sredstva ostala v gospo- 
darstvu. 

Kljub pozitivnemu stališču do tega predloga želim opozoriti na sklepe 
zborov republiške Skupščine z dne 28. 10. 1981 o pokrivanju izgub v gospo- 
darstvu, ker menim, da moramo pri koncipiranju predlaganega zakona izha- 
jati predvsem iz teh sklepov. S tem v zvezi zahtevamo, da se združena sred- 
stva rezerv republiškega sklada dodelijo le za pokrivanje izgub tistih organi- 
zacij druženega dela, ki s sanacijskimi programi jamčijo, da bodo vzroki za 
nastanek izgub sanirani in da pri tem ne bo šlo le za avtomatično pokrivanje 
izgub. 

Glede priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da naj se dolo- 
či za leto 1982 nižja stopnja združevanja sredstev rezerv v sklade skupnih re- 



67. seja 585 

zerv, v' občini menimo, da bi izvajanje tega priporočila lahko povzročilo do- 
ločene negativne posledice pri obvladovanju gospodarskega položaja v posa- 
meznih občinah in predlagamo spremembo oziroma naslednje dopolnilo. V ti- 
stih občinah, kjer se bo s sredstvi rezerv republiškega sklada pomagalo po- 
kriti izgube v organizacijah združenega dela ali pa kjer bodo republiška sred- 
stva rezerv med viri za organizacije združenega dela pri sanacijah, to je pri 
odpravi vzrokov za izgube, morajo v letu 1982 povečati stopnjo združevanja 
sredstev v sklade skupnih rezerv občin za najmanj 100 %. S tem bodo organi- 
zacije združenega dela v občinah, kjer se pojavljajo izgube, v večji meri spo- 
sobne same reševati probleme. To zahtevo postavljamo zato, ker obstajajo ob- 
čine, ki že vrsto let — tudi po 10 let — združujejo v svoje sklade po 5 % in 
se v takih občinah organizacije združenega dela celo odpovedujejo vračilu 
združenih sredstev. Take občine so probleme v glavnem same reševale. Če bi 
v vseh občinah združevali zadnjih deset let po 5 % rezerv v občinske sklade, 
verjetno ne bi bilo treba danes sprejemati zakona o 6% združevanju sredstev 
v republiški sklad, ampak v manjšem odstotku oziroma ta zakon sploh ne bi bil 
potreben. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Pismenih 
prijav ni več. Besedo ima Franc Kolman, delegat občine Ljubljana-Moste-Polje. 

Franc Kolman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na sestanku skupine smo delegati za Zbor združenega dela in pa Zbor 
občin sprejeli naslednjo obrazložitev tega našega amandmaja. 

1. Občina Ljubljana-Moste-Polje predlaga, da ostane ta stopnja ista, to se 
pravi 3%. Delegati se zavedamo izredne problematike pokrivanja izgub in 
realizacije sanacijskih programov, vendar menimo, da današnja zakonodaja 
ne daje dovolj garancij za uspešno izvedbo sanacij. 

Iz dosedanjih izkušenj vemo, da so sanacijski programi slabi in da slu- 
žijo predvsem za pridobivanje sredstev ne glede na kasnejšo dejansko us- 
pešno sanacijo. Tu mislimo tudi na osebne dohodke, ki so največkrat v odvis- 
nosti od rasti cen — to predvsem pri izgubaših — ne pa od rasti ekonomič- 
nosti in produktivnosti zaposlovanja. To kažejo tudi podatki o izplačanih oseb- 
nih dohodkih v tozdih z izgubami. 

2. Pri sanacijah bi morale večjo odgovornost prevzeti predvsem gospo- 
darske banke. Ugotavlja se namreč, da so največje izgube posledica nedore- 
čenih investicij, predvsem tehnologije, čemur so botrovale tudi poslovne banke. 

3. Na osnovi navedenega menimo, da bi se morala sredstva rezerv gospo- 
darstva bolj racionalno uporabljati. Zaostriti se morajo kriteriji dodeljevanja 
sredstev, predvsem pa bolj budno spremljati realizacijo sanacijskih progra- 
mov. V naši občinski skupščini spremljamo pogoje poslovanja vse leto in 
skušamo pogoje poslovanja realizirati med letom, ne da bi čakali na uradno 
prikazane rezultate. Med letom v ta namen že delujejo komisije, ki ugotav- 
ljajo in odpravljajo vzroke neuspešnega gospodarjenja, zato ugotovitve ob 
zaključnih računih niso tako boleče. V nekaterih drugih občinah pa čakajo na 
uradne ugotovitve, s čimer dosežejo tudi večje bonitete pri pokrivanju izgub 
posameznih tozdov. Kot primer naj navedem SGP Zidar Kočevje, tozd Grad- 
beni sektor Ljubljana, ki je šel v stečaj brez sodelovanja sredstev republiških 
organov. 
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Glede na predlog, da se zniža stopnja združevanja v občinske sklade, pri- 
pominjamo, da smo že sedaj skrajšali dobo združevanja zaradi tega, da potem 
tozdi ta sredstva najprej združujejo v razvojno-gospodarsko skupnost in lah- 
ko nato ta sredstva uporabljamo za delno sofinanciranje deficitarnih področij, 
to je predvsem trgovina, saj imamo v naši občini najmanjšo površino trgovske 
mreže na prebivalca. V republiškem merilu smo od 60 občin nekje na 54. 
mestu. 

Nesprejemljiva je tudi obrazložitev, da mora biti ta interventni zakon 
sprejet do konca leta, da delovne organizacije z izvozom ne bi prikazovale 
izgube. To je nesmiselno, saj bi morale te delovne organizacije prikazati plačilo 
dohodka iz tega naslova najkasneje do 15. januarja 1981, kar pa ta zakon ne 
omogoča, in bi eventualna dodatna sredstva pritekala po roku za zaključni 
račun 1981, to je šele v mesecu marcu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Vztrajate pri svojem amandmaju? (Da.) 
Kaj pa delegat Ptuja? (Da.) 

Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš Aljoša Zorga, delegat Skupščine 
mesta Ljubljana. 

Aljoša Zorga: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov Skupščine 
mesta Ljubljana podpira delegacijo iz Most. Ugotavljamo, da je argumenta- 
cija dokaj prepričljiva. Pri tem p\a bi poudaril, da se pri pokrivanju izgub ved- 
no znova načenja vprašanje naše solidarnosti, pri čemer je bilo že veliko raz- 
prav glede tega, do kakšne stopnje naj bi šla ta solidarnost. Posebno vpraš- 
ljivo je prihodnje leto. Predlagatelj predlaga, da je to začasni ukrep, ki naj 
bi veljal samo to leto. Znano pa je, da bodo pogoji gospodarjenja v prihodnjem 
letu prav gotovo še ostrejši in je zato res vprašljivo, koliko je ta ukrep zača- 
sen oziroma ali bo ta ukrep kasneje obnovljen. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Se kdo želi besedo? (Da.) Tovariš Milan 
Gaspari, prosim 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede amandmaja iz občine Ljubljana Moste-Polje mislim, da ni nobenega 
razloga za to, da bi sprejeli ta amandma, to se pravi, da bi sprejeli zakon, ki 
zavezuje k 3% združevanju, ko pa so že po samoupravni poti sklenjeni spora- 
zumi o tem, da se združuje 3 %. Razumel sem, da je pravzaprav smisel pri- 
pombe občine Ljubljana Moste-Polje v tem, da je proti zakonu, ker ni logično, 
da zdaj z zakonom predpisujemo isto stopnjo, kot je že v samoupravnih aktih. 

Predsednica Silva Jereb: Prosim, tovariš Polanič! 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Prav razprava delegata iz Ljubljane me je spodbudila, da odgovorim 
še na nekaj vprašanj oziroma predvsem na eno vprašanje. 

Gre za dilemo glede tega, ali bo ta zakon veljal res samo za zaključne 
račune za leto 1981, ali pa bo postal sistemski zakon oziroma bo to stalno 
združevanje. Ze v ekspozeju ob osnutku resolucije je Izvršni svet najavil in se 
tudi zavezal, da bo prek Interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
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zagotovil združevanje sredstev iz gospodarstva, s čimer bi nekako izenačevali 
oziroma vsaj odpravljali velike razlike v pogojih poslovanja predvsem za tisti 
del gospodarstva, ki je udeležen z izvozom na konvertibilna območja. V ekspo- 
zeju je bilo celo rečeno, da kolikor Samoupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino ne bo mogla vsaj v začetku prihodnjega leta skleniti 
tega samoupravnega sporazuma, bo potem Izvršni svet predlagal neko zakon- 
sko ureditev. Ta naloga je torej še vedno pred nami in računamo, da bomo s 
takim združevanjem sredstev odpravili vsaj tisti del izgub na področju gospo- 
darstva, ki nastaja predvsem zaradi povečanega izvoza na konvertibilno ob- 
močje. Pri tem izvozu izvozniki seveda ne dosegajo takih cen, kot bi jih do- 
segali, če bi to isto blago plasirali na domače tržišče. Iz tega razloga lahko 
zaupamo Izvršnemu svetu, da je to res le enkraten ukrep, prav glede na to, 
ker je bilo premalo časa, da bi šli prek samoupravnega sporazumevanja. 

Gre tudi za to, da smo izgube po 9-mesečnih periodičnih obračunih ugo- 
tovili praktično šele 30. 9. Preden so bili vsi periodični obračuni pri službi 
družbenega knjigovodstva obdelani, je bil že praktično november. Potem pa 
je zasedal še izvršni odbor sklada, ki je moral na osnovi teh podatkov pri- 
praviti oceno izgub po zaključnih računih za leto 1981. Šele potem se je Iz- 
vršni svet lahko vključil v zakonodajni postopek, ker je ostalo premalo časa, 
da bi to uredili prek neposrednega sporazumevanja z gospodarstvom. 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa. Slišali smo zelo različna mne- 
nja tovarišev iz Maribora, iz Krškega in iz Slovenske Bistrice, ki, zavedajoč 
se težav, nekako pristajajo na to, da spremenimo stopnjo. Slišali smo tudi 
delegata iz občine Ljubljana Moste-Polje. 

Ker gre za tako resno stvar, predlagam, da bi predhodno ugotavljali stop- 
njo soglasja. Prosim, da glasujete tisti, ki mislite, da bi zakon tak, kakršnega 
je predložil Izvršni svet, lahko sprejeli! (40 delegatov glasuje za.) Torej ve- 
činoma mislimo, da bi zakon lahko sprejeli. 

Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej moramo glasovati o amandma- 
jih, ki najbolj odstopajo, se pravi o amandmaju občine Ljubljana Moste-Polje. 
Kdor je za amandma občine Ljubljana Moste-Polje, naj prosim glasuje! (10 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (20 delegatov.) Se je kdo vzdržal (7 de- 
legatov). 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Zdaj moramo glasovati še o amandmaju skupine delegatov iz Ptuja, ki 

namesto 6% predlagajo 4% stopnjo. Kdor je za ta amandma, naj prosim gla- 
suje! (8 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (34 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(3 delegati.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Zdaj glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim gla- 

suje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(6 delegatov.) 

Predlog zakona smo torej sprejeli z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetij- 
stvu in porabi hrane z osnutkom zakona. 
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Predlog za izdajo zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Stanka Renčlja, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tovariš Ren- 
čelj, želiš besedo? (Da.) Prosim! 

Stanko Renče 1 j : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kmetijstvo je v tem srednjeročnem planskem obdobju prevzelo nase 
izredno zahtevno nalogo povečanja ponudbe hrane iz domačih virov na okoli 
85 % potreb v Sloveniji, ob hkratnem povečanju rezerv in izvoza. Ta cilj lahko 
dosežemo le z bistveno večjim angažiranjem vseh delovnih ljudi na tem pod- 
ročju pri obdelavi zemlje, s povečanimi vlaganji v proizvodne objekte in še 
zlasti s planiranimi spremembami obsega proizvajalnih kapacitet s pridobi- 
vanjem in izboljšanjem kmetijskih zemljišč. 

Pri tem je zlasti pomembno ponovno opozoriti na nujnost materialne 
podpore pospešiti procesa združevanja dela sredstev in zemlje kmetov med 
seboj in delavci v temeljnih organizacijah v kmetijstvu, da se tako poveča 
produktivnost dela in dohodek ter zmanjša razdrobljenost, ki je eden od te- 
meljnih razlogov nizke produktivnosti, neučinkovitosti in nihanj v obsegu 
kmetijske proizvodnje. Za razrešitev teh vprašanj in pa z namenom, da se 
organizirano vpliva na usmerjanje, povečanje, stabilizacijo in družbeno orga- 
niziranost tržne kmetijske proizvodnje, dogovor o temeljih družbenega plana 
in družbeni plan SR Slovenije predvidevata za izvedbo navedenih nalog uve- 
ljavitev intervencije v proizvodnji hrane. 

Kljub dveletni veljavnosti zakona, ki je opredelil oblike združevanja in- 
tervencij v proizvodnji hrane, do uveljavitve skladov za intervencije v proizvod- 
nji hrane v republiki in občinah ni prišlo. Pomemben razlog za takšno stanje 
je v neprimernosti z zakonom predvidenih virov sredstev, kar je pripeljalo do 
tega, da so bili v tem obdobju edini vir za napajanje teh skladov proračuni 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Posebej kaže opozoriti tudi na znano dejstvo, da kmetijska proizvodnja 
nima enakega pomena za vse družbenopolitične skupnosti v Sloveniji, kar je 
posledica dejstva, da so območja največje proizvodnje locirana drugače kot 
območja največje porabe hrane. Delegati v Skupščini SR Slovenije so v letu 
1981 večkrat s sklepi zborov zahtevali, da se z ustrezno dopolnitvijo zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane zagotovi stabilna materialna pod- 
laga za uresničevanje nalog, ki so jih družbenopolitične skupnosti opredelile 
s svojimi plani na področju kmetijstva. 

Izvršni svet ocenjuje, da je pred vstopom v drugo leto srednjeročnega 
obdobja 1981—1985 bistveno ogroženo izvajanje nalog, ki so na področju pro- 
izvodnje hrane začrtane z družbenimi plani in z dogovorom o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije. Zato predlagamo Skupščini, da sprejme predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane z osnutkom tega zakona. 

Pri tem izhajamo iz naslednjih osnov. Hrana je eden od temeljnih pogojev 
za življenje in delo vseh delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji, ki morajo 
za to prispevati tudi za ustvarjanje pogojev za nj'eno proizvodnjo. O progra- 
mih za povečanje proizvodnje hrane morajo skupno odločati samoupravno or- 
ganizirani proizvaljalci in uporabniki hrane. Za nekatere zadeve, ki so ključ- 
nega pomena za skladno uresničevanje planov na področju kmetijstva — med 
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temi so ustvarjanje pogojev za pridobivanje in uporabljanje zemljišč, zlasti 
njiv, zmanjševanje razdrobljenosti zemljišč, pospeševanje združevanja dela 
sredstev in zemlje v proizvodnih skupnostih kmetov, revitalizacija hribovske- 
ga sveta in pa usmerjanje družbeno organizirane kmetijske proizvodnje z in- 
tervencijami v tekoči proizvodnji — predlagamo, da se z zakonom opredelijo 
kot zadeve posebnega družbenega pomena. Za organizirano izvajanje teh na- 
log se oblikujejo samoupravni skladi, ki imajo značaj in položaj samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Nekatera skupščinska delovna telesa predlagajo, 
da se v zakonu uredi oblikovanje samoupravnih skupnosti za pospeševanje 
kmetijstva. To bo Izvršni svet ob pripravi predloga zakona še posebej skrbno 
proučil, vendar moramo že sedaj opozoriti, da tudi oblikovanje samoupravnih 
interesnih skupnosti v celoti ne bo moglo slediti vsem, že doslej dogovorjenim 
načelom, ker gre vendarle za specifično samoupravno interesno skupnost. 

Danes ste prejeli na klop varianto osnutka zakona, po katerem se oblikuje 
samoupravna interesna skupnost za pospeševanje kmetijstva. Te samouprav- 
ne interesne skupnosti naj bi za uresničevanje svojih programov, ki so po- 
sebnega družbenega pomena za SR Slovenijo in občino, zbirale prispevke iz 
osebnega dohodka po določbah sklenjenih samoupravnih sporazumov. Poleg 
tega pa naj bi zbirali in združevali še druga sredstva in opravljali druge na- 
loge, ki so jih doslej v občinah opravljale različne skupnosti za pospeševanje 
kmetijstva, za oskrbo in tako dalje. S tem bi poenotili tudi sistem organizirane 
skrbi za proizvodnjo in oskrbo s hrano. 

Zaradi nujnosti, da se bistveno pospeši uresničevanje planov na področju 
primarne kmetijske proizvodnje, je v osnutku predlagano — skupščinska de- 
lovna telesa pa so to podprla — da se za del tekočega srednjeročnega obdobja, 
to je za obdobje 1982—1984, v zakonu prehodno dopusti, glede na njegov inter- 
ventni značaj za izvedbo ključnih nalog prestrukturiranja kmetijstva, zbiranje 
85 % zbranih sredstev v republiškem skladu, kjr bo bistveno izboljšalo celo- 
kupno ponudbo hrane iz družbeno organizirane in tržno usmerjene kmetijske 
proizvodnje v SR Sloveniji že v tem srednjeročnem obdobju. Do navedenega 
roka pa naj bi se rešitve oblikovale v celoti v sistemu po postopku samouprav^ 
nega sporazumevanja. 

Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Po programih za izvajanje za- 
kona se bodo v skladu s predloženim zakonom dogovorili delegati — izvajal- 
ci in uporabniki. Pri tem bodo morali izhajati iz nalog, ki so opredeljene v 
družbenih planskih aktih SR Slovenije, še zlasti pa v dogovoru o temeljih 
družbenega plana, kjer so zlasti jasno opredeljene ključne naloge. Pri tem je 
definiran tudi obseg sredstev za izvedbo nalog. Posebej želimo opozoriti, da 
ž zakonom zbrana sredstva niso izključna ali pretežna sredstva za izvedbo 
sprejetih programov. So le spodbuda in hkrati ukrep za usmerjanje drugih 
sredstev združenega dela v kmetijskih in drugih organizacijah združenega dela 
ter poslovnih bankah za izvajanje ključnih, s planom opredeljenih nalog. 

Z zakonom zbrana sredstva se ne bodo uporabljala za intervencije, ker je 
mogoče na podlagi združevanja dela sredstev zainteresiranih organizacij zdru- 
ženega dela zagotoviti njihovo izvedbo. Slsužila naj bi torej za ustvarjanje 
pogojev, da bo mogoče na novo pridobljenih ali izboljšanih zemljiščih inve- 
stirati v nove farme, proizvodnjo krme, poljedeljsko proizvodnjo in podobno. 
Na tej osnovi se bodo ustvarili pogoji za zmanjšanje odvisnosti od velikih na- 
kupov drugod in od uvoza osnovnih kmetijskih proizvodov. 
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Ocenjujemo, da bo mogoče na podlagi tako zbranih sredstev meliorirati 
velik del danes slabo izkoriščenih in zamočvirjenih kmetijskih zemljišč v Po- 
murju, na Dravskem polju in v Vipavski dolini, delno pa tudi drugod, še zla- 
sti na Obali. To bo omogočilo bistveno večjo tržno proizvodnjo pšenice, vrt- 
nin in sladkorne pese, hkrati pa bodo s tem ustvarjeni pogoji, da brez bojazni 
pričnemo z investicijami v nove svinjerejske farme v Radgoni, Ptuju, Mari- 
boru in drugod, saj so zadostne količne doma pridelane koruze in druge krme 
temeljni pogoj za relativno pocenitev in za stabilno oskrbo z mesom. Prav 
tako pa bodo že zgrajene farme za rejo prašičev z na novo pridobljeno ali us- 
posobljeno zemljo dobile svojo surovinsko bazo v domačem prostoru. 

Nujna je podpora za izvedbo programov intenzivne proizvodnje vrtnin na 
območju Vipavske doline in Obale in nadaljnja podpora za povečanje ulova 
morskih rib, kar bo omogočilo bistveno povečanje domače porabe in še zlasti 
pomembno povečanje izvoza. Kljub specifični konfiguraciji kmetijskih zem- 
ljišč v SR Sloveniji je oblikovanje večjih združenih kompleksov zasebne in 
družbene zemlje pogoj za večjo stabilnost proizvodnje in za zmanjšanje raz- 
drobljenosti. Zato ne bi smela izostati nobena občina — razen tistih, kjer ni 
kmetijske zemlje — ki ne bi zgradila vsaj en do dva skupna objekta, ki bosta 
dajala kmetijske proizvode, hkrati pa predstavljala osnovo za pospešeno pre- 
strukturiranje zasebnega kmetijstva v kasnejšem obdobju. 

In končno, predvidena sredstva naj bi zagotovila tudi kontinuiteto eko- 
nomske politike, ki so jo doslej izvajale SR Slovenija in občine prek svojih 
proračunov. To predlagamo zato, da se zagotovi družbena stimulacija in us- 
merjanje celotne kmetijske tržne proizvodnje, v skladu z obveznostmi iz 
družbenega plana SR Slovenije, pri tem pa bo potrebno na novo opredeliti 
obveznosti, ki jih bodo prevzele občine in tiste, ki jih bo ohranil republiški 
sklad. 

O zakonu so v zadnjem letu tekle številne razprave. Te so posledica raz- 
ličnosti gledanj na področje proizvodnje hrane v različnih območjih SR Slo- 
venije in pa razumljivo posledica slabosti V kmetijstvu, ki kljub nekaterim 
rezultatom v zadnjih letih še niso odpravljene. Prav tako ob upoštevanju 
vloge te panoge v celotni stabilizacijski politiki Izvršni svet predlaga, da se 
pospešeno ustvari tudi materialna podlaga za izvedbo del in nalog na tem pod- 
ročju in da se zakon sprejme še v januarju 1982. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona in osnutek ste 
dobili. Dobili ste tudi prečiščeno besedo osnutka in predlog programa pospe- 
ševanja proizvodnje hrane v obdobju 1982—1984, danes na klop pa že novo 
delovno zasnovo osnutka zakona, predvsem v lastno informacijo. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava ta akt v skladu z drugim od- 
stavkom 250. člena poslovnika, tako da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita in da danes obravnavamo predlog za izdajo in osnutek. 
Kdor je za tak predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (51 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog soglasno sprejeli. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek so obravnavali Odbor za finance, Od- 

bor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo. Tovarišica Mirjam Jan-Blažič iz občine Skofja Loka 
ima besedo! 

Mirjam Jan-Blažič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov Skupščine občine Skofja Loka za delegiranje 
v Zbor občin je k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona dala 
naslednje konkretne pripombe. 

Iz 11. člena ni razvidno, ali je skupščina sklada enodomna ali dvodomna. 
17. člen določa intervencije za pospeševanje proizvodnje hrane. V nalogah 

občinskih skladov za pospeševanje kmetijstva niso zajete naslednje naloge, 
ki jih v naši občini financiramo iz sredstev za pospeševanje kmetijstva: finan- 
ciranje pospeševalne službe, sofinanciranje selekcijske službe, plačilo dela 
obresti od srednjeročnih investicijskih kreditov in financiranje veterinarsko 
higienske službe. Za te naloge bo v naši občini porabljenih v letu 1981 4 620 
tisoč dinarjev, ali skoraj polovica razpoložljivih sredstev. Zastavlja se namreč 
vprašanje, ali se bo financiranje teh nalog uredilo z drugimi predpisi ali pa naj 
se uredi s tem, da se naloge skladov razširijo. Potrebno je po našem mnenju, 
da bi zakon opredelil tudi financiranje kmetijske pospeševalne službe na 
republiškem in regijskem nivoju, kot tudi v občinah. Zakon v glavnem rešuje 
le zagotavljanje sredstev za republiški sklad, ne rešuje pa tega v celoti tudi za 
občinske sklade. Po našem mnenju je potrebno, da bi konkretneje določili tudi 
financiranje občinskih skladov. Predvsem bi zakon moral omogočiti tudi mož- 
nosti sprejema odloka za plačilo prispevka za pospeševanje kmetijstva za ti- 
ste organizacije, ki se samoupravno ne bi odločile za tako združevanje sred- 
stev, to je za nepodpisnice samoupravnega sporazuma. 

V 23. členu je potrebno določiti, da bi prispevek od osebnega dohodka 
plačevali zavezanci za celotno srednjeročno obdobje in ne samo do 31. de- 
cembra 1984. V obrazložitvi je navedeno, da se skladi za pospeševanje kme- 
tijstva v občinah ustanovijo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
sklada, skladno z odlokom občinske skupščine. Menimo, da je potrebno to 
uskladiti, saj je zakon že podlaga za ustanovitev sklada in zato odlok občin- 
ske skupščine ni potreben. V tem primeru bi moral zakon le določiti, kdo v 
občini je zadolžen za izvedbo priprav za sklic ustanovitve skupščine sklada 
v občini, enako kot to predpisuje drugi odstavek 27. člena za republiški sklad. 

Ce pa je ustanovitveni akt za sklad občinski odlok, pa verjetno ni potre- 
ben samoupravni sporazum o ustanovitvi sklada, kot ga predvideva četrti od- 
stavek 11. člena. 

Na koncu v informacijo še to, da je skupina o pravkar posredovanih sta- 
liščih že posredovala pismeni zapis seje skupine. 

I 
Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Žarko Ži- 

gon iz občine Radlje ob Dravi. 

Žarko Zigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona, ki je v razpravi, v načelu podpiramo, podpiramo pa tudi nje- 
gova temeljna izhodišča, ki narekujejo sprejem tega zakona, ker se zavedamo 
pomembnosti realizacije planskih predvidevanj za obdobje 1981—1985. Ugo- 
tavljamo pa, da način zagotavljanja materialnih pogojev ni v skladu z dogo- 
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vorjenimi in z ustavo zagotovljenimi odnosi med republiko in občinami. Tudi 
program pospeševanja poizvodnje hrane še ni bil dovolj verificiran v širši 
delegatski bazi oziroma niso znana stališča vseh občin do predlaganega pro- 
grama. Zato v zvezi s tem predlagamo drugačno vsebino naslednjih členov: 

15. člen naj se glasi: »Prispevek naj se plačuje občinskim skladom«. Ob- 
činski skladi združujejo na podlagi posebnega samoupravnega sporazuma 85 % 
zbranih sredstev v republiški sklad za realizacijo plana primarne proizvodnje, 
ki je v družbenem planu in dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981—1985 opredeljena kot ena izmed ključnih planskih na- 
log, ki so pomembne za skladen razvoj SR Slovenije in koriščenje domačih 
proizvodnih in delovnih potencialov-. S posebnim samoupravnim sporazumom 
iz drugega odstavka tega člena se v občini dogovorijo tudi za obseg sredstev, 
ki jih obdrži posamezna občina za naloge iz 8. člena tega zakona, v skladu s 
programom občinskega sklada. 

24. člen naj se glasi: »Prispevek za pospeševanje proizvodnje hrane se 
plačuje občinskim skladom«. Občinski skladi združujejo v obdobju 1982—1984 
kar 85 % zbranih sredstev na podlagi posebnega samoupravnega sporazuma v 
republiški sklad za realizacijo namenov iz 10. in 25. člena tega zakona. 

Naše predloge utemeljujemo z dejstvom, da je v osnutku zakona v 2. čle- 
nu opredeljen obseg pospeševanja primarne proizvodnje hrane kot naloga 
vseh družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji. V 25. členu je opredeljeno, • 
da se sredstva republiškega sklada namenijo le za določene namene, med 
temi pa ni ukrepov za revitalizacijo hribovskega sveta, kar je posebno pomemb- 
no za obmejna in manj razvita območja. Menimo, da bo dogovarjanje med 
občinami na podlagi posebnega samoupravnega sporazuma zagotovilo reše- 
vanje tistih nalog iz 2. člena, ki niso opredeljene v 25. členu tega zakona. To 
pomeni, da razmišljamo tudi, da bi se morale občine dogovoriti, kako bodo 
delile tisti del sredstev — to je 15 % — ki jih tu enostavno delijo po odstot- 
ku glede na družbeni proizvod kmetijstva v SR Sloveniji, ne pa glede na na- 
loge, ki naj bi jih posamezne občine izvajale. Ni razumljivo, da 2. člen, ki 
opredeljuje, kaj obsega pospeševanje primarne proizvodnje, daje ukrepe za 
revitalizacijo hribovskega sveta na prvo mesto, poleg melioracij večjega obse- 
ga in podružbljanja zemlje, pri 25. členu, kjer pa je govor o namenih porabe 
sredstev republiškega sklada, pa le-ta sploh ni omenjena, kar pomeni, da je 
z zakonom sicer opredeljena kot zadeva posebnega družbenega pomena, zanjo 
pa ne previdevamo združevanja sredstev. 

Samo zakonska opredelitev, da je revitalizacija hribovskega sveta zadeva 
splošnega družbenega pomena brez takojšnjih ukrepov, ki bodo dosedanji trend 
preusmerili v vitalnejšo, obetavnejšo smer, je veliko premalo, da ne rečem, 
nič. Problematike hribovskega sveta podrobneje ne navajamo, ker menimo, da 
jo delegati in republiški Izvršni svet zelo dobro poznajo in da ne more ostati 
le stvar posamezne občine. Naši predlogi imajo razen navedenega za cilj tudi 
zaostritev odgovornosti za racionalno porabo zbranih sredstev na vseh nivo- 
jih. Po razpravi na zborih Skupščine občine Radlje dne 23. 12. predlagamo 
gornja mnenja in stališča zborov občine republiški skupščini. 

Danes smo dobili v informacijo variantni predlog. To je neke vrste »telo- 
vadba s sistemom«, če lahko tako rečem. Mislim, da bi lahko, preden smo dali 
tak osnutek v razpravo, vedeli, ali želimo občinske sklade ali samoupravne 
interesne skupnosti. Skratka, mislim, da ne gre zdaj za to, da se bomo skrivali 
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za nekimi formami. Če hočemo ta sredstva, ki jih bo republika porabila za 
določene namene, zbrati, lahko sprejmemo tudi zakon. Izvršni svet ugotavlja, 
da tiste občine, ki nimajo kmetijstva, nočejo dati za kmetijstvo, potem ni do- 
volj samo, da sprejmemo ta zakon, ampak se moramo s temi občinami tudi 
pogovarjati in dogovarjati. Menimo, da želimo doseči isto, vendar se ne nav- 
dušujemo, da ne gremo po poti samoupravnega sporazumevanja. S temi pred- 
logi smo tudi malo v zamudi, zato tudi želimo, da bi se na tak ali drugačen 
način zadeve razrešile. 

Težave pa nastopijo predvsem v tistih občinah, ki od tega zakona zaradi 
objektivnih razlogov ne morejo dosti pričakovati, ker pač nimajo pogojev za 
tako intenzivno proizvodnjo, za kakršno so ta sredstva namenjena. Vendar bi 
moral republiški Izvršni svet vseeno upoštevati, da občine, ki imajo hribovita 
območja, same ne bodo mogle teh stvari razreševati in da bo nujna pomoč re- 
publike pri dogovarjanju s tistimi občinami, ki imajo več sredstev, za preliva- 
nje v občine, ki jih imajo manj. Prav tako tudi mislim, da bi morali delegatom 
bolje razložiti zadeve v tem predlogu. Tu piše na primer, da imajo občine sred- 
stva za kmetijstvo tudi v svojih proračunih. Vemo, da vse občine tega nimajo 
in da so mnoge že svoje proračune, morda ne samovoljno, ampak zaradi po- 
treb, očistile. Vsa dejstva, ki jih včasih v dokumentih napišemo, pa niso real- 
na. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Žigon. Besedo ima to- 
variš Štefan Kamin iz občine Trebnje. 

Štefan Kamin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija meni, da je predlagano razmerje iz 2. odstavka 24. člena, 
po katerem republiški sklad odvede samo 15 % zbranih sredstev v skladu s 
kriteriji iz 15. člena obravnavanega zakona, popolnoma nesprejemljivo. Po tem 
sistemu bi se v občinah zbralo odločno premalo sredstev za pospeševanje pro- 
izvodnje hrane. Delegacija predlaga, da bi bilo delitveno razmerje 60 :40. 

Delegacija se tudi ne strinja s kriteriji, po katerih bi se iz izdvojene mase 
sredstev republiškega sklada, namenjenih za dejavnosti občinam, ugotavljal 
delež posamezne občine v skupni vrednosti dohodka iz kmetijstva SR Slovenije 
in glede na prioriteto z družbenimi plani sprejetih in vrednostnih programov 
iz 15. člena osnutka zakona. Delegacija meni, da ta sistem favorizira občine z 
intenzivno kmetijsko proizvodnjo oziroma postavlja v neenakopraven položaj 
občine z ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo, kjer pa je potrebno več sred- 
stev za pospeševanje. Delegacija predlaga, da bi se ti kriteriji spremenili 
tako, da se delitev izvaja po ugotovljenem katastrskem dohodku s tem, da 
se ta v 3., in 4. davčnem okolišu revalorizira za 50%. Delegacija meni, da je 
napačen pristop k izvajanju zakona, po katerem bi se večina zbranih sredstev 
porabila za investicije. Zbrana sredstva bi se v prvi vrsti morala nameniti za 
neposredne pospeševalne ukrepe. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ivan Šribar, delegat iz 
občine Sevnica. 

Ivan Šribar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz naše občine je posvetila precejšnjo pozornost predlogu za 
38 
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izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane ter sklenila predlagati naslednje pripombe k 15. členu 
in k 15. členu v zvezi s 24. členom zakona. 

Kriterij porazdelitve 15 % zbranih sredstev v republiškem skladu za in- 
tervencije v občinske sklade ni sprejemljiv. Predlagamo, da se za porazdeli- 
tev med občinami upoštevajo enaka merila kot za zbiranje teh sredstev, to 
je bruto osebni dohodek. Skupina delegatov ocenjuje, da občine z nižjim de- 
ležem dohodka iz kmetijstva nimajo prioritetnih nalog, imajo pa večje potrebe 
po racionalnejši in intenzivnejši obdelavi kmetijskih površin in so tudi pri 
razdelitvi drugih planskih nalog, na primer setve pšenice in odkupa tržnih 
presežkov, enako obravnavane kot tiste, ki imajo večji delež dohodka iz kme- 
tijstva. Predlog utemeljujemo tudi s tem, ker po veljavni zakonodaji za fi- 
nanciranje občinskih interesnih skupnosti za pospeševanje kmetijstva podpis- 
niki ne morejo realizirati obveznosti iz ostanka čistega dohodka. Zato drugih 
virov sredstev za intenzivnejšo pridelavo hrane ni oziroma jih ne bo, zato 
lahko računamo le s 15 % sredstev republiškega intervencijskega sklada. 

V smislu navedenih pripomb naj bi za zbiranje in delitev teh sredstev 
vzpostavili tak obračunsko-tehnični sistem, ki bo najcenejši in ki bo omogo- 
čal najhitrejše napajanje obeh skladov, tako republiškega kot občinskega. 

Predlagamo, da se skupna prispevna stopnja 0,75 % razdeli na stopnjo 
za republiški sklad in stopnjo za občinski sklad. Po predloženem razmerju iz 
24. člena bi bila stopnja za republiški sklad 0,6375 % in za občinski sklad 
0,1125%. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Matija 
Pajnkihar iz Maribora! 

Matija Pajnkihar: Menimo, da bi se morali odgovorni organi 
v občini in republiki bolj prizadevati, da bi dosegli združevanje sredstev v 
občinske sklade in republiški sklad po samoupravni poti. Ker je že preteklo 
leto dni srednjeročnega obdobja, v katerem smo opredelili proizvodnjo hrane 
kot prioriteto, ne kaže čakati na združevanje sredstev, zato podpiram predlo- 
ženi zakon, ob tem pa predlagam naslednje. 

1. Menimo, da ni pravilno, da so različna merila za ustanovitev občin- 
skih in republiškega sklada, saj se prvi ustanavljajo s sporazumom, republiški 
pa z zakonom. 

2. Glede odnosov med sedanjimi skladi v občinah in republiškim skladom 
predlagamo, da bi bil skupen program enoten za obveznike plačila prispevka, 
ostali del pa naj bi ostal v občinah v odnosu do zbranih sredstev in predloženih 
programov, ker bi se le tako sredstva lahko oplemenitila še za nekatere druge 
konkretne naložbe. Zato predlagamo razmerje 75 : 25, ne podpiramo pa raz- 
merja 85 : 15. 

3. Menimo, da bi morali v enoten program vključevati predvsem izgrad- 
njo kmetijske infrastrukture, pridobivanje zemljišč, melioracije in komasacije, 
medtem ko naj bi občinski programi vsebovali predvsem konkretne naložbe, 
kot so hlevi, temeljna pospeševalna služba, odkupna mreža in podobno. 

Ugotavljamo tudi, da predloženi osnutek ne razrešuje odnosa do sedanjih 
skladov po tem zakonu, zato bi morala biti ta razmerja v končnih določbah po- 
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sebej opredeljena. Predlagamo tudi, da se v 2. členu druga točka konkretizira, 
katere proizvodne skupnosti so prioritetne. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb:: Besedo ima tovariš Uroš Gulič iz občine 
Lj ubij ana-B ežigr ad. 

Uroš Gulič: Zadovoljni smo s programom pospeševanja proizvodnje 
hrane v obdobju 1982—1984. Zanima pa nas, kako se bomo dohodkovno povezali 
oziroma sovlagali v druge socialistične republike in avtonomne pokrajine, da 
bi si tako preskrbeli manjkajočo hrano. Hkrati prosimo za odgovor, kako se 
bo izvajala kontrola nad zastavljenim programom proizvodnje hrane. Mislimo 
tudi, da bi moral ustrezni organ o realizaciji programa poročati Skupščini SR 
Slovenije vsaj ob četrtletju. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stojan Makovec, de- 
legat iz Ajdovščine. 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Ajdovščina je razpravljala 
tudi o tem osnutku zakona. Zakon podpiramo. Iz obrazložitve in uvodne be- 
sede namestnika predsednika Komiteja za kmetijstvo pa je tudi jasno, za kaj 
naj bi se ta sredstva uporabljala. Že v razpravi o resoluciji smo rekli, da je 
hrana prioriteta in da brez dodatnih sredstev teh problemov ne moremo raz- 
reševati. Delim tudi mnenje tovariša Zigona, ki je omenil, da so različna mi- 
šljenja po različnih občinah in seveda da so tudi različni prostorski problemi. 
Hribovska območja so bolj revna in imajo manj sredstev. Ta področja pa so 
za urejanje zelo zahtevna. Če upoštevamo, da je za urejanje zemljišč po cenah 
iz leta 1980 potrebno okoli 150 000 din za ha in da kmetijski sektor ne pre- 
nese tako velikih investicij, je jasno, da nam je potrebna družbena pomoč in 
zato je res nujno potrebno, da danes podpremo ta osnutek zakona. 

Zakon smo obravnavali tudi na Upravnem odboru Zadružne zveze in se z 
njim tudi v celoti strinjamo. Sem pa mnenja, da ne oziraje se na to, da smo v 
resoluciji rekli, da naj se sredstva rabijo za tri velike komplekse, se pravi za 
tri področja, potem naj se uporabijo na kateremkoli območju, bistveno je pred- 
vsem to, da so organizacije združenega dela na področju kmetijstva voljne de- 
lati in ustvarjati. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ciril Plut iz občine 
Krško. 

Ciril Plut: Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane oziroma prečiščeno besedilo zako- 
na o pospeševanju proizvodnje hrane, predvideva ustanovitev samoupravnih 
skladov za pospeševanje kmetijstva v SR Sloveniji. Predlagamo ustanovitev 
samoupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje kmetijstva, in ne samo- 
upravnih skladov, med drugim tudi zaradi tega, ker naj bi skladi imeli le po- 
ložaj in značaj samoupravnih interesnih skupnosti. Tudi Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije je mnenja, da je glede na določbo 60. člena 
ustave SR Slovenije ustreznejša rešitev v oblikovanju samoupravnih interes- 
38» 
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nih skupnosti oziroma da je ustanovitev samoupravnih skladov, ki bi imeli 
položaj samoupravnih interesnih skupnosti in bi na tej podlagi pridobivali 
sredstva, v nasprotju z določili ustave. 

Iz podatkov Skupnosti slovenskih občin, sekcije za kmetijstvo izhaja, da 
so bile samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva že v letu 
1979 ustanovljene v približno polovici slovenskih občin. V naši občini je bila 
ustanovljena samoupravna interesna skupnost za pospeševanje kmetijstva v 
letu 1978 in se je odziv delavčev v združenem delu za združevanje sredstev 
in za pospeševanje kmetijstva odražal v skoraj stoodstotnem pristopu k usta- 
novitvi samoupravne interesne skupnosti in k združevanju sredstev za izva- 
janje programov. Osnova za združevanje sredstev za samoupravne interesne 
skupnosti za pospeševanje kmetijstva so bili verificirani programi za po- 
speševanje kmetijstva, katere so sprejeli delavci v združenem delu na re- 
ferendumih. Ker ni bilo ustrezne zakonske osnove za združevanje teh sredstev 
so programi za večjo pridelavo hrane ostali nerealizirani. Zaradi tega nam 
primanjkuje hrane in se zato vprašam, zakaj pa imamo danes možnost spre- 
jeti takšen zakon? 

Besedilo 6. člena osnutka zgoraj navedenega zakona naj se spremeni 
tako, da se lahko na nivoju občin ustanavljajo samoupravne interesne skup- 
nosti za pospeševanje kmetijstva. Navedeni člen naj se dopolni z določilom, 
da se lahko v občinah, kjer so samoupravne interesne skupnosti za pospeše- 
vanje kmetijstva že ustanovljene, spremeni samo ime in da ni potrebno le-teh 
ponovno ustanavljati po določilih tega zakona, ker so ustanovljene že po sa- 
moupravni poti. Za delovanje že ustanovljenih samoupravnih interesnih 
skupnosti po samoupravni poti pa mora biti v zakonu opredeljena možnost 
združevanja sredstev iz tekočega dohodka po stopnjah, sprejetih na nivoju 
občin. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Plut! Želi še kdo besedo? 
Prosim, tovariš Stane Božič, predsednik Skupščine občine Kranj. 

Stane Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pridružujem se pripombam, ki so bile povedane. Mnoge občine so že šle v 
združevanje sredstev zaradi pomena hrane v zavesti, da bo samo na tak način, 
če se bodo zbrala sredstva in vložila v proizvodnjo hrane, mogoče rešiti ta 
problem. Ustanovljeni so še različni skladi in sprejeti samoupravni spora- 
zumi. Zato predlagam in mislim, da je že tudi predlagatelj rekel, da bo pozo- 
ren do teh izkušenj in da bo dopustih tudi možnost, da bi teh organizacijskih 
postopkov, ki so bili za isti namen že izpeljani po organizacijah združenega 
dela, ne bilo treba ponavljati zaradi zakona. 

Drugače pa podpiramo to, da se stvari urejajo na samoupravni osnovi. Na 
enak način naj bi tudi zbirali določena sredstva, predvsem z namenom, da 
bomo na ta način dobili večje količine hrane. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Božič! Obveščam vas 
še, da so v pisni obliki dali prispevke delegati iz občin Izola, Ptuj, Dravograd, 
Šmarje in Šentjur. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Tovariš Renčelj, lahko že danes 
odgovorite na vprašanje o povezovanju z Jugoslavijo? (Ne.) 

To bomo oblikovali torej kot vprašanje za komite. 
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Če ne želi nihče več besedo, potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. Pri pripravi predloga naj predla- 
gatelj upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles 
zbora in Skupščine, pripombe skupin delegatov, občinskih skupščin in pripom- 
be iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazume- 
vanja na področju računalništva. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je 
tovariš Erik Vrenko, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kulturo 
in znanost. Želite besedo? (Da.) Prosim! 

Erik Vrenko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani zakon o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku 
obveznega sporazumevanja na področju računalništva se ne razlikuje bistveno 
od osnutka, ki ste ga obravnavali v novembru. 

V predlogu zakona smo upoštevali vse pripombe delovnih teles skupščin- 
skih zborov, ki so prispevali k izboljšavi in večji jasnosti zakonskega bese- 
dila. V predlogu zakona smo na več mestih bolj poudarjali odprtost sporazu- 
mevanja o enotnem računalniškem sistemu in o skupnem opravljanju del skup- 
nega pomena na področju razvoja, proizvodnje in trženja računalniških siste- 
mov, kar naj omogoči pod enakimi pogoji vključitev vseh organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo to dejavnost, kjerkoli v Jugoslaviji. S tem se povezuje 
tudi zahteva zakona, da morajo udeleženci zagotoviti javnost celotnega po- 
stopka sporazumevanja. Predlagatelj je proučil tudi časovni vidik postopka 
sporazumevanja in je v predlogu zakona postavljena obveznost, da mora biti 
ta postopek končan v dveh mesecih. 

V predlogu zakona smo tudi jasneje in bolj podrobno opredelili, kdaj se 
bo štelo, da so oškodovani družbeni interesi na področju računalništva in da 
bo lahko Skupščina SR Slovenije ali skupščina druge družbenopolitične skup- 
nosti uvedla zoper kršitelje začasne ukrepe družbenega varstva. 

Osnutek zakona je vzbudil tako v slovenski kakor tudi v ostali jugoslo- 
vanski javnosti veliko zanimanja. To potrjuje našo izhodiščno predpostavko 
pri pripravi zakona, da je računalništvo dejavnost In vedno bolj nenadomest- 
ljiva podlaga za razvoj sodobnih informacijskih sistemov, tehnološki napredek 
in dejavnik povečanja družbene produktivnosti dela. Nekatera pričakovanja 
so morda pri tem celo prevelika, zato kaže tudi ob tej priliki poudariti, in to 
govorim v odgovor tovarišici delegatki iz prejšnjega zasedanja, da enoten 
računalniški sistem ne pomeni, da bomo že jutri imeli za vse potrebe domače 
računalnike in računalniške sisteme, ki bodo plod lastnega razvoja in lastnih 
tehnologij. To je gotovo naš cilj, za dosego katerega pa bo potrebno še veliko 
lastnega raziskovalnega in razvojnega dela ter ustvarjalnega razvijanja naj- 
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sodobnejših tujih tehnoloških dosežkov. Hkrati s tem pa bomo nadaljevali z 
našo proizvodnjo sedanjih računalniških proizvodnih programov, jih postopo- 
ma nadomeščali z novimi, med seboj združljivimi in zlasti razvijali računal- 
niško-programsko opremo, ki bo bolj kot doslej prilagojena potrebam naših 
delovnih ljudi in občanov. 

Dosedanji dosežki naših proizvajalcev nam zagotavljajo, da bomo z or- 
ganiziranim in usklajenim delovanjem ter z najširšo družbeno podporo lah- 
ko zastavljene cilje razmeroma hitro dosegli. 

Osnutek zakona je spodbudil Inštitut Jožef Štefan, Birostroj iz Maribora, 
Tovarno meril iz Slovenj Gradca, Delovno organizacijo za sisteme za energe- 
tiko iz Ljubljane ter Intertrade iz Ljubljane, da so izrazili pripravljenost za 
vključitev v postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma. Ta izražen in- 
teres naših organizacij združenega dela kaže, da se zavedajo velikega pome- 
na enotne ureditve razvoja proizvodnje in trženja računalniških sistemov 
in pripravljenost, da čimprej presežemo sedanjo neusklajeno in razdrobljeno 
delovanje ter neracionalno gospodarjenje na tem področju. 

V času od sprejema osnutka zakona se je nadaljevalo tudi dogovarjanje med 
obveznimi udeleženci sporazumevanja, to je med Iskro, Gorenjem in Elektro- 
tehno, žal sicer manj kot skupno dogovarjanje vseh treh, bolj pa kot med- 
sebojno dogovarjanje posameznih udeleženk. Vendarle pa so v teh pogovorih 
že postavljene nekatere skupne osnove, na katerih bo mogoče v času, ki je 
določen s predlogom zakona, pravočasno izpeljati predvideni postopek spora- 
zumevanja. V pripravah samoupravnega sporazuma, ki ga predvideva ta za- 
kon, bodo morali obvezni udeleženci sporazumevanja upoštevati vse svoje 
kadrovske in materialne zmogljivosti, pa tudi zmogljivosti drugih zaintere- 
siranih organizacij, ki želijo sodelovati pri snovanju enotnega računalniške- 
ga sistema in pri organiziranju učinkovitega razvoja proizvodnje in trženja 
računalnikov. 

Naloge na tem področju so preobsežne za vse današnje zmogljivosti v 
Jugoslaviji. Vsako konkurenčno izčrpavanje nas bo slabilo pri uresničevanju 
temeljnih interesov v razvoju proizvodnih poslovnih in splošnih informacij- 
skih sistemov. Zato je treba že v začetni fazi razširiti krog udeležencev spo- 
razumevanja in uveljaviti skupno oblikovanje rešitev zastavljenih nalog iz 
zakona. S takim pristopom bomo dosegli tudi diferenciacijo subjektov združe- 
nega dela na tiste, ki so spoznali nujnost planiranja in dogovarjanja na pod- 
ročju računalništva, in na tiste, ki bodo hoteli še naprej ohranjati skupinsko 
lastninske odnose in izrabljati tržno stihijo za pridobivanje dohodka. Prvim 
bodo tudi z ukrepi tekoče ekonomske politike pomagali zagotavljati trajnejše 
in trdnejše pogoje za dolgoročni razvoj, slednji pa bodo prevzemali rizike svo- 
jih odločitev sami. Družba pa bo znala najti ukrepe za varstvo družbene last- 
nine in samoupravljanja. 

V dosedanjih razpravah k predlogu zakona ni bilo predlaganih pripomb. 
V želji, da bi bil zakon v celoti precizen, pa Izvršni svet sam predlaga še iz- 
boljšavo besedila v 1. odstavku 3. člena, v 2. in 3. alinei 6. člena. Ustrezna 
amandmaja ste prejeli danes na klop. 

Izvršni svet meni, da predlagani zakon daje ustrezno podlago za obliko- 
vanje enotnega računalniškega sistema za zagotavljanje posebnega družbenega 
interesa pri opravljanju nekaterih zadev s področja računalništva ter jasno 
opredeljuje potrebne ukrepe za uresničevanje postavljenih ciljev. Izvršni svet 
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si bo v okviru svojih pristojnosti prizadeval, da bodo zakonska določila ure- 
sničena v predvidenih rokih in bo o tem sproti obveščal tudi' Skupščino 
SR Slovenije. 

Predlagam, da predlog zakona o zadevah posebnega družbenega pomena 
in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva skupaj 
s predlaganima amandmajema sprejmete. 

Predsednica S i 1 v a Jereb: Opredelitve do kranjskega amandmaja 
nimate? 

Erik Vrenko: Izvršni svet je danes zjutraj na svoji seji obravnaval 
amandma občine Kranj. Meni, da amandma obravnava enega od zelo pomemb- 
nih vprašanj v zvezi z računalništvom, namreč devizno bilanco. Računalništvo 
je danes v Sloveniji vendarle še infrastrukturna dejavnost, ni pa še ena od 
temeljnih gospodarskih panog, kar pa je seveda naš cilj. Zagotovitev deviz 
bo vsaj v začetku, to pomeni še tri, štiri leta, kot navajajo organizacije zdru- 
ženega dela, ki se ukvarjajo s tem področjem, nujen pogoj za njen razvoj. O 
tem ni nobenega dvoma. Vendar pa je to ena od prioritetnih panog, za katero 
pričakujemo, da bo postala steber naše industrije v bodočnosti, torej tudi de- 
vizno-bilančno ne samo izravnana ampak pozitivna. To je zaradi tega, ker ta 
dejavnost tudi dobiva posebno družbeno podporo in s tem zakonom zagotav- 
ljamo razvoj te dejavnosti ravno na način, da jo proglašamo kot zadevo po- 
sebnega družbenega pomena. 

Zaradi tega Izvršni svet meni, da je s tem zakonom s proglasitvijo raz- 
voja programske in strojne računalniške opreme zagotovljena posebna druž- 
bena skrb za razvoj te dejavnosti. Poleg tega pa kot ste že v uvodni besedi 
slišali, se je Izvršni svet že v prejšnjih razmišljanjih zavedal, da bo ta poseb- 
na podpora potrebna in tudi napovedal, da bo v okviru svojih pristojnosti 
tudi skušal pomagati pri zagotavljanju trajnejših in trdnejših razvojnih po- 
gojev za to panogo. Zaradi tega Izvršni svet meni, da iz vsebinskih razlogov ni 
potrebno, da se ta amandma sprejme. 

Poleg teh vsebinskih razlogov pa so tudi čisto pravno-formalni, ki naj bi 
jih posebej poudarili. Ce bi šlo samo za formo, bi jo pač ustrezno spremenili. 
V našem sistemu namreč ne moremo zavezovati delovno organizacijo, da se 
sporazumeva z interesno skupnostjo. Gre za odnose znotraj interesnih skup- 
nosti, se pravi, da se delovne organizacije z drugimi interesenti v interesnih 
skupnostih sporazumejo in to vsako leto. V planskem dokumentu organizacije 
združenega dela prek svojih delegatov določijo prioritete in prerazporedijo 
devizna sredstva. To je seveda urejeno z drugim zakonom in zato ni razloga, 
da bi se to tu vključilo. Tudi formulacija taka kot je, ni sprejemljiva. Zato 
Izvršni svet meni, da tega amandmaja ne bi mogli vključiti v zakon. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona je bil objavljen v Poro- 
čevalcu št. 23. Danes pa ste na klop prejeli amandmaje Izvršnega sveta k 3. 
in 6. členu in amandma skupine delegatov iz občine Kranj k 6. členu. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala, komisija 
pa je dala tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
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Danes ste na klop dobili tudi stališče in predloge Družbenopolitičnega 
zbora, ki ta akt obravnava v skladu z 88. členom kot zainteresirani zbor. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Stane Božič, delegat iz občine 
Kranj. 

Stane Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Naša 
skupina podpira zakon predvsem zaradi tega, ker pospešuje uresničevanje ti- 
stih ciljev, ki so navedeni v dogovoru o temeljih plana v 28. členu. Poleg tega 
je to krepka spodbuda tudi vsem tistim, ki dajejo naloge tem organizacijam 
združenega dela, zato da bomo vsi skupaj hitreje ukrepali. Ob tem zakonu pa 
se nudi tudi priložnost, da se pove, kako pomembno je računalništvo za splo- 
šen napredek in za splošno družbeno produktivnost. Zaradi tega mislim, da je 
prav, da bi v nadaljnjih postopkih hiteli in da bi se vsi zavedali nalog, ki iz 
zakona izhajajo, saj splošni napredek na področju računalništva pomeni velik 
napredek pri upravljanju proizvodnih linij, pri upravljanju kemijskih pro- 
cesov, semaforizacije in vsega drugega. Če osvojimo tehnološko osnovo na pod- 
ročju računalništva, bo v marsikaterem proizvodnem procesu napredek hitrej- 
ši. Zato menimo, da bi ne samo s proglasitvijo te dejavnosti kot posebnega 
družbenega pomena, ampak tudi z drugimi bonitetami morali prebroditi te- 
žave. Vemo, kakšna imamo'zastopstva drugih računalniških sistemov v našem 
prostoru in v tem pogledu je potrebna vsa podpora. 

Mislim, da je podpora, s tem ko smo to dejavnost proglasili za dejav- 
nost posebnega družbenega pomena, gotovo izredna. Zato smo menili, da bi 
v 6. členu morali dati tem organizacijam, ki so neposredno vključene v pro- 
izvodnjo računalniške tehnologije, določeno prednost pri dodeljevanju deviz, 
iz lastnega izvoza, tako da bi ta prednost pravzaprav pospeševala razvoj 
enotnega računalniškega sistema. To je tudi vsebina te dopolnitve drugega 
odstavka v 6. členu, ki ima pravzaprav samo idejo ustvariti pogoje v teh letih, 
dokler se ne uresniči, da bo ta proizvodnja izvozno pozitivna, da se ji omogo- 
či, da bo laže premagala začetne težave. Predstavnik Izvršnega sveta je to od- 
klonil, češ da to iz sistemskih razlogov ni mogoče. V tem našem amandmaju 
ne nalagamo, da je to dolžnost SISEOT, ampak gre za to, da naj bi SISEOT 
takrat, ko se bodo o tem pogovarjali, imel pred očmi, da je to dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena. To je bila naša osnovna ideja. 

Trenutno pa mislimo, da je to mogoče le na tak način. Zato predlagamo 
ta amandma. Če bi bil odklonjen iz vsebinskega razloga, češ da resnično ni 
potreben, bi bili najbolj zadovoljni. Ker se v teh organizacijah verjetno ne 
bodo mogli sami izkopati iz razvojnih težav, menimo, da je za to potrebna po- 
moč in da se to na določen način tudi odraža v opredelitvi te dejavnosti kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Zato bi prosil, če vendarle lahko 
podprete ta amandma. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno-pravne komisije! 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Beseda teče o sistemskem problemu v zvezi z amandmajem, ki ga je 
predložila skupina delegatov iz občine Kranj. Zal ne morem podpreti tega 
amandmaja' prav iz teh razlogov. 
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Namreč, po ureditvi Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino se vse organizacije združenega dela združujejo v to samoupravno 
interesno skupnost in tam skupaj urejajo vprašanja, ki so predmet tega amand- 
maja. Sistemsko ni mogoče sprejeti rešitve, da bi del organizacij — članic 
te samoupravne interesne skupnosti izločili, da bi z njimi samoupravna inte- 
resna skupnost, katere članice so, sklepala poseben sporazum. Sicer pa ima ta 
samoupravna interesna skupnost svoje samoupravne planske akte, v katerih 
so določene prioritete; je pa tudi podpisnik dogovora o temeljih republiškega 
plana. Vsebinsko podporo temu področju pa daje naša celotna republiška 
skupnost s tem, da ga posebej zakonsko ureja in razglaša za dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena. Tako mislim, da ne glede na vsebinske razloge, ki 
so bili že povedani, iz pravno sistemskih razlogov ne morem podpreti tega 
amandmaja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gaspari! Želi še kdo 
besedo? (Ne.) Potem prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o 
amandmaju skupine delegatov iz občine Kranj. 

Kdor je za amandma skupine delegatov iz občine Kranj k 6. členu pred- 
loga zakona, naj prosim glasuje! (7 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (34 de- 
legatov.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Sedaj moramo glasovati še o amandmajih Izvršnega sveta k 3. in 6. členu 

predloga zakona, ki ste ju dobili danes na klop. Kdor je za ta dva amandmaja, 
naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandma Izvršnega sveta. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlog zakona soglasno sprejet. 
Iz pojasnil predstavnika predlagatelja bi lahko šteli kot priporočilo skup- 

ščinskih zborov tudi, da se v okviru planskih aktov Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino stvar tako uredi, da bi se področju 
računalništva čimbolj pomagalo. 

Vračamo se na 2. točko dnevnega reda in na amandmaje k pred- 
logu resolucije. 

Prosim tovariša Štrakla, da zboru poroča. 

Franc Štrakl: V poročilu skupine delegatov se bom skušal izogniti 
nepotrebnim citatom členov, zato bom nekatere stvari poskušal — če bom 
uspel seveda, ker naloga ni tako lahka — bolj enostavno povedati. 

Prvič. Zbor obveščam, da je medzborovska skupina delegatov obravnavala 
amandmaje: Skupščine občine Novo mesto, Izvršnega sveta Skupščine občine 
Krško, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Skupščine mesta Ljubljane, 
Skupščine obalne skupnosti občin Koper, skupine delegatov 17. okoliša gospo- 
darskega področja za Zbor združenega dela, Skupščine občine Litija in Gospo- 
darske zbornice Slovenije. 
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Najprej bom povedal besedila tistih amandmajev, za katere skupina me- 
ni, da bi jih lahko sprejeli. 

K 1. točki I. poglavja: V zadnjem stavku 3. odstavka naj se na koncu zad- 
njega stavka doda beseda »dohodka«. Skupina delegatov predlaga amandma 
v skladu z amandmajem Skupščine mesta Ljubljana. 

K točki 2, I. poglavje: V 3. alinei 3. odstavka naj se na koncu doda na- 
slednji stavek: 

»Mladi, ki iščejo prvo zaposlitev, se bodo prvenstveno zaposlovali v pro- 
izvodnji«. Tudi ta amandma je v skladu z amandmajem Skupščine mesta 
Ljublj ana. 

K točki 1.5., II. poglavje: V 1. stavku naj se v 4. vrsti črta beseda: »pro- 
izvodnim« tako, da se stavek v celoti glasi: »Za pospeševanje izvoza blaga in 
.storitev in deviznega priliva s konvertibilnega področja bodo temeljne banke 
v okviru kratkoročnega kreditiranja dajale prvenstveno kredite za obratna 
sredstva organizacijam, ki bodo izvažale na konvertibilno področje.« Tudi 
ta amandma je v skladu z amandmajem Skupščine mesta Ljubljana. 

K točki 4., II. poglavje: 4. odstavek te točke naj se črta. Skupina delega- 
tov je amandma predlagala v skladu s predlogom Gospodarske zbornice Slo- 
venije. 

K 1. točki, III. poglavje: Za predzadnjim odstavkom te točke naj se doda 
nov odstavek z naslednjim besedilom: »Nadaljevale se bodo aktivnosti za sa- 
moupravno združevanje sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti v Slo- 
veniji za prostorsko ureditvene operacije.« Skupina delegatov amandma pred- 
laga v skladu z amandmajem skupine delegatov 17. okoliša za gospodarsko 
področje Zbora združenega dela. 

Skupina predlaga Zboru, da navedene amandmaje sprejme. 
Prav tako skupina delegatov predlaga zboru, da se amandma Izvršnega 

sveta pod zaporedno številko 7, ki je razviden iz njegovega dopisa z dne 24. 
decembra 1981, spremeni v tem smislu, da se 3. alinea opredeli kot 1. alinea. 
Gre torej za spremembo vrstnega reda alinej. Predlagana sprememba je v skla- 
du z opredelitvijo kmetijstva kot prioritetne dejavnosti. Hkrati naj se v šesti 
vrstici te točke opravi redakcijski popravek tako, da se letnica 1980 nadome- 
sti z letnico 1982. 

To so bili predlogi, ki jih je skupina podprla. 
Kot drugo bi rekel, da skupina delegatov soglaša z amandmaji Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije, razvidnimi iz njegovega dopisa z dne 24. de- 
cembra 1981, ki smo jih delegati danes prejeli na klop. 

Pod 3. točko bi delegate obvestil o razlogih, zakaj skupina delegatov ni 
sprejela ostalih predlaganih amandmajev. 

1. Amandma Skupščine občine Novo mesto k 4. točki II. poglavja (k 3. in 
6. odstavku). Skupina delegatov se je strinjala s stališčem Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, ki je razviden iz njegovega dopisa z dne 24. 12. 1981 
v točki 2, ki se glasi: »V skladu z usmeritvijo na bistveno zmanjšanje gospo- 
darskih investicij je bila že v osnutku resolucije sprejeta usmeritev, da se 
bančna sredstva ne namenjajo za negospodarske inveticije. Manjši obseg 
razpoložljivih sredstev za investicije v letu 1982 bo zahteval, da se ta sred- 
stva namenjajo za prioritetne investicije v gospodarstvu.« 

Skupina delegatov je v zvezi z amandmajem Skupščine občine Novo me- 
sto k 6. odstavku prav tako soglašala s stališči Izvršnega sveta, ki so razvid- 
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na iz istega dopisa. Ugotovila je, da zoženi materialni okviri in potrebe po 
zmanjševanju prispevnih stopenj za zadovoljevanje skupnih potreb ne bo- 
do omogočali, da se sredstva samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti v letu 1982 namenjajo tudi za financiranje objektov na osnovi 
samoprispevkov. 

2. Amandma Izvršnega sveta Skupščine občine Krško k 3. in 6. odstavku 
točke 2., II. poglavje. 

Skupina je ugotovila, da amandma ni mogoče sprejeti iz razlogov, ki jih 
navaja Izvršni svet v točki 2 in v točki 4 omenjenega pregleda amandmajev. 
Skupina delegatov je torej ugotovila, da resolucija izhaja iz skrčenih mož- 
nosti za vse oblike porabe v letu 1982 in da zato v okviru skupne porabe opre- 
deljuje zožene prioritete glede na prioritete po srednjeročnem planu. Tudi v 
teh okvirih ostaja dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva prioriteta, ven- 
dar je ob tem potrebno dati večji poudarek razvoju dejavnosti, ne pa investi- 
cijam oziroma gradnji novih objektov v tej dejavnosti. 

3. Amandma Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije k 5. odstavku toč- 
ke 4, II. poglavje. V zvezi s tem amandmajem je skupina ugotovila, da je 
predlog delno upoštevan v amandmajih Izvršnega sveta pod številko 9. Prav 
tako je ugotovila, da je dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
zadolžil Zvezo stanovanjskih skupnosti, da sprejme normative in standarde 
za izgradnjo in opremljanje stanovanjskih sosesk in standardov za graditev 
stanovanj do konca leta 1981. Amandma so obravnavali tudi odbori republiške 
Skupščine in so ga prav tako zavrnili. 

4. Skupščina mesta Ljubljane je dala več amandmajev. 
V zvezi z amandmajem k preambuli je skupina delegatov ugotovila, da 

navajanje zvezne resolucije ni potrebno, saj v skladu z zakonom o planiranju 
republiška resolucija izhaja iz usmeritev družbenega plana SR Slovenije, 
ob upoštevanju specifičnosti posameznega leta. Prav tako še ni zaključeno 
usklajevanje zvezne resolucije. 

V zvezi z amandmajem k 2. točki II. poglavja je skupina menila, da 
elektro in PTT izgradnjo ne moremo uvrščati med negospodarske investicije. 
Prav tako je osnovna politika za infrastrukturo posebej opredeljena v točki 
2. III. poglavja, konkretni programi pa bodo morali biti usklajeni z realnimi 
materialnimi možnostmi in vključeni v program izvajanja ustreznih planskih 
dokumentov. Glede na materialne možnosti tudi ni sprejemljiva razširitev 
dikcije »nujnega komunalnega opremljanja« na »urejanje prostora«. Torej za 
ta amandma skupina meni, da ga ni mogoče sprejeti. 

V zvezi z amandmajem k točki 1.1 II. poglavja je skupina ugotovila, da je 
regionalna usmeritev ekonomskih odnosov s tujino opredeljena v družbenem 
planu SR Slovenije in v dogovoru o njegovih temeljih. Prav tako je ugotovila, 
da je glede na dosežene rezultate v letu 1981, ko je izvoz na klirinško pod- 
ročje bistveno presegal planska predvidevanja ter glede na oveznosti za od- 
plačilo dolgov in potrebe po uvozu reprodukcijskega materiala predvsem s 
konvertibilnega področja, v letu 1982 osnovna naloga povečanja izvoza na 
konvertibilno področje, ne pa na kliring kot predlagajo tovariši iz Ljubljane. 

V zvezi z amandmajem k točki 1.4 II. poglavja je Skupščina ugotovila, 
da je v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije opredeljena tudi 
naloga, da bodo občine v sodelovanju z republiko proučile možnost udeležbe 
temeljnih organizacij združenega dela v sredstvih, ki se ustvarjajo s promet- 
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nim davkom pri prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač, na podlagi ustvar- 
jenega deleža deviznega prihodka v celotnem prihodku. Glede na to, da no- 
silci naloge še niso opravili potrebnih analiz, amandmaja ni mogoče sprejeti. 
To nalogo je zato po mnenju skupine potrebno opredeliti v programu nalog 
podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana. 

V zvezi z amandmajem k točki 1.6 II. poglavje je skupina delegatov ugo- 
tovila, da je vsebinsko že zajet v besedilu predloga resolucije, s čimer se je 
strinjal tudi delegat Skupščine mesta Ljubljane. 

V zvezi z amandmajem k poglavju II, da naj se doda nova točka 1.11, je 
skupina delegatov ugotovila, da je amandma vsebinsko že upoštevan v pred- 
logu programa ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino za leto 1982. 

V zvezi z amandmajem k točki 4 III. poglavja je skupina ugotovila, da 
predlagane usmeritve resolucije ne izključujejo možnosti usmeritve bančnih 
kreditov za gospodarsko infrastrukturo, kolikor gre za progame, ki so v skladu 
z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije, opredeljeni v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov bank. Zaradi tega skupina predlaga, 
da se ta amandma ne sprejme. 

V zvezi z amandmajem k točki 4 III. poglavja, da naj bi se namreč za 
tretjim odstavkom dodal nov odstavek, je skupina delegatov menila, da re- 
publiška resolucija ne more opredeljevati značaja sredstev v bankah z vidika 
njegove ročnosti. 

5. Skupščina Obalne skupnosti občin Koper je predlagala k točki 3 II. po- 
glavja amandma. Skupina delegatov je ugotovila, da amandma ni potreben, 
saj je že opredeljena v spremljajočih dokumentih resolucije, upoštevana pa je 
tudi pri pripravi ukrepov za izvajanje zakona o energetiki. 

6. Skupščina občine Litija je predlagala amandma k točki 4 II. poglavja. 
Skupina delegatov meni, da amandma ni sprejemljiv, ker se v letu 1982 pred 
vse nosilce planiranja postavlja zahteva, da ponovno preverijo tudi že spre- 
jete programe in jih uskladijo glede na zožene razvojne možnosti, ki terjajo 
skrajno smotrno porabo investicijskih sredstev v 1982. letu. 

Skupina delegatov pa še predlaga, da bi zbor sprejel še nekaj delovnih 
sklepov. 

Skupina delegatov je tudi ugotovila, da je bilo v razpravi danih vrsta 
pripomb, predlogov in mnenj v zvezi s pripravo programa nalog podpisnikov 
dogovora o temeljih družbenega plana; prav tako pa je bilo tudi več konkret- 
nih predlogov za dopolnitev predloga programa ukrepov, nalog ter aktivnosti 
na področju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982 in predloga nalog, 
ukrepov in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdar- 
stva v letu 1982. Glede na to, da se skupina delegatov ni mogla opredeliti do 
teh predlogov, predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin nalaga Izvršnemu svetu in podpisnikom dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije, da do konca prvega trimesečja 1982. leta 
proučijo vse pripombe, stališča in mnenja, ki so bila predložena zboru ali 
oblikovana v razpravi na seji zbora v zvezi s pripravo programa nalog pod- 
pisnikov dogovora. 

2. Zbor podpira predlog programa ukrepov, nalog in aktivnosti na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino za leto 1982 in predlog nalog, ukrepov in 
aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 
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1982 in nalaga vsem nosilcem nalog, da obravnavajo predloge nalog, ukre- 
pov in aktivnosti, jih sprejmejo'"'kot svoje programe dela za leto 1982 in jih 
dosledno izvajajo. Prav tako nalaga vsem nosilcem nalog, da o izvajanju spre- 
jetega programa tekoče obveščajo Izvršni svet, ki bo o tem poročal tudi 
Skupščini SR Slovenije. 

3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in ostalim pod- 
pisnikom dogovora, da obvestijo posamezne predlagatelje pripomb, stališč in 
predlogov k predlogom obeh programov, katere pripombe ni bilo mogoče 
upoštevati in zakaj ne. 

Zadnji del tega sklepa se nanaša na predloge delovnih sklepov, ki naj bi 
bili povezani z izvedbenimi akti in nalogami, ki izhajajo iz resolucije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pričenjam razpravo o poro- 
čilu medzborovske skupine delegatov. 

Zeli kdo kaj vprašati, dodati ali odvzeti? (Nihče.) Potem predlagam, da bi 
najprej glasovali o predlogih, ki jih je predlagala skupina delegatov, se pravi 
o njenih petih amandmajih, ki jih je navedel tovariš Štrakl. Nato bom vpra- 
šala predstavnike predlagateljev amandmajev, ali kateri od amandmajev, ki 
so jih predložili, ni vsebovan v predlogih skupine. Za nekatere je skupina že 
obrazložila, da so nepotrebni. O teh amandmajih bomo glasovali posebej. 

Ker ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje amandmaje med- 
zborovske skupine delegatov k točki 1, I. poglavje, k točki 2, I. poglavje, k 
točki 1.5, II. poglavje, k točki 4, II. poglavje in k točki 1, III. poglavje. Kdor 
je za navedene amandmaje, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli amandmaje medzborovske skupine delegatov. 
Sedaj pa sprašujem delegate Skupščine mesta Ljubljana, Skupščine ob- 

čine Krško, Zveze stanovanjske skupnosti, Skupščine občine Novo mesto, Skup- 
ščine občine Litija in Skupščine obalne skupnosti občin Koper, ali želijo po- 
novno predlagati katerega od amandmajev, ki so jih predložili? 

Ljubljana? (Umika amandma.) Novo mesto? (Amandma umika.) Krško? 
(Delegat odsoten.) Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije? (Predstavnik od- 
soten.) Obalna skupnost občin Koper? (Želel bi, da se o amandmaju glasuje.) 

Sedaj moramo torej glasovati o amandmajih Zveze stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije in Obalne skupnosti občin Koper. 

Kdor je za amandma Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, naj prosim 
glasuje! (10 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (35 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da amandma Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije ni 
sprejet. 

Kdor je za amandma Obalne skupnosti občin Koper, naj prosim glasuje! 
{17 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (23 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (7 
delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma Obalne skupnosti občin Koper ni sprejet. 
Sedaj moramo glasovati še o amandmajih Izvršnega sveta, s popravkom 

naše skupine delegatov. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli amandmaje Izvršnega sveta. 
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Glasovati moramo še o predlogu resolucije v celoti. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog resolucije za naslednje 
leto. 

Delovnega sklepa ne bi ponavljala, ampak ga takšnega, kot ga je predlagal 
tovariš Štrakl, dajem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani delovni sklep. 

Predhajamo na 14. točko dnevnega reda, to je predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR 
Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Franca Grada. Želite besedo, tovariš Grad? (Da.) 

Franci Grad: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori skupščine SR Slovenije so na sejah dne 12. novembra 1981 sprejeli pred- 
log za izdajo zakona z osnutkom in naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da na podlagi pripomb in predlogov delovnih teles zborov in Skup- 
ščine SR Slovenije pripravi predlog zakona. 

Ker je ostala za člane Predsedstva republike mandatna doba nespreme- 
njena, je bilo potrebno zaradi različne dolžine mandatne dobe predsednika in 
članov Predsedstva v zakonu ločeno urediti kandidacijski postopek in način 
izvolitve. To pa je terjalo spremembe in dopolnitve večine členov zakona, zato 
je na pobudo Zakonođajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije ob pred- 
logu za spremembo in dopolnitev zakona pripravljeno tudi prečiščeno bese- 

dilo zakona. 
V Družbenopolitičnem zboru je bilo v razpravi ob osnutku zakona opo- 

zorjeno, da je treba razčistiti vprašanje, ali je v sedanjem zakonu ustrezno 
urejen institut odpoklica glede na določili 120. in 392. člena ustave SR Slove- 
nije. Zakonodajno-pravna komisija je na to opozorilo dala podrobno pojas- 
nilo, zakaj v zakonu ni potrebno konkretizirati ^ustavnih določb o prenehanju 
mandata predsednika, posameznih članov oziroma Predsedstva republike v ce- 
loti. Predlagatelj je sledil mnenju Zakonodajno-pravne komisije, zato so do- 
ločbe o odpoklicu ostale v predlogu zakona nespremenjene glede na osnutek 
zakona. 

Pri pripravi predloga zakona so bile upoštevane tudi druge pripombe Za- 
konodajno-pravne komisije, zato so opuščene tiste zakonske določbe, ki pome- 
nijo ponavljanje ustavnih določb. Predlagatelj tudi sprejema amandma Za- 
konodajno-pravne komisije k 31. členu prečiščenega besedila zakona, po ka- 
terem se za tem členom doda nov 32. člen, s katerim se razveljavlja sedanji 
zakon. Komisija namreč predlaga, da se zaradi obsežnejših sprememb in do- 
polnitev zakona sprejme integralno besedilo predloga zakona, ne pa samo 
spremembe in dopolnitve zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije predlagam, da zbor sprejme zakon o volitvah in odpoklicu Pred- 
sedstva SR Slovenije v integralnem besedilu, skupaj z amandmajem Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. 
Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komi- 
sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru poročali. Poročevalci, želite besedo? (Ne.) 

Zeli kdo razpravljati? Prijav za razpravo ni. (Nihče.) 
Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 

glasovali o amandmaju Zakonodajmo-pravne komisije k 31. členu, ki je raz- 
viden iz njenega poročila z dne 18. decembra 1981. Predstavniki delovnih 
teles, se strinjate s tem amandmajem? (Da.) Kdor je torej za ta amandma, 
naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandma k 31. členu soglasno sprejeli. 
Sedaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj pro- 

sim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog zakona soglasno sprejeli. 
Glede na to, da je Izvršni svet predložil prečiščeno besedilo predloga 

zakona, predlagam, da zbor sprejme še naslednji sklep: 
V Uradnem listu SR Slovenije se objavi integralno besedilo zakona, ki 

ga sestavljajo danes sprejete spremembe in dopolnitve in doslej veljavni za- 
kon, ki ga je Izvršni svet predložil kot prečiščeno besedilo. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli tudi ta sklep. 

Prehajamo na 15. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svoje 
predstavnike določil tovariša Marka Vraničarja, predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, tovariša Slavka Polaniča, 
namestnika republiškega sekretarja za finance in Alenko Markič, svetovalko 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Tovariš Vraničar, želite besedo? (Da.) Prosim. 

Marko Vraničar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbor občin in Zbor združenega dela sta na sejah dne 29. 4. obravnavala 
in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov. Od tedanjega predloga za izdajo zakona do predloga za- 
kona, ki je danes predložen zborom v sprejetje po hitrem postopku, je ostalo 
v zakonu le poglavje o zagotavljanju sredstev za financiranje investicijskih 
objektov, torej poglavje, ki ureja občutljiva in pomembna vprašanja investi- 
cijske gradnje in ki ga je treba sedaj, ko je dosežena vsestranska uskladitev,. 
nemudoma sprejeti. 

Izvršni svet je moral pripravo ostalih poglavij zakona o graditvi objek- 
tov odložiti za nedoločen čas, saj sta mu zbora na zasedanjih dne 29. 4. med 
drugim naložila, da jih uskladi z zveznim zakonom o razširjeni reprodukciji 
in minulem delu ter z zakonom o urejanju prostora. Priprava teh zakonskih 
predpisov pa spričo znanih razlogov kasni. Izvršni svet zato izjavlja, da bo- 
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potem, ko bodo ustvarjeni omenjeni pogoji, predložil Skupščini po rednem 
postopku noveliran zakon o graditvi objektov. 

Ker z 31. decembrom letos preneha veljati zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih ob- 
jektov in opreme v letu 1981, je treba po splošni oceni zagotoviti z zakonsko 
kontinuiteto in že uhojeno družbeno prakso na področju kompleksne presoje 
investicij v skladu s temeljnimi usmeritvami družbenega plana naše republike 
in kriteriji prestrukturiranje z dogovora o temeljih plana naše republike. Iz- 
vršni svet se je zato odločil, da v predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov vključi še poglavje o družbenoekonomskem in 
strokovnem ocenjevanju upravičenosti investicij v SR Sloveniji. S tem bo 
zagotovljena zakonska podlaga za kontinuirano in učinkovito delo komisij za 
ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti posameznih investicij v re- 
publiki. 

Zakon nadalje določa, da takšne komisije na temelju dogovora ustanav- 
ljajo izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, gospodarske zbor- 
nice, temeljne banke in službe družbenega knjigovodstva. Komisija daje no- 
silcem investicij po opravljeni presoji mnenje o investiciji, pristojni organ 
upravljanja nosilca investicije pa je dolžan mnenje pristojne komisije obrav- 
navati. Vsa ostala vprašanja v zvezi s presojo investicij se podrobneje uredijo 
z že omenjenimi dogovori. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet izkorišča priložnost, ko se 
sprejema ta zakon, da v skladu s sprejetimi obveznostmi ob razpravi o inve- 
sticijski politiki v mesecu septembru obvesti Skupščino o nekaterih rezultatih 
izvajanja zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sred- 
stev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

Izvršni svet je tekoče spremljal izvajanje določb tega zakona in pri tem 
ugotavlja, da je bilo v preteklih mesecih izvršeno globalno znižanje obsega 
investicijskih vlaganj in da so bile določbe o ugotavljanju vrednosti prekora- 
čenj do 15. septembra letos sicer izvedene, vendar do bistvenih kakovostnih 
premikov na področju tekočih naložb še ni prišlo. 

Zaznaven pa je napredek pri novih naložbah, še bolj pa pri predloženih 
investicijskih zasnovah. Pri tem, kljub intenzivnim družbenopolitičnim usme- 
ritvam in sprejetim ukrepom tekoče ekonomske politike za spodbujanje na- 
ložb za prednostne planske usmeritve, še vedno ugotavljamo, da niso priprav- 
ljeni pomembnejši in večji izvozni projekti za proizvodnjo hrane. Zato je po 
oceni Izvršnega sveta potrebno z vso zavzetostjo odpravljati omenjene sla- 
bosti in zaostriti odgovornost za uresničevanje sprejetih planskih usmeritev 
na tem področju. Pri tem je potrebno poudariti, da ta vidik odgovornosti za 
prestrukturiranje gospodarstva zadeva predvsem nosilce investicijskih odlo- 
čitev v organizacijah združenega dela in njihovih asociacijah. 

Zakonska obveznost, da se do 15. septembra ugotovi vrednost prekora- 
čitev in da se hkrati za nadaljevanje določenih večjih naložb pridobi mnenje 
o družbenoekonomski upravičenosti, je bila sicer izvršena, vendar pa skupna 
vrednost prijavljenih in naknadno ugotovljenih prekoračitev navaja k ugo- 
tovitvi, da je potrebno obveznost preverjanja utemeljenosti nadaljevanja takih 
investicij vgraditi v našo zakonodajo kot trajnejši ukrep. Tako smo ugotovili, 
da je v zakonskem roku, torej v mesecu septembru 410 investitorjev prijavilo 
Službi družbenega knjigovodstva prekoračitve pri 590 investicijskih objektih, 
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v skupni predračunski vrednosti 46,5 milijarde novih dinarjev, prijavljene 
prekoračitve pa znašajo 12,8 milijarde. Za 503 investicijske objekte znašajo 
posamezne prekoračitve manj kot 10 milijonov, za 45 investicijskih objektov 
so ugotovljene prekoračitve med 10 in 20 milijoni novih dinarjev, prekoračitve 
nad 30 milijonov pa so ugotovljene pri 35 investicijskih objektih. 

Iz podatkov o načinih zagotavljanja sredstev za ugotovljene prekoračitve 
po navedenem datumu je razvidno, da so investitorji pridobili pretežni del 
sredstev iz bančnih virov, to je na osnovi kreditnega odnosa. To pa zmanj- 
šuje možnosti za uporabo teh virov za prednostne investicijske projekte, pred- 
vsem za gradnjo objektov za izvoz in proizvodnjo hrane. Na osnovi teh ugo- 
tovitev je Izvršni svet predlagal tudi dopolnitve zakona o graditvi objektov, 
ki se nanašajo na obveznosti investitorjev, da dvakrat letno ugotavljajo vred- 
nost prekoračitev in da se določene prekoračitve obravnavajo na enak način 
kakor nova naložbena vlaganja. Na ta način naj bi predvsem zagotovili kon- 
tinuiteto nekaterih pozitivnih tendenc, ki so se začele na tem področju z iz- 
vajanjem zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letošnjem letu. 

Izvršni svet se seveda zaveda, da so s tem postavljeni le normativni okvirji 
za usmerjanje investicijske izgradnje in za krepitev odgovornosti pri nosilcih 
sprejemanja investicijskih odločitev ter drugih udeležencih na področju inve- 
stiranja, zlasti kar zadeva realnost predračunskih vrednosti in izvajanje spre- 
jetih naložbenih programov. V tem pogledu je primarnega pomena nadaljna 
krepitev pravic osnovnih nosilcev investicijskega odločanja pri razpolaganju 
s sredstvi, ki so rezultat njihovega dela ob zagotavljanju odgovornosti za ma- 
terialne posledice takih odločitev. 

Pri delu komisij za oceno investicij, ki pomenijo pomemben družbeni 
element pri pripravljanju predlogov investicijskih odločitev, pa je treba po- 
večati strokovnost dela ter tudi odgovornost organizacij, ki so sprejele dogovore 
o družbeni in strokovni aktivnosti na tem področju. Tb naj med drugim omo- 
goči tudi boljše informiranje nosilcev odločanja o usklajenosti naložbenih pro- 
gramov z usmeritvami republiških planskih aktov ter hitrejše odpravljanje 
nekaterih slabosti, ki so zlasti v pogostem prilagajanju predračunske vrednosti 
razpoložljivim redstvom in odstopanju od načela, da mora investicija biti teh- 
nično in ekonomsko zaokrožena. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet na osnovi vseh navedenih ugo- 
tovitev meni, da je potrebno spremembe in dopolnitve zakona o graditvi objek- 
tov uveljaviti s 1. 1. 1982. leta. Glede pripombe Odbora za finance Zbora zdru- 
ženega dela, da bi zakon lahko že prej predložili Zboroma v redni postopek, 
meni, da je potrebno pojasniti, da se je postopek priprave zavlekel zaradi 
usklajevanja različnih pogledov na zakonsko ureditev te materije. 

Predložene spremembe in dopolnitve zakona so dobile podporo v vseh de- 
lovnih telesih obeh 2)borov in v Zakonodajno-pravni komisiji. Predlagatelj spre- 
jema amandma Zakanodajno-pravne komisije, ki zadeva dan uveljavitve za- 
kona, sam pa na osnovi pripombe Odbora za finance Zbora združenega dela, da 
je potrebno poenostaviti postopek zagotavljanja sredstev za področje stano- 
vanjske izgradnje, to je člen 69. d, sprejema to pobudo odbora in predlaga 
amandma, s katerim se odpravlja obveznost predložitve potrdila Službe družbe- 
nega knjigovodstva o zagotovitvi sredstev. 

S tem amandmajem je smiselno rešena tudi pobuda glede spremembe dru- 
gega odstavka 69. d člena, ki jo je tej Skupščini včeraj predložila Samoupravna 
39 
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stanovanjska skupnost občine Ljubljana Moste-Polje. Izvršni svet je na pobudo 
iste skupnosti na svoji današnji seji sprejel predlog amandmaja, s katerim 
spreminja 69. i člen tako, da določa, da so investitorji stanovanj in stanovanjskih 
hiš oproščeni obveznosti, da komisija za ocenjevanje družbenoekonomske upra- 
vičenosti investicijskih vlaganj posreduje v ocenjevanje in presojo svoje inve- 
sticijske pobude. Izvršni svet predlaga zboru, da predloženi predlog zakona 
skupaj z amandmaji sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog je bil objavljen v Po- 
ročevalcu št. 23. Danes ste na klop prejeli amandmaja Izvršnega sveta k 69. d 
in 69. i členu predloga zakona in mnenje Samoupravne stanovanjske skupnosti 
Ljubljana Moste-Polje. 

Doibili ste tudi dopis Izvršnega sveta, s katerim'predlaga, da zbor obravnava 
ta akt v skladu z 295. členom poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. 
Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je torej za predlagani postopek, 
naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo ta sklep sprejeli z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zfboru predložila poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo 

in prehajamo na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta k 69. d in 69. i členu 

predloga zakona. Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim glasuje! (49 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandmaja Izvršnega sveta soglasno sprejeli. 
S tem je smiselno upoštevana tudi pripomba Samoupravne interesne skup- 

nosti Ljubljana Moste-Polje. 
Sedaj 'bomo glasovali še o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 4. 

členu predloga zakona. Predlagatelj se s tem amandmajem strinja, poročevalci 
odborov prav tako. Kdor je torej za ta amandma, naj prosim glasuje! (53 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Sedaj bomo glasovali o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakotna o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z 
osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek je Skupščini predložil v obrav- 
navo Izvršni svet in za svojo predstavnico določil tovarišico Majo Godler, 
republiško svetovalko v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, ki bo podala 
uvodno obrazložitev. 

Maja Godler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skoraj osem let teče že delo na usklajevanju sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja z ustavo in zakonom o združenem delu. To je tako imenovana 
vsebinska uskladitev z novim položajem delavca v združenem delu oziroma 
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s sistemom samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ki so podlaga tudi za 
urejanje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poleg tega pa je 
pri celotni dograditvi sistema na tem področju treba posamezne odnose, ki so 
se v praksi pokazali kot neustrezni, dograditi s spremembami in dopolnitvami 
veljavnega zajkoma. 

Tudi v tem predlogu gre za spremembo le ene določbe, to je prvega od- 
stavka 35. člena veljavnega zakona. Različnost sistemov zbiranja sredstev, po- 
trebnih za zadovoljevanje potreb na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, iin načina izplačevanja teh sredstev, je že dalj časa povzročala 
motnje, kar se je v zadnjem času še stopnjevalo. Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji se iz meseca v mesec sooča z vse 
večjimi težavami pri zagotovitvi pravočasnega izplačila pokojninskih prejem- 
kov. Zaradi nelikvidnosti mesečno najema kredite pri banki v višini približno 
40 do 50 starih milijard dinarjev in mora plačevati visoke obresti na te kredite. 
V letu 1981 je bilo za obresti izplačanih približno pet starih milijard dinarjev, 
kar vse dodatno povzroča in povečuje nelikvidnost skupnosti. V znanih pogojih 
gospodarjenja iin finančnih zmogljivosti bank oziroma možnosti kreditiranja 
pa obstaja bojazen za nadaljevanje takšne poti. Zato naj bi se ta dva sistema 
zbiranja sredstev, kot posledica načina in rokov izplačevnja osebnih dohodkov 
in pokojninskih prejemkov, medsebojno uskladila, ne le zaradi tehnike, temveč 
zlasti zaradi nespornega načela, da je pokojninski sistem sestavni del združenega 
dela, položaj upokojenca pa nadaljevanje položaja, ki ga je imel kot delavec 
v združenem delu. 

Izpeljava te spremembe pa zahteva postopnost, zato v zvezi s to spremembo 
Izvršni svet predlaga, da se pooblasti Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, da s svojim samoupravnim aktom določi način izplačevanja po- 
kojninskih prejemkov, in to tako, da bi novi način izplačevanja pokojnin veljal 
le za tiste, ki bodo šele uveljavili pravice do pokojnine, ne pa tudi za tiste, ki 
že prejemajo pokojnine. Ker se tudi osebni dohodki izplačujejo za nazaj, bi 
v tem primeru ne bila prizadeta socialna varnost tistega, ki odhaja v pokoj. 

Mnenja, da so to le malenkosti, saj se letno upokoji približno 10 000 zava- 
rovancev, niso sprejemljiva, upoštevajoč, da bi vsaka širša rešitev v tem tre- 
nutku bila prehud udarec za življenjski standard upokojencev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Največja garancija za najustreznejšo rešitev 
je po mnenju predlagatelja prav predlagana rešitev, saj si po njej lahko zava- 
rovanci sami v svojem samoupravnem aktu uredijo način izplačevanja pokoj- 
ninskih prejemkov. 

Predloženi predlog z izdajo z osnutkom zakona sta podprla Odbor za fi- 
nance in Zakonodajno-pravna komisija. Predlagane pripombe bo predlagatelj 
proučil in jih upošteval pri pripravi predloga, kolikor bo ocenil, da so spre- 
jemljive. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da združimo prvo in drugo 
fazo zakonodajnega postopka. Zeli o tem kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je za 
združitev prvih dveh faz, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlog za z'družitev prve in 
druge faze obravnave. 
39* 



612 Zbor občin 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Poročevalca, 
želita besedo? (Ne.) 

Prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš Uroš 
Gulič, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Uroš Gulič: Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da bi morala Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja hitreje delati, ker se lahko 
zgodi, da v primeru, če bo en ali dva meseca to zastalo, bodo ljudje ostali brez 
denarja. Prej so na primer podjetja dajala odpravnine, v današnji situaciji, ki 
je ekonomsko slabša, pa se zna zgoditi, če bodo pokojninski zavodi prepočasi 
delali, da bodo delavci, ki bodo šli v pokoj, ostali nekaj mesecev brez denarja. 
To bi bilo treba rešiti, sicer pa je predlog sprejemljiv. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, ter pripombe 
iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno zli. členom 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo 
in nakup določenih Objektov in opreme v letu 1981. 

Informacijo je zboru predložilo delovno telo in za svojega predstavnika 
določilo tovariša Draga Flisa, člana tega delovnega telesa. Tovariš Flis, želiš 
besedo? (Ne.) 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Polanič, namestnik republi- 
škega sekretarja za finance. Zeli tovariš Polanič besedo? (Ne.) 

Informacijo ste prejeli, danes na klop pa ste prejeli še dodatno informacijo. 
Pričenjam razpravo* Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 

in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin jemlje na znanje informacijo o delu delovnega telesa za odo- 

bravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi 
razipolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov 
in opreme v letu 1981. 

2. Delovno telo naj na podlagi informacije pripravi končno poročilo o svo- 
jem delu. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih derivatov in premoga 
za koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982. 
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Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Ker je osnutek zakona označen kot akt strogo zaupne narave, 
vas obveščam, da ga bo zbor obravnaval v skladu z 2. odstavkom 399. in 2. 
odstavkom 400. člena poslovnika Skupščine, to je brez navzočnosti javnosti. 
Predstavniki sredstev javnega obveščanja so sicer lahko navzoči, javnost pa 
lahko obvestijo le o tem, da je zbor obravnaval osnutek zakona. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o kritju obresti in drugih stroškov nastalih na podlagi zadolževanja Narodne 
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s 
tujino. 

Osnutek zakoina je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je tovariš Ivo Klemenčič, pred- 
stavnik Izvršnega sveta pa tovariš SlaVko Polanič. Tovariš Polanič, želite be- 
sedo? (Da.) 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovairišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet je o osnutku zakona o načinu kritja obresti in drugih 
stroškov, ki izvirajo iz zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini, danes 
ponovno razpravljal skupaj z delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Pri tem sicer Izvršni svet ni odstopil od svojih stališč do tega 
problema, vendar pa je nekoliko spremenil metodo za realizacijo naših stališč. 
Zato Izvršni svet v skladu z dogovorom z našo delegacijo v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ predlaga zboru, da sprejme naslednja stališča, mnenja 
in pripombe. 

Zakon o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvid- 
nosti Jugoslavije v plačilih s tujino je povzročil po utemeljitvah predlagatelja 
določene odhodke iz naslova obresti in tečajnih razlik ter drugih stroškov 
v knjigovodski evidenci Narodne banke Jugoslavije. Glede na to, da je pretežni 
del v tujini najetih kreditov Narodna banka Jugoslavije porabila za zagotavlja- 
nje devizne likvidnosti posameznih subjektov v obliki začasnih prodaj deviznih 
sredstev z obveznostjo vračanja, je potrebno, da ti stroški bremenijo uporab- 
nike deviznih sredstev. Knjigovodsko je torej mogoče stroške, ki izvirajo iz 
v tujini najetih kreditov, razmejiti do njihove dokončne poravnave tako, da se 
izkazujejo v obliki terjatev do tistih subjektov, torej organizacij združenega 
dela ali poslovnih bank, ki so uporabljali ta devizna sredstva in so Narodni 
banki Jugoslavije tudi predložili svoje izjave in garancije pooblaščenih bank, da 
bodo svoje devizne Obveznosti poravnali. Preostali del stroškov oziroma od- 
hodkov, ki izvirajo iz zadolževanja Narodne banke Jugoslavije na podlagi 
posebnega zakona, pa naj po naši oceni Narodna banka Jugoslavije krije na 
podlagi svojih prihodkov, pri čemer mora Skupščini SFR Jugoslavije predložiti 
predlog za povečanje prihodkov oziroma navesti tudi vire oblikovanja takih 
prihodkov. 

Glede na to, da je Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
na svojih zborih dne 17. 7. 1980, 14. 1. 1981 in 17. 3. 1981 sprejel sklepe, da se 
devizna sredstva, ki jih je Narodna banka Jugoslavije pridobila na podlagi 
posebnega zakona, lahko dajejo posameznim uporabnikom samo z obveznostjo 
vračanja teh sredstev, osnutek zakona tak, kot je predložen, ni sprejemljiv. 

Do končne ureditve poravnave obresti in drugih stroškov, ki izvirajo iz 
zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini na podlagi posebnega zakona, 
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se lahko začasno v 1981. letu predloži ureditev, na podlagi katere bi bilo 
Narodni banki Jugoslavije dano pooblastilo za razmejitev teh obresti in stro- 
škov samo v tem letu, to je v letu 1981. Stroški in obresti, ki izvirajo iz deviznih 
sredstev, ki so se uporabljala za potrebe financiranja federacije, pa bi se lahko 
razmejevale in zagotovile na ustrezen način. 

Na tej osnovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se da so- 
glasje k osnutku zakona s tem, da delegacija v postopku usklajevanja v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ uveljavlja ta stališča, pripombe in pred- 
loge. Gre predvsem za to, da če ne damo soglasja, potem nismo praktično za 
reševanje tega problema, ki obstaja pri Narodni banki Jugoslavije in posredno 
seveda tudi pri narodnih bankah republik in pokrajin, ničesar storili, ker bodo 
te morale potem tudi s svojim ostankom oziroma presežkom dohodkov nad 
odhodki sodelovati pri tem pokritju. Problem torej obstaja in ga z odklonitvijo 
osnutka zakona preprosto ne moremo negirati. 

Če pa sprejmemo tako stališče, ima delegacija še vedno možnost v usklaje- 
valnem postopku te pripombe uveljavljati. V naslednji fazi lahko pride do dveh 
ločenih predlogov. Po prvem, bi se reševal način pokrivanja tistega dela obresti 
in stroškov, ki se nanašajo na tisti del zadolževanja v tujini, ki je bil uporabljen 
za potrebe federacije, po drugem predlogu pa bi urejali tisti del pokrivanja 
obresti in stroškov, ki prav tako izvirajo iz zadolževanja v tujini, pri katerih 
pa so bila devizna sredstva prodana organizacijam združenega dela ali poslovnim 
bankam, da so lahko pokrile svoje obveznosti do anuitet iz že prej najetih 
kreditov. 

Zato v imenu Izvršnega sveta ponovno prosim za razumevanje nekoliko 
spremenjenih stališč. Tudi na Odborih za finance obeh zborov smo danes že 
konkretno razpravljali o tej rešitvi, zato menim, da ne bi bilo potrebno še po- 
sebej obravnavati ta predlog sklepa predhodno na Odboru tza finance. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Osnutek zakona in pripombe Izvrš- 
nega sveta ste prejeli. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru pismeno poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Prejeli ste tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, ki je obrav- 
naval predloženi akt kot zainteresirani zbor. Ker je tudi pri tej točki dopolnil 
svoja stališča, jih maram prebrati. 

1. Družbenopolitični zbor, izhajajoč iz stališč, ki so jih zbori Skupščine SR 
Slovenije sprejeli ob obravnavi planskih aktov za to srednjeročno obdobje, meni, 
da je potrebno najemanje kreditov v tujini povezovati s sposobnostjo vračanja, 
pri čemer Narodna banka Jugoslavije lahko najema zase kratkoročne kredite. 
Dolgoročne in srednjeročne kredite pa lahko najema Narodna banka le z a znane 
koristnike, ki prevzemajo obveznosti vračanja anuitet in pokrivanja vseh stro- 
škov, ki pri tem nastajajo. 

Družbenopolitični zbor meni, da je predlagani zakon v nasprotju z doslej 
sprejetimi stališči in kaže na neurejene odnose na področju zadolževanja v tu- 
jini, zlasti ker omogoča, da materialne posledice v tujini najetih kreditov nosi 
celotno združeno delo in ne tiste organizacije združenega dela, ki so te kredite 
koristile. Zbor meni, da je pri urejanju tega problema treba v celoti izhajati iz 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da pa je potrebno urediti pokritje obresti 
in stroškov, ki so nastali v zvezi s tujimi krediti za potrebe federacije. Družbe- 
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nepolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da ne dasta soglasja k predlo- 
ženemu osnutku zakona. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Potem predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep. 

Glede na stališče Družbenopolitičnega zbora in obrazložitve Izvršnega sveta 
predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Zbor občin soglaša, da se z zakonom uredijo vprašanja kritja obresti 
in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za 
zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, vendar meni, da zakon 
v predlagani vsebini ni sprejemljiv. 

2. Zbor nalaga delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v postopku usklajevanja uveljavlja 
pripombe in predloge zbora in stališča Družbenopolitičnega zbora. 

3. Zbor svojo odločitev utemeljuje z naslednjim: Zakon o zadolžitvi Na- 
rodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v pla- 
čilih s tujino je povzročil po utemeljitvah predlagatelja določene odhodke iz 
naslova obresti in tečajnih razlik ter drugih stroškov v knjigovodski evidenci 
Narodne banke Jugoslavije. Glede na to, da je pretežni del v tujini najetih kre- 
ditov Narodna banka Jugoslavije uporabila za zagotavljanje devizne likvidnosti 
posameznih subjektov v obliki začasnih prodaj deviznih sredstev z obveznostjo 
vračanja je potrebno, da ti stroški bremenijo uporabnike deviznih sredstev. 
Knjigovodsko je torej mogoče stroške, ki izvirajo iz v tujini najetih kreditov 
razmejiti do njihove dokončne poravnave tako, da se izkazujejo v obliki terjatev 
do tistih subjektov, ki so porabljali ta devizna sredstva in so Narodni banki 
Jugoslavije tudi predložili svoje izjave in garancije pooblaščenih bank, da bodo 
svoje devizne obveznosti poravnali. 

Skupščina SR Slovenije pa se strinja z razmejitvijo dela sredstev, ki so 
bila dana za potrebe federacije oziroma da se ta sredstva na ustrezen način 
zagotove. 

Zbor tudi meni, da ni sprejemljiva ureditev prenašanja rizika oziroma 
stroškov, ki izvirajo iz kreditov najetih v tujini na tiste subjekte, ki teh sred- 
stev niso uporabljali, temveč da je treba te stroške prenašati na posamezne 
uporabnike deviznih sredstev, ki so tudi osnovni nosilci zadolževanja v tujini, 
čeprav lahko nalogo zadolževanja zgolj tehnično izvede v določenih okoliščinah 
le Narodna banka Jugoslavije. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlagani sklep. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

V sprejem smo dobili predlog odloka o imenovanju Republiške volilne ko- 
misije v Ljubljani, predlog odloka o izvolitvi sodnika ustavnega sodišča SR 
Slovenije, predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Loterijskega 
sveta Loterije Slovenije in predlog odloka o imenovanju namestnice javnega 
pravobranilca SR Slovenije. 

Predstavnica komisije je tovarišica Mihaela Verbič. 
1. Prehajamo na predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije 

v Ljubljani. 
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Zeli kdo besedo? (Ne.) Kdor je torej za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlog odloka. 
S tem so bili v Republiško volilno komisijo v Ljubljani imenovani za pred- 

sednika Tomo Grgič, za namestnika Vladimir Tance, za tajnika Franci Grad, za 
namestnika Janez Breznik, za člane oziroma njihove namestnike pa: Mara Zleb- 
nik, Marjan Kotar, Ivanka Šulgaj, Vlajko Krivokapič, Marko Herman, Peter 
Juren, Boštjan Markič, Vera Gradišar, Janez Gruden in Milutin Mužič. 

2. Prehajamo na predlog o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Potem prosim, da glasujemo. Kdor je za predlog 

odloka, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 
S tem je bil za sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije izvoljen tovariš 

Ivan Repinc. 
3. Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Lo- 

terijskega sveta Loterije Slovenije. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (51 

delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da smo soglasno imenovali predsednika in člane Loterijskega 

sveta Loterije Slovenije, kot so navedeni v predlogu odloka. 
4. Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravo- 

branilca SR Slovenije. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (51 

delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je bila za namestnico javnega pravobranilca SR Slovenije 

soglasno izvoljena tovarišica Marija Humer. 
Dnes ste na klop prejeli tudi poročilo skupine delegatov za proučitev samo- 

upravnih sporazumov in statutov SIS s področja družbenih dejavnosti za ob- 
močje republike k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi in statutu Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije 

Skupina delegatov je ugotovila, da je Skupnost socialnega varstva Slove- 
nije v prečiščenem besedilu samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in statuta 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije upoštevala vse pripombe, dane v raz- 
pravi k tema dvema aktoma na seji našega zbora 24. 6. 1981. Zato ugotavljam, 
da je sklep zbora z dne 24. junija 1981 v celoti uresničen. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

K tej točki ste prejeli delegatsko vprašanje skupine delegatov mesta Ljub- 
ljane in delegatsko vprašanje Janeza Arsenjuka, delegata iz občine Maribor. 
Na obe vprašanji bo odgovoril tovariš Bogdan Osolnik, koordinator delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Bogdan Osolnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Namestnik vodje skupine delegatov mesta Ljubljane za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije in delegat Gorazd Marinšek je na seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 16. 12. 1981 postavil delegatsko vprašanje, kakšne 
ukrepe je sprejel Zvezni zbor oziroma njegovi delegati v zvezi z nesklepčnostjo 
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zbora na seji dne 26. 11. 1981-, in zahteval, da se ugotovi osebna odgovornost 
delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Najprej moram pojasniti, da je do nesklepčnosti Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ na seji dne 26. 11. 1981 prišlo pozno popoldne ob 17.45, potem ko je zbor 
intenzivno delal od 9. ure dopoldan. 

Delegati so bili predhodno obveščeni, da bo seja trajala predvidoma do 
15. ure, potem ,pa je bila predvidena ob 16. uri seja Kluba delegatov. Mnogi 
delegati so zato vzeli letalske vozovnice in niso imeli rezervacij za prenočišča, 
ki jih je potrebno pravočasno zagotoviti glede na beograjske razmere. 

Ob ugotavljanju sklepčnosti s poimenskim klicanjem je bilo v dvorani od 
30 delegatov posameznih republik in po 20 delegatov socialističnih avtonomnih 
pokrajin navzočih: iz SR Bosne in Hercegovine 16 delegatov, iz SR Črne gore 
14 delegatov, iz SR Hrvatske 11 delegatov, iz SR Makedonije 17 delegatov, iz 
SR Slovenije 15 delegatov, iz SR Srbije 14 delegatov, iz SAP Kosova 10 dele- 
gatov in iz SAP Vojvodine 8 delegatov. Da je bila napaka storjena že pri sklicu 
in programiranju te seje, je uvidela tudi predsednica zfbora, ki je takoj po 
ugotovitvi nesklepčnosti najavila, da bo naslednja seja z nadaljevanjem dnev- 
nega reda prekinjene seje trajala dva dni. 

Naj ponovno opozorim na že znan podatek, da je v našem zfooru za razliko 
od Zbora republik in pokrajin, kjer so vsi delegati profesionalci, iz naše repu- 
blike le 7 delegatov profesionalcev, 23 pa jih opravlja delegatsko funkcijo ob 
drugih obveznostih v delovnih organizacijah, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih in družbenopolitičnih organizacijah in je zanje še toliko težje naknadno 
spreminjati program bivanja in potovanja na seje v Beogradu. 

To so nekatere okoliščine, ki jih je treba upoštevati, ko ocenjujemo neza- 
željeni dogodek na tej seji. Ne gre torej iz tega primera izvajati sklepa o ne- 
odgovornem odnosu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru zlasti, ker je 
njihov odnos mogoče objektivno oceniti le z upoštevanjem celotnega dela, ki ga 
zavzeto opravljajo. Pač pa tudi ta primer potrjuje, da je treba izboljšati pro- 
gramiranje sej in način dela na sejah Zveznega zbora, na kar smo slovenski 
delegati že večkrat opozarjali. To je odgovor na prvo vprašanje. 

Predsednica Silva Jereb; Tovariš Zorga, želite postaviti še kakšno 
vprašanje? (Ne.) 

Prosim, tovariš Osolnik, da nadaljujete. 

Bogdan Osolnik: Delegat Janez Arsenjuk je na seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 16. 12. 1981 postavil delegatsko vprašanje, kaj bo 
storila Skupščina SFRJ za zmanjšanje zvezne administracije ih še posebej, zakaj 
ta razprava ni predvidena za prihodnje leto? 

Delegat Janez Arsenjuk je podobno vprašanje postavil že pred tremi leti. 
Takrat smo mu posredovali odgovor zveznega sekretarja za pravosodje in orga- 
nizacijo zvezne uprave tovariša Luke Banovića na delegatsko vprašanje delegata 
v Zveznem zboru Bapića Jovanovića. 

Na to isto vprašanje smo delegati v Zveznem zboru večkrat opozarjali, 
zlasti ob sprejemanju posameznih zakonov, kjer smo bili še posebej pozorni 
na to, ali bo njihovo izvajanje terjalo odpiranje novih delovnih mest in smo se 
dosledno zavzemali za rešitve, ki naj to preprečujejo. 

V juniju leta 1980 smo na primer, ko smo obravnavali poročilo o stanju in 
problemih v zvezni državni upravi po uveljavitvi zakona o temeljih sistema 
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državne uprave, delegati v Zveznem zboru razpravljali tudi o tem vprašanju 
ter zahtevali od Zveznega izvršnega sveta, da racionalneje organizira zvezne 
organe državne uprave. 

Ob sprejemanju programa dela Zveznega zbora za leto 1981 smo zahtevali 
tudi, da še v program dela zbora vnese kot posebna točka »Analiza učinkov 
zakonodaje na širjenje zvezne uprave in uprave na republiški in občinski ravni, 
pa tudi administracije v združenem delu in samoupravnih interesnih skup- 
nostih«. Do obravnave tega vprašanja v Zveznem zboru še ni prišlo. Pač pa je 
delegatom bilo poslano poročilo o stanju, pojavih in problemih v zvezi s pre- 
obrazbo zvezne uprave na podlagi zakona o temeljih sistema državne uprave in 
o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih s prilogami, ki ga 
bomo obravnavali na januarski seji. Poročilo je bilo poslano tudi vsem skup- 
ščinam občin v Sloveniji. 

Poročilo med drugim podrobno prikazuje tudi organiziranost in kadrovske 
sposobnosti zveznih upravnih organov in zveznih organizacij ter v tem okviru 
zasedenost zveznih upravnih organov ter služb in strukturo delavcev zveznih 
upravnih organov. 

Iz teh podatkov sledi, da se je od izdaje zakona o temeljih sistema državne 
uprave leta 1978 do konca leta 1980 število sistematiziranih mest v zveznih 
upravnih organih povečalo od 14 202 na 14 668, ali za 466, kar je 2,58 °/o pove- 
čanje. Vendar se je število dejansko zasedenih mest izvajalcev del in nalog 
povečalo od 11 975 na 12 918 oziroma za 943 delavcev ali za 7,37 %. 

Največje povečanje zaposlenih je bilo zabeleženo v treh zveznih upravnih 
organih, in sicer za 976 delavcev v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve, 
v Zvezni carinski upravi in v Zvezni upravi za kontrolo letenja zaradi večjega 
obsega dela in krepitve nekaterih pomembnih služb v teh organih: vodenje 
letal, brigada milice, specialne službe Zveznega sekretariata za notranje zadeve, 
zatiranje tihotapstva, povečanje carine in drugo. V vseh drugih organih so bile 
ustavljene nove izaposlitve, doseženo je bilo celo zmanjšanje števila zaposlenih 
z naravnim odlivom. 

Seveda se bo obravnava v Zveznem zboru morala dotakniti tudi vprašanja 
ustreznosti sedanje sistemizacije mest ob upoštevanju zahteve po modernizaciji 
in racionalizaciji dela zvezne uprave in še vrste drugih vprašanj. V razpravi 
o vsem tem bi nam bile dobrodošle pobude iz delegatske baze in še posebej 
izkušnje občinskih upravnih organov pri izvajanju zveznih predpisov, pa tudi iz 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Pri pripravi obravnave poročila o stanju in problemih zvezne uprave na ja- 
nuarski seji z!bora bomo delegati opravili tudi vrsto posvetovanj v republiki, 
v sodelovanju s Socialistično zvezo. 

Tudi obravnava poročila o delu Zveznega izvršnega sveta v preteklem 
mandatu, ki je v osnutku delovnega programa Zveznega zibora za leto 1982 
predvidena v prvem trimesečju prihodnjega leta, bo priložnost, da se zaostri 
vprašanje odgovornosti Zveznega izvršnega sveta za stanje in racionalizacijo 
dela zvezne uprave. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala leipa, tovariš Osolnik! 
Skupina delegatov mesta Ljubljana je postavila danes med sejo zbora še 

eno vprašanje. Odgovor bo dal tovariš Marko Vraničar. 
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Marko Vrani čar: Vprašanje se v .bistvu nanaša samo na to, kaj še 
bo zgodilo pretresljivega pri prometnem davku na izolacijske mateoriale in ali 
bo šla morebitna razlika v ceni v korist potrošnika. 

Odgovor je zelo preprost. V zveznih dokumentih je že predvidena spremem- 
ba v okviru ostalih sprememb zakonov o prometnem davku, s katero se bodo 
ob prvi uvedeni spremembi ukinili prometni davki na izolacijske materiale, in 
to vseh treh vrst: zvezni, republiški in občinski. 

Ker pa prometnega davka ne zaračunava proizvajalec, ampak prodajalec, 
je normalno, da proizvajalčeva cena ostane v sistemu usklajevanja in deloma 
pod kontrolo skupnosti za cene. In če bo prometni davek odpravljen, ne more 
potrošnik zgubiti prednosti, ki bi jo s tako potezo dobil. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Obveščam vas, da smo pri vseh 
točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zbo- 
rom združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom. 

Dnevni red seje je s tem izčrpan. Vsem se še enkrat zahvaljujem za udelež- 
bo in razpravo in zaključujem sejo. Srečno! 

(Seja zbora je bila končana ob 18.20.) 



družbenopolitični zbor 

61. seja 

(12. novembra 1981) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje zfoora ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišiee in tovariši delegati! Pričenjam 
61. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili: Roman Albreht, Majda Naglost, Ivanka 
Vrhovčak, Ciril Sitar in Jože Božič. 

Z dopisom z dne 27. 10. 1981 sem dnevni red današnje seje razširila s pred- 
logom za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah 
posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom zakona. 

Ker komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni predložila 
zboru nobene zadeve, umikam to točko z dnevnega reda. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije naš zbor ni pristojen za 
obravnavo predloga za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja o 
zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom 
zakona. Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije odloči, ah bo omenjeni zakon obravnaval kot zaintere- 
sirani zbor v skladu z 88. členom poslovnika. To pomeni, da bo oblikoval svoja 
stališča in predloge k zakonu. Kdor je za to, da Družbenopolitični zbor obrav- 
nava kot zainteresirani zbor zakon o računalništvu, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo predlog za 
izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega 
družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom zakona obravnaval 
v skladu z 88. členom poslovnika. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga na podlagi drugega odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združitev prve in druge faze 
obravnave predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 



61. seja 621 

volitvah in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije, z osnutkom 
zakona. Predlagam, da zbor z glasovanjem odloči o tem predlogu. Kdor je za to, 
da se pri tem zakonu združita prva in druga faza, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom predlagatelja glede združitve 
prvih dveh faz zakonodajnega postopka. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 60. seje izbora, 
2. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volit- 

vah in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije, z osnutkom 
zakona, 

3. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okoli- 
šev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor Združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, 

4. predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o za- 
devah posebnega družbenega pomena na področju 'računalništva, z osnutkom 
zakona, 

5. poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju 
na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije, 

6. poročilo o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri 
oblikovanju sredstev za osebne dohodke po periodičnem obračunu za I. pollet- 
je 1981, 

7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 
Družbenopolitični zbor obravnava kot zainteresirani zbor na podlagi 

88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije poleg predloga za izdajo zakona o 
postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega družbenega pome- 
na na področju računalništva, z osnutkom zakona tudi 5. in 6. točko dnevnega 
reda, to je poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezo- 
vanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije in poročilo o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke. O tem je zbor odločil že ob sprejemu periodičnega 
delovnega načrta za to četrtletje. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
60. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika 60. seje zbora? 
(Ne.) Dajem osnutek zapisnika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 60. se- 
je zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom je predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 
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Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, Zako- 
nodajno-pravna komisija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativ- 
ne zadeve. 

Besedo ima predstavnik predlagatelja, namestnik republiškega sekretarja 
za pravosodje, upravo in proračun tovariš Peter Bekeš. 

Peter Bekeš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Amandma IV k ustavi SR Slovenije posega v dosedanje ustavne določbe o se- 
stavi Predsedsltva republike, spreminja pa tudi način kandidiranja in volitev 
predsednika Predsedstva zaradi skrajšanja mandatne dobe od štirih na dve leti. 

Zakon o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije iz leta 1974 sicer 
že ureja na ustrezen način kandidiranja in izvolitev šestih stalnih članov Pred- 
sedstva republike, na novo pa je glede na določbe amandmaja IV potrebno 
urediti ta postopek posebej za predsednika Predsedstva, ki se voli sedaj vsako 
drugo leto. Zaradi ločitve kandidacijskega postopka in volitev predsednika 
Predsedstva od postopka in volitev ostalih šestih stalnih članov, ki se volijo 
vsaka štiri leta, je potrebno v zakonu spremeniti in dopolniti celo vrsto določb. 
Ker so potrebne tudi številne redakcijske spremembe, se nam na prvi pogled 
lahko zdi, da precej posegamo v zakon. Vendar je večina sprememb redakcij- 
skega oziroma usklajevalnega značaja, ker pa gre vendarle za precejšnje spre- 
membe besedila, bo nujno potrebno pripraviti prečiščeno besedilo zakona. 

Nekatere spremembe in dopolnitve v zakonu so potrebne zaradi terminolo- 
ške uskladitve z ustavnimi amandmaji, poleg tega pa smo se odločili pri pripravi 
osnutka zakona opustiti vse tiste določbe, ki pomenijo ponavljanje ustavnih do- 
ločb in tako skušali slediti zahtevam resolucije o zakonodajni politiki, ki jo je 
pred leti sprejela Skupščina. 

V razpravi o osnutku zakona je bil zakon v delovnih telesih Skupščine 
podprt tako glede usmeritve kot predlaganih rešitev. V tem uvodu sem po moji 
oceni dolžan odgovoriti samo na pripombo, izraženo na odboru za družbeno- 
politični sistem tega zbora, in sicer " naj predlagatelj prouči umestnost termina 
odpoklic že v samem naslovu zakona in ustrezno uporabo tega termina v do- 
ločbah o odpoklicu predsednika oziroma članov Predsedstva glede na določbe 
392. člena ustave SR Slovenije o prenehanju mandata, v zvezi s 120. členom 
ustave in amandmajem I k ustavi SR Slovenije, ki posebej določa, da je vsak 
izvoljeni in imenovani nosilec samoupravne, javne ali druge družbene funkcije 
osebno odgovoren za njeno opravljanje in je lahko odpoklican ali razrešen. 
Predlagatelj bo to sugestijo proučil v pripravi predloga zakona. 

Izvršni svet meni, da amandma I določa obseg odgovornosti za izvoljene in 
imenovane nosilce družbenih funkcij. Mislimo, da bi lahko upoštevali, da so 
v institutu izvolitve na javno družbeno funkcijo zajete tudi vse kategorije 
odgovornosti, vključno z obema možnima sankcijama, ki jih navaja amandma. 
Zaradi tega bi bilo verjetno dovolj, če bi zakon v naslovu govoril samo o iz- 
volitvi, ker so z izvolitvijo zajete tudi vse sankcije, ki izhajajo iz odgovornosti 
za opravljanje takšne funkcije. 

Drugih pomislekov ni bilo, zato predlagatelj predlaga zboru, da predlog 
za izdajo zakona z osnutkom sprejme. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Bekeš! Želi predstavnik 
Odbora za družbenopolitični sistem dopolniti poročilo? (Ne želi.) Predstavnik 
Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Ker je predstavnik upravnega organa nakazal,»na 
kakšen način naj bi razrešili vprašanja odpoklica oziroma razrešitve, mislim, 
da je bila izpuščena obrazložitev, kaj pomeni odpoklic v postopku in kaj pomeni 
razrešitev zaradi pogojev, ki so določeni v zakonu in ustavi. Kadar gre za od- 
poklic, je treba izpeljati celoten postopek v volilnih telesih — v tem primeru 
so to občinske skupščine — v smislu glasovanja, ali se odpoklic sprejme, ali ne. 
Sele tedaj, ko je postopek demokratično izpeljan in odpoklic v volilnih telesih 
potrjen, je odpoklic možen. Če volilno telo odpoklica ne sprejme, odpoklica 
oziroma razrešitve ni. 

Drugače pa je v primeru, če se postopek razrešitve izvrši in so po zakonu 
in po ustavi izpolnjeni pogoji za razrešitev. Imamo torej dve različni situaciji. 
Po volilnem zakonu in po ustavi imamo pet različnih razlogov, ki jih verjetno 
ni potrebno ponavljati. Odbor je zato menil, da je potrebno spremeniti naslov 
in besedilo zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da v zvezi s predlogom za izdajo tega zakona sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
in odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona 
se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine upošteva pri- 

pombe in predloge, ki so navedene v poročilih delovnih teles in v razpravi na 
seji zbora. 

Se strinjate s takim sklepom? (Da.) Prosim, da glasujete! Kdor je za sklep, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V Skup- 
ščini so ga obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, Zako- 
nodajno-pravna komisija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Danes smo prejeli na klop tudi mnenje in ugotovitve Sveta za družbeno- 
politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter Bekeš, 
namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. 

Peter Bekeš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Po sklepih zborov Skupščine SR Slovenije z dne 25. in 27. marca 1981 je bilo 
Izvršnemu svetu naloženo, da pripravi osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s tem, da upo- 
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števa pripombe, mnenja in predloge, dane v razpravah na sejah zborov in nji- 
hovih delovnih teles. 

Že v pripravi predloga za izdajo zakona so bile prisotne ocene, da dosedanji 
način delegiranja v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ni ustrezen. 
V vseh dosedanjih razpravah, v katerih so imela delovna telesa in zbori Skup- 
ščine pomembno vlogo, je bilo ugotovljeno, da se v delegatskih okoliših in sku- 
pinah delegatov, ki so različni za posamezna področja, niso v zadostni meri uve- 
ljavljali delegatski odnosi, ker ni bilo ustrezne povezanosti z delegacijami v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Poleg tega tudi zbori zdru- 
ženega dela občinskih skupščin kot konference delegacij za Zbor združenega 
dela republiške Skupščine niso bili dovolj aktivni in povezani s skupinami de- 
legatov za delegiranje v ta zbor. 

V razpravah so bila prisotna tudi razmišljanja, da bi bilo treba način dele- 
giranja v Zbor združenega dela v večji meri prilagoditi samoupravni organizi- 
ranosti združenega dela. Kljub pomanjkljivostim sedanjega načina delegiranja 
v Zbor združenega dela, predlagatelj ni mogel predlagati drugačnega koncepta 
delegiranja v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki bi lahko že 
sedaj v večji meri upošteval povezanost republiškega Zbora združenega dela 
z združenim delom in njegovimi skupnimi interesi. 

V dosedanjih razpravah so bile sicer dane pobude in predlogi za spremembe 
načina delegiranja v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, vendar je 
ostalo še precej vprašanj odprtih in neusklajenih. Zaradi kratkega časa, ki nas 
loči od splošnih delegatskih volitev, ki bodo v marcu prihodnjega leta, je pred- 
lagatelj v predlaganem osnutku zakona upošteval le tiste spremembe, ki so bile 
nujne in jih je bilo mogoče pripraviti v 'tem času. Pri tem je treba poudariti, 
da temeljijo predlagane rešitve na določbah sistemskega zakona o volitvah in 
delegiranju v skupščine, ki je bil letos sprejet v Skupščini. 

Glede na število delovnih ljudi, ki je v skladu z ustavo in določbo 90. člena 
sistemskega zakona o volitvah in delegiranju v skupščine temeljno merilo za 
delitev delegatskih mest, je predlagana naslednja razporeditev delegatskih mest 
na področju gospodarstva, in sicer: 105 delegatskih mest za področje gospo- 
darstva, v do sedaj veljavnem zakonu 90, in 16 delegatskih mest za prosvetno- 
kulturno ter socialno-zdravstveno področje, prej so jih imeli 31. Gre torej za 
spremembo strukture, ki je bila določena z volilnim zakonom iz leta 1977. Ta 

. sprememba je narekovala tudi spremembe pri oblikovanju delegatskih okolišev, 
ki jih bo na področju gospodarstva 57, po doslej veljavnem zakonu jih je 39. 
Kulturno-prosvetno in socialno-zdravstveno področje pa imata vsak po 6 oko- 
lišev, prej jih je bilo 10. Povečanje števila delegatskih mest na gospodarskem 
področju je omogočilo, da vse občine, razen osmih — v to število so vključene 
tudi nove mariborske občine — postanejo samostojni delegatski okoliši in tako 
dobijo najimanj eno delegatsko mesto v Zboru združenega dela. Na ta način bi 
bilo v večji meri kot doslej omogočeno zborom združenega dela občinskih skup- 
ščin, da neposredno opravljajo funkcijo konference delegacij. Predlagatelj je 
s takšnim pristopom skušal upoštevati kritično zahtevo, ki je v razpravi stalno 
prisotna, da je treba sistem delegiranja v zakonu urediti tako, da bodo zbori 
združenega dela lahko neposredneje opravljali funkcijo konference delegacij. 

V razpravi pa se je pojavilo stališče, da ni potrebno spreminjati števila de- 
legatskih mest na posameznih področjih združenega dela, ker po predlagani 
rešitvi v osnutku delovni ljudje s prosvetncnkulturnega in socialno-zdravstve- 
nega področja ne bi bili ustrezno zastopani. Po tem stališču naj bi delegatski 



61. seja 625 

okoliši na vseh področjih združenega dela ostali nespremenjeni tudi v bodoče; 
spremenili bi se le toliko, kot je potrebno zaradi ustanovitve mariborskih občin. 

Ob razpravi o predlaganem osnutku, ki je bila še posebej tehtna in poglob- 
ljena na Odboru za družbenopolitični sistem tega zbora, je bilo zelo utemeljeno 
opozorjeno, kar predlagatelj v celoti sprejema, da je potrebno pri opredeljevanju 
ureditve bodočega delegiranja v ta zbor upoštevati celovitost vseh ustavnih na- 
čel, na katerih temelji delegatski sistem v tem zboru. Pri tem je bilo opozorjeno 
na nevarnost prehajanja v ureditev, ki je že v določeni meri predlagana v 
osnutku zakona, pri kateri bi v primeru, da bi bile skoraj vse občine neposredno 
vezane prek okolišev in delegatov na ta zbor, lahko prišlo do prevelikega 
političnega vpliva občin na oblikovanje stališč v tem zboru. Upoštevati moramo 
namreč dejstvo, da so interesi občiin kot družbenopolitičnih skupnosti ustrezno 
zastopani že v Zboru občin. 

Utemeljeno je bilo tudi opozorjeno, da je Zbor združenega dela skupaj z 
drugima dvema zboroma občinske skupščine že sedaj v funkciji konference de- 
legacij za Zbor občin republiške Skupščine in je nenaravno pričakovati, da bo 
ta isti Zbor združenega dela sprejel ob obravnavi istega vprašanja različni 
stališči, prvo, ko bo kot del občinske skupščine v funkciji konference delegacij 
za delegiranje v Zbor občin in drugo, ko bo v funkciji konference delegacij za 
delegiranje v Zbor združenega dela republiške Skupščine. 

Na Svetu za družbenopolitični sistem Republiške konference Socialistične 
zveze, ki je pred kratkim obravnaval ta osnutek, je prevladalo stališče, da 
zaradi nezadostno razčlenjenih argumentov ni utemeljena predlagana spre- 
memba struktur števila delegatskih mest in iz nje izhajajoča sprememba struk- 
ture okolišev za področje gospodarstva in za obe področji družbenih dejavnosti. 
V tem primeru je bil predlagatelj verjetno dejansko pod vtisom enostranske 
argumentacije, da te interese dovolj ustrezno pokrivajo skupščine samouprav- 
nih interesnih Skupnosti s teh področij, ki so vključene v skupščinsko odločanje. 
Predlagatelj sprejema izraženo pripombo, da je cela vrsta zadev, pri katerih 
se morajo interesi izvajalcev, se pravi delavcev na področju kulturnih, prosvet- 
nih, socialnih, zdravstvenih in drugih družbenih dejavnosti, kot pomembne se- 
stavine združenega dela ustrezno izraziti in uveljaviti, da lahko prevzamejo tudi 
odgovornost za celoten družbeni razvoj. To lahko uresničimo le z njihovo 
ustrezno zastopanostjo z ustreznim številom delegatov in ustrezno razporeditvijo 
delegatskih okolišev za delegiranje v Zbor združenega dela. 

V razpravi ob osnutku so bila v delovnih telesih zborov Skupščine izražena 
tudi mnenja o drugačnih rešitvah na področju družbenih dejavnosti. Poleg že 
omenjene spremembe strukture, do katere bi se morali opredeliti predvsem v tem 
zboru, velja opozoriti še na predlog, da bi obe področji, kulturno-prosvetno in 
socialno-zdravstveno, ki sta v besedilu osnutka ločeni, združili in na tej podlagi 
dosegli enakomernejšo razporeditev teh okolišev dn njihovo približevanje ob- 
činam oziroma zborom združenega dela občinskih skupščin, Ta predlog seveda 
velja ob predpostavki, da se z osnutkom predlagana struktura ne bi spremi- 
njala. 

Naslednja možna rešitev bi bila po predlogih iz razprave v tem, da bi se 
posameznim področjem družbenih dejavnosti, ki so opredeljene v ustavi, do- 
delilo določeno število delegatskih mest glede na število delovnih ljudi. Po tej 
rešitvi bi dobili zelo velike okoliše, kar bi oviralo sestajanje skupin delegatov 
in bi to rešitev verjetno kazalo zavrniti. 
40 
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Ker vse omenjene pobude niso dovolj proučene in usklajene, predlagatelj 
predlaga, da je možna rešitev tega vprašanja v okvirih, ki jih daje predlagani 
osnutek zakona. Poleg najbolj spornih določb osnutka, se pravi določb 2., 3. in 
4. člena, pa so predlagane spremembe potrebne zaradi ustanovitve šestih ma- 
riborskih občin, ki jim je potrebno zagotoviti ustrezno mesto v Zboru združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Bekeš! Želi predstavnik 
Odbora za družbenopolitični sistem besedo? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne želi.) Predstavnik Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Miro Gošnik. 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pri pregledu pripomb 
delovnih teles k osnutku zakona lahko ugotovimo določene razlike. Pri vseh pa 
je enotno izražena zahteva, da se delegiranje v Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije organizira drugače, nismo pa žal opredelili tega drugačnega 
načina. 

Pri spremljanju te problematike srečujemo v bistvu tri temeljna vpra- 
šanja, ki so izrazito družbenopolitična in izhajajo iz dokaj splošno urejenih 
zadev v ustavi. Zaradi tega prihaja do najrazličnejših gledanj in različnih 
razlag, ki so predvsem posledica razlik v interesih. Mislim, da moramo več po- 
zornosti posvetiti vsebini tega zakona prav zato, ker analize o uresničevanju 
delegatskih odnosov kritično obravnavajo sedanjo ureditev, vendar pa te kri- 
tike niso namenjene delegatom in skupinam delegatov, ki se dejansko trudijo, 
da Zbor združenega dela naše Skupščine sploh lahko uspešno deluje. 

Prvo od treh vprašanj, o katerih sem govoril, se nanaša na število delavcev 
kot ustavno kategorijo. Vprašanje je, ali naj ga vedno enako uporabljamo, ali 
pa je potrebno upoštevati tudi druge kriterije. 

Drugo je vprašanje opredelitve družbenih dejavnosti ali naj ohranimo 
delitev na sedanji dve področji, ali naj jih razdelimo glede na ustavno termi- 
nologijo na pet področij. Tretje pa je vprašanje o vlogi zbora združenega dela 
v občinski skupščini, kadar je v funkciji konference delegacij. 

Skupno vsem vprašanjem je pravzaprav iskanje načina, po katerem bi se 
na republiški ravni kar najbolj ustrezno izražali, soočali in usklajevali interesi 
vseh področij družbenega dela. 

Na seji volilne komisije pri Predsedstvu Republiške konference SZDL pre- 
tekli petek smo obravnavali nekatera od teh vprašanj oziroma možne rešitve. 
Na volilni komisiji je bilo enotno ugotovljeno, da odgovori na ta vprašanja 
zahtevajo družbenopolitično opredelitev, posebno pozornost pa je potrebno po- 
svetiti tudi izpeljavi ustavnih določb, da se delegiranje opravi tako, da so 
ustrezno zastopani delovni ljudje določenih področij družbenega dela oziroma 
območij. Ker nismo ustrezno opredelili zastopanosti področij oziroma območij, 
niti nismo v tem smislu z dogovorom sprejeli enotnih meril, prihaja v razpravah 
do nekaterih razhajanj. 

Meril, razen za področje kmetijstva in področje obrti, ni. Za ti dve pod- 
ročji je namreč uporabljen še dodaten kriterij poleg števila delovnih ljudi, in 
sicer udeležba teh dveh področij družbenega dela v skupnem družbenem pro- 
izvodu v republiki. Osnova za to merilo je v drugačni družbenoekonomski 
podlagi tega področja družbenega dela. 



61. seja 627 

Naj vas površno seznanim z razmišljanji, ki so se pojavljala v razpravi. 
Glede enakega oziroma enakopravnega zastopanja delavcev in glede na njihovo 
število v odločitvah Zbora združenega dela republike je za vsa področja družbe- 
nega dela, ki delujejo na enotni družbenolastninski podlagi, verjetno upraviče- 
na uporaba enotnega kriterija. Za odstopanje od tega principa glede na odgovor- 
nost za uresničevanje samoupravnih pravic in pravzaprav tudi eksistenčne 
osnove večine delovnih ljudi na tem področju najbrž ne najdemo posebno 
tehtnih opravičil. 

V zvezi s področjem gospodarstva so prisotna nekatera raizmišljanja, naj za 
gospodarstvo odstopimo od pravila in bi še za teh osem občin, ki so sedaj 
združene v okoliše in med katerimi so pravzaprav samo štiri, v katerih število 
delavcev na območju občine ne zadošča količniku, naredili izjemo. O izjemah 
je seveda vedno nepopularno govoriti, vendar bomo po aprilu, ko bodo ustanov- 
ljene mariborske občine, imeli v Sloveniji samo štiri občine, na podlagi katerih 
bomo lahko ugotavljali, ali je okoliš dveh ali več občin boljši od okoliša, ki 
pomeni eno občino. Ta teza je bila zelo kritično ocenjena, ker se praksa v zborih 
združenega dela občinskih skupščin, kadar so v funkciji konference delegacij, 
ne sklada z načelnimi opredelitvami. Nezadostno se uresničuje načelo, da bi 
zbor združenega dela neodvisno ali pa manj odvisno od drugih vplivov znotraj 
občinske skupščine oblikoval avtentične interese, jih soočal, usklajeval in 
končno tudi reševal v okviru Zbora združenega dela v republiki. 

O gospodarskem področju so prisotna tudi razmišljanja, ali bi gospodarstvo 
v okviru občine organizirali v konferenco delegacij, ali bi ga organizirah ne 
glede na občinske meje, na primer v področne, sektorske, interesne in podobne 
konference, kjer bi bila interesna povezanost bolj izražena. To so vprašanja, ki 
jih bo potrebno tudi znanstveno raziskati. Da so konference vendarle možen 
način preseganja zaprtosti v kakršnekoli meje, zlasti na področju združenega 
dela, smo poskušali ustrezno izraziti že v novem 5. členu volilnega zakona, 
v katerem je funkcija konferenc delegacij širše opredeljena. S tem je podana 
tudi možnost nadaljnjega iskanja ustreznejših rešitev. 

Konferenca delegacij se v razmišljanjih pojavlja kot nadomestilo za se- 
danje skupine delegatov za delegiranje. Vse naše analize so potrdile ugotovitve, 
da se skupine za delegiranje večinoma zreducirajo na funkcijo delegiranja, ne 
opravljajo pa vseh drugih vsebinskih nalog, ki izhajajo iz Kardeljeve študije 
Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Naše ocene 
njihovega delovanja se v glavnem omejujejo na ponavljanje kritike, nimamo 
pa odgovorov na vprašanja, kako to stanje spremeniti. 

Pri teh konferencah je vrsta praktičnih vprašanj, ki jih ne bi smeli zane- 
marjati v dograjevanju sistema, na primer, kje bodo delovale konference dele- 
gacij, ali je za njihovo redno funkcioniranje potrebno postaviti kakšen organi- 
zacijski mehanizem, na kakšen način zagotavljati večjo in stalnejšo prisotnost 
vseh sil družbene zavesti in podobna. Kritika v naših analizah, da so konfe- 
rence delegacij prešibko povezane z družbenopolitičnimi organizacijami, z zna- 
nostjo, stroko in tako dalje, je še vedno aktualna. Ob tem se postavlja tudi 
vprašanje, na kakšen način naj se zagotovijo organizacijski, tehnični, admini- 
strativni, informativni in drugi pogoji, da bo konferenca lahko ustrezno delo- 
vala in na katere družbene mehanizme za izražanje posameznega interesa bi se 
morda takšna konferenca delegacij lahko naslanjala. 

Ob vsem tem se je seveda potrebno že vnaprej opredeliti, ah so ta vpra- 
šanja, o katerih govorim, sploh vprašanja zakona, ali pa je potrebno predvsem 
40» 
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spremeniti naše Obnašanje in delovanje v praksi in na podlagi kritičnih ocen 
sedanjega stanja graditi nove družbene odnose. To pa bomo le težko uresničili 
— kar izhaja tudi iz vseh naših analiz — če subjektivne sile ne prevzamejo 
več odgovornosti, če se bolj ne angažirajo v temeljnih delegacijah in v vseh 
organizacijskih oblikah povezovanja teh delegacij, da bi Zbor združenega dela 
v republiki lahko ustrezno deloval. 

Drugi sklop vprašanj se nanaša na organiziranost družbenih dejavnosti. 
Najbrž so tudi pogoji za organiziranje konference delegacij še veliko zrelejši. 
Odprto je še vprašanje, ali združiti vseh pet družbenih dejavnosti v enotno 
področje ali pa dati večji poudarek petim ustavno določenim družbenim dejav- 
nostim, da bi se njihovi interesi bolj avtentično, bolj samostojno in z večjo 
odgovornostjo odražali v Zboru združenega dela republike. 

Ob zaključku bi poudaril, da je potrebno družbenopolitično oceniti vse 
možne rešitve in njihovo uporabnost, pred tem pa moramo odgovoriti še na 
naslednja vprašanja: ali bo število delavcev še vedno osnovni kriterij, ali so 
kateri bolj trdni kriteriji, ki bi ga lahko nadomestili, ali je delitev, sprejeta 
1974. leta, ko so se mandati dodeljevali posameznim področjem združenega dela 
ne le na podlagi števila delovnih ljudi, ampak tudi drugih kriterijev, o katerih 
so se dogovorili, še ustrezna in primerna ter dovolj argumentirana. Najbrž niso 
potrebne večje spremembe zakona, da bi v praksi iz sedanjih okolišev oziroma 
skupin delegatov prešli v problemske konference delegacij. Najbrž ne potrebu- 
jemo nobenih sprememb zakona, da bi se dokaj zaprto delegiranje prek skupin 
za delegiranje odprlo in dejansko zajelo in izražalo vse interese delegatske 
baze, ne le nekakšnih organiziranih skupin, za katere je vprašanje, ali izražajo 
najbolj pristne interese. 

Če smo pri konferencah delegacij nedorečeni v organizacijskih podrobno- 
stih, je to drugo vprašanje. Najbrž pa zamisel in konstrukcija konference kot 
mesta srečevanja z delom povezanih ljudi prek svojih delegacij in delegatov ne 
potrebuje dodatnih razlag oziroma nobenih normativnih dopolnitev. Izražen je 
bil le pomislek, da te konference formalno gledano nimajo pooblastila za dele- 
giranje. To je verjetno edina vrzel, ker konferenca ne more mimo zakona o 
volitvah in delegiranju, po katerem so samo skupine za delegiranje in zbori 
združenega dela občinskih skupščin nosilci delegiranja za konkretno zasedanje. 

Upoštevati moramo časovno stisko, v kateri smo se znašli zaradi predvidenih 
volilnih rokov in mislim, da je potrebno razpravljanje in opredeljevanje do teh 
in vrste drugih načelnih idejno-političnih vprašanj prestaviti v obdobje po vo- 
litvah. V skladu z ustavnimi opredelitvami bi vendarle morali iskati rešitve, ki 
bodo pomenile izpeljavo ustavnih določb. Moramo se dogovoriti o ustrezni za- 
stopanosti o opredelitvi področij družbenega dela in kakšno vlogo imajo ob tej 
opredelitvi območja, na katerih družbeno delo praktično deluje. Izrečena kri- 
tika občinske, regionalne, sektorske, panožne in podobnih zaprtosti, bo le po- 
navljanje že znanih ocen, če ne bomo v organiziranju našega delegatskega 
življenja naredili korak naprej in od kritik prešli na iskanje praktičnih rešitev. 
Praktične rešitve poudarjam zato, da me ne bi napačno razumeli, saj so tudi 
sedanje ob konstrukciji iz leta 1974, ko smo okoliše in skupine za delegiranje 
ustanovili, bile praktične, vendar se je ta dokaj poenostavljena praksa, če jo 
ocenjujemo s stališča posledic, začela izrojevati. Problemi se ponavljajo, pre- 
malo pa je družbenih naporov, da bi se načelne določbe prelevile v takšne 
praktične rešitve, ki bodo uporabne, življenjske in tudi racionalne. 
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Odločiti se moramo, ali bomo sprejeli takšen osnutek, kot je predložen. 
Upoštevati pa velja opozorilo Sveta za družbenopolitični sistem, naj se upošte- 
vajo samo spremembe po letu 1977. Razpravo na tem svetu je potrebno nekoliko 
dopolniti, saj po letu 1977 ni bilo velikih sprememb v številu delavcev na 
posameznem področju družbenega dela. To število se spreminja že od leta 1974 
in predlagano zmanjšanje števila delegatskih mest za vse družbene dejavnosti 
od 31 na 16 je pravzaprav rezultat sedemletnih gibanj na področju družbenih 
dejavnosti v primerjavi z gospodarstvom. To vprašanje je potrebno razčistiti, 
ali je bilo mišljeno dejansko po 1977. letu, kar bi pomenilo, da zanemarjamo 
spremembe v prejšnjem mandatnem obdobju. Odgovor na to vprašanje je po- 
vezan z že omenjenim, ali naj število delavcev na vseh področjih družbenega 
dela z družbenimi sredstvi upoštevamo enakomerno in s katerimi kriteriji naj 
ga dopolnimo, da se ne bo ponovila situacija iz prejšnjega in sedanjega man- 
datnega obdobja, ko je v zadnji fazi sprejemanja zakona prišlo do licitiranja 
pri številu delegatskih mest z namenom, da se okrepi položaj določenih področij 
v Sloveniji. 

Zakon, kot je predložen, je zaradi sprememb v Mariboru nujen. Glede 
števila delavcev na gospodarskem in družbenih področjih pa mislim, da je po- 
treben načelen odgovor, kako naj upoštevamo število delavcev kot temeljno 
ustavno načelo in izhodišče. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Gošnik! 2eli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Bom kratek! Dve zadevi moramo v tej razpravi razli- 
kovati. Mislim, da je zakon o delegiranju izvedbeni zakon volilnega zakona in 
je izključno organizacijske narave. Zdaj pa kaže da je s tem neposredno pove- 
zana vsa vsebina delegatskih odnosov. Uveljavila se je praksa, ki jo je treba 
kritično oceniti in jo drugače usmeriti. Skupine delegatov, tiste ki delegirajo, 
morajo biti tudi nosilec odgovornosti za opredeljevanje smernic za delegate, 
kako naj se o posameznih vprašanjih delegat opredeljuje do vsebinskih rešitev. 

Moram poudariti, da je potrebno v razpravi to razlikovati zato, ker je dele- 
gatski sistem oblika neposrednega odločanja delovnih ljudi in občanov. Vsebin- 
ski odnos mora biti vezan v vseh oblikah na temeljno raven organiziranja de- 
lavnih ljudi in občanov. Da bi ti ljudje lahko to funkcijo izvrševali, izvolijo 
delegacijo in jo pooblastijo, da organizira razpravo, da izraža avtentične interese 
na vseh nivojih odločanja. V razpravi o teh rešitvah moramo to razlikovati iz 
vsebinskega stališča, zato da bomo laže opredelili način, da se ti interesi orga- 
nizirano in avtentično izražajo na vseh ravneh družbenega odločanja. Zdi se mi, 
da je precej razmišljanj v dosedanjih razpravah povezanih s tem vprašanjem, 
zlasti če imamo pred očmi vrsto pritiskov, da bi imela vsaka občina mandat v 
Zboru združenega dela. To je v določeni meri razkorak med odnosi, ki jih 
želimo uveljaviti v političnem sistemu in prakso, ki je drugače usmerjena. 

Mislim, da je treba odločno nasprotovati kakršnemukoli občinskemu in re- 
gionalnemu zapiranju, kadar govorimo o združenem delu. Moramo slediti do- 
hodkovnemu povezovanju združenega dela in ga obravnavati kot celoto, prav 
tako tudi družbene dejavnosti. Zato se ustava ne omejuje le na število zapo- 
slenih, ampalk predvideva uporabo tudi drugih kriterijev. Leta 1974 je bila 
poleg števila zaposlenih upoštevana tudi teritorialna zastopanost, kar pomeni 
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pokritje prostora Slovenije, celotnega združenega dela, v katerem so zajete tudi 
družbene dejavnosti. 

Opozoril bi le še na eno vprašanje. Ce smo pri visokem šolstvu v sistemu 
samoupravljanja študente opredelili kot subjekte odločanja, zakaj jih v tej 
geometriji ne upoštevamo. Morda je ta primerjava vprašljiva, vendar jo na- 
vajam zato, ker stalno govorimo le o številu zaposlenih, ki pa nam ne daje 
prave slike o deležu družbenega dela na področju izobraževanja, vzgoje in tako 
dalje. Ob tem niti ne bi omenil vprašanja materializaoije dohodka v zvezi z za- 
poslovanjem. Mislim, da gre predvsem za družbeno vrednotenje dela na tem 
področju. Mislim, da je potrebno, da se predlagatelj ob predložitvi predloga 
zakona zaradi vrste predlogov v -tej razpravi obveže, da jih bo po sprejetju tega 
zakona resno proučil, skušal razrešiti vse dileme in v daljšem obdobju pri- 
pravil boljše rešitve. Dejstvo je, da so sedanje skupine precej v zraku in z de- 
lavci in občani prek njihovih delegacij niso neposredno povezane, kar pa v de- 
legatskem sistemu moramo doseči. Predlagam, da se predlagatelj obveže, da 
bo tiste dileme, na katere ob predlogu zakona ne bo mogel odgovoriti, razčistil 
v kasnejših razpravah. Mislim, da so potrebne politične razprave neposredna 
v bazi, isaj se običajno ta razprava zaključi na občinskem nivoju in je omejena 
z občinskimi interesi. Baza ni dovolj aktivirana v iskanju rešitev za določene 
probleme, zato se delegati lahko znajdemo na stranskih poteh in ne vidimo 
izhoda iz takega stanja. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob. Zeli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Peter Bekeš. 

Peter Bekeš: Tovarišice in tovariši delegati! Čeprav je ta zakon iz- 
vedbeni in organizacijski, so vprašanja, izražena v razpravi, izrazito politična. 
To pa ne pomeni, da uprava ne bi smela govoriti o političnih vprašanjih. 
Osnovna dilema je le ena. Za predlagatelja tod bilo zelo koristno, če bi se lahko 
ta zbor opredelil, ali naj v iskanju novih rešitev ob pomoči družbenopolitičnih 
organizacij, predvsem Zveze sindikatov in Zveze komunistov, izhajamo iz se- 
danje vloge občinskih zborov združenega dela kot konferenc delegacij in na 
podlagi le-te razčlenimo ustavna merila oziroma načela, ob upoštevanju vseh 
pripomb in kritičnih ocen iz razprave o predloženem osnutku zakona, kar bi 
pomenilo, da bomo le aktualizirali in uskladili rešitve v sedanji zakonodaji. 
Lahko pa sprejmemo oceno, da so zbori združenega dela kot konference dele- 
gacij in skupine delegatov zaprto delovali in da se je stik z delegatsko bazo 
pretrgal prvič že na nivoju zborov združenega dela, drugič pa na nivoju skupin 
za delegiranje delegatov. Tako se dogaja, da je v najbolj delavskem zboru, če 
lahko uporabim ta izraz, interes delavcev najmanj delegatsko zastopan. To so 
ugotovitve, ki so bile izražene že ob obravnavanju teh vprašanj v Skupščini 
pred dvema letoma. 

Oblikovanje drugačnih rešitev je povezano z ugotovitvijo, da so se družbe- 
nopolitične organizacije zelo trudile, da bi se skupine delegatov bolj odprle, 
da bi se v njihovo delo vključili znanost in stroka, še posebej aktivno pa so 
sodelovale v delu skupin ob obravnavanju planskih aktov. Razmisliti moramo, 
ali vendarle lahko na podlagi tega organizacijskega zakona ustvarimo ugod- 
nejše možnosti za uresničitev Kardeljeve zamisli konference delegacij. Na zadnji 
seji Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL je bilo izraženo 
mnenje, naj se ob sedanji strukturi kot delovna metoda uveljavi sklicevanje 
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delegacij večjih asociacij združenega dela, ki presegajo ne le občinske ampak 
tudi regijske meje, da bi zagotovili širše obravnavanje posameznih vprašanj. 

Temeljna je dilema, ali naj iščemo rešitve v okviru sedanjih, ali naj obliku- 
jemo nove. Mislim, da bi morali posegati v ustavno ureditev, če bi hoteli spre- 
meniti funkcijo zbora združenega dela občinske skupščine kot konference de- 
legacij. O takih rešitvah bi lahko razmišljali šele po volitvah. Za ureditev teh 
volitev pa 'bo verjetno najbolj realno poiskati rešitve v okviru sedanjih, uskla- 
diti razmerja med gospodarstvom in drugimi področji družbenega dela in ure- 
diti tudi okoliše tako, da le ne bodo skoraj v celoti občinski vrtički. Taka 
ureditev namreč predstavlja neposredno podlago za nadaljnje ohranjanje kolek- 
tiviziranega predstavniškega odnosa v zboru združenega dela. Sprememba pred- 
laganega 2. člena je glede na mnenja v tej razpravi nujna. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Janko Zevart. 

Janko Zevart: Tovarišica predsednica! Da se ne bi ponavljali pre- 
tekli dogodki, bi predlagal, da se sprememb volilne zakonodaje resnično lotimo 
pravočasno, če hočemo poiskati najprimernejše rešitve za odprta vprašanja. 

Ze Ob pripravah na volitve pred štirimi leti so bila izražena mnoga spozna- 
nja, pobude in predlogi, ki se ne nanašajo le na konstituiranje združenega dela, 
ampak tudi na celotno volilno zakonodajo, na sestavo in konstituiranje družbe- 
nopolitičnih zborov ln tako naprej. Te pripombe so bile potrjene v zaključkih 
volilne aktivnosti. Po volitvah čakamo na naslednja štiri leta in se zadnji hip 
lotimo spreminjanja zakonov, zato se nekatere nujno drugačne rešitve odlagajo. 
Menim, da bi se lahko v času, ki je še do volitev, potrudili in najbrž tudi 
poiskali ustrezne rešitve za nekatera vprašanja. 

Predsednica T i n a T o m 1 j e : Hvala lepa. Besedo ima tovariš Vito Habjan. 

Vito Ha'bjan: Na kratko bi želel pojasniti, kaj smo se dogovorili na 
seji Sveta za družbenopolitični sistem, ko smo razpravljali o tem zakonu. 

Večina pomislekov in predlogov je bila prisotna tudi v naši razpravi, pred- 
vsem tisti, ki so bili dani na seji Odbora za družbenopolitični sistem našega 
zbora. O tem smo razpravljali in pojavili sta se dve stališči, in sicer prvo zelo 
radikalno, kaj sploh storiti s spremembami in dopolnitvami zakona v trenutku, 
ko niso bile opredeljene in analitično ocenjene vse možne rešitve in vzroki za 
spreminjanje zakona. Zaradi tega je prevladalo in je bilo tudi sprejeto stališče, 
da podpremo osnutek zakona takšen, kot je bil predložen, in da se sprejmejo 
samo tiste spremembe in dopolnitve zakona, ki so posledica sprememb, ki so 
nastale od leta 1974 in ne od leta 1977, kot smo po pomoti zapisali. Potem pa je 
predvsem naloga v fronti organiziranih socialističnih sil, da zagotovijo pogoje 
za delo konferenc delegacij. Zakon ne onemogoča ustreznega dela konferenc in 
subjektivne sile morajo prevzeti del odgovornosti za to, da se bodo delegacije 
sestajale in usklajevale svoja stališča in ne le pošiljale delegate na seje zbora. 

Mnenja smo, naj se pri Svetu za družbenopolitični sistem zbirajo vse po- 
bude iz današnje in prejšnjih razprav, da bi lahko v naslednjem mandata 
oblikovali nove celovite rešitve in spremenili koncept zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Marko Bule. 
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Marko Bule: Če nimamo jasne ocene, ali organizacijske spremembe 
omogočajo ali ne omogočajo vsebino družbenoekonomskih odnosov, potem jih 
ne sprejemamo. Mislim, da moramo delati po načelu »dvakrat pomeri in enkrat 
odreži« in oceniti ali te organizacijske oblike preprečujejo in na kakšen način 
preprečujejo uveljavljanje vsebine družbenoekonomskih odnosov. Če ga ne ovi- 
rajo, potem teh sprememb ni potrebno sprejemati. V nasprotnem primeru pa 
naj se spremenijo le toliko, da ne bodo več ovirale uresničevanja vsebine druž- 
benoekonomskih odnosov. Ker tega še ne vemo, bo najbolje, da podpremo te 
spremembe, ki so predložene. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Bule! Želi še kdo be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovariš Miloš Prosenc. 

Miloš .Prosenc: Vedno pravimo, da smo v časovni stiski in to velja 
tudi za volilno zakonodajo. Časovne stiske smo navajeni, čeprav smo za letos 
rekli, da bomo vse volilne dokumente pravočasno sprejeli. V precejšnji meri 
smo to tudi storili. Dopolnitve volilnega zakona so sprejete, Socialistična zveza 
je opredelila volilni pravilnik in tudi volilni rokovnik je že sprejet. Odprto je 
samo še to vprašanje, o katerem danes razpravljamo in kaže, da smo bili v vseh 
dosedanjih razpravah dokaj nejasni. Danih je bilo več pobud, kako naj se 
delegira v zbor združenega dela. Mnenja so bila zelo različna in mnoge pobude 
so bile nerazumljive. Tudi danes je težko razumeti vso razpravo in iz nje raz- 
brati jasne usmeritve. Vemo pa kako je razprava na terenu potekala. Ko smo 
analizirali delovanje delegatskega sistema in vprašanja delegiranja v zbor zdru- 
ženega dela, je bila vedno prisotna kritika, da so okoliši za delegiranje po 
dejavnostih umetna tvorba, da so skupine delegatov odmaknjene od zborov zdru- 
ženega dela občin in tako naprej. Vedno je bila prisotna tudi kritika slabega 
dela družbenopolitičnih organizacij, ker smo se več spraševali, kdo je odgovoren 
za delo skupin delegatov, kot pa iskali ustrezne politične metode dela. Mislim, 
da smo tudi problemskim konferencam posvetili premalo pozornosti. Razprava 
po vseh občinah je privedla do zahteve po spremembi tega načina delegiranja. 
V sedanji situaciji mislim, da teh vprašanj nismo dovolj proučili in da sedaj 
nismo sposobni narediti večjih sprememb, zato (bi bilo najbolj ustrezno, da 
podpremo predlagane spremembe. Usmeritev za pripravo novih vsebinskih re- 
šitev pa je v svoji razpravi dal tovariš Golob. Ta zakon je dejansko izvedbeni 
zakon, ki izhaja iz volilnega zakona in ne glede na to, na kakšen način bomo 
oblikovali skupine delegatov oziroma okoliše, moramo pred tem ta vprašanja 
obravnavati na temeljnih ravneh organiziranja in ugotoviti, kakšni so avten- 
tični interesi v delegatskem sistemu. 

Ne vem, če bomo lahko dosledno vztrajali pri tem, kar je bilo velikokrat 
rečeno tudi v Socialistični zvezi, naj bi pri oblikovanju volilnih okolišev v naj- 
večji možni meri uporabili načelo delegatov občin. Ne vem, če bomo lahko pri 
tem vztrajali, ker bi to pomenilo uzakonitev občinskih oziroma medobčinskih 
območij. To je zamišljeno tako, da se pokriva sedanja organiziranost naših 
družbenopolitičnih metod dela: medobčinski sveti SZDL, medobčinski sveti Zve- 
ze komunistov, ki pa niso nobene regije, ampak le oblika oziroma metoda uskla- 
jevanja. Tako poenostavljanje, ki neposredno vpliva na izražanje pristnih in- 
teresov delegacij in združenega dela, bi le težko podprli. Iz tega izhajajo tudi 
naše usmeritve za nadaljnje delo, sedaj pa se omejimo le na oblikovanje tistih 
sprememb, ki smo jih sposobni v tem času pripraviti. Hvala lepa! 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Prosenc. Zeli še kdo 
razpravljati? (Ne.) 

• Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo o volilnih okoliših 
in Družbenopolitičnem zboru predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi okolišev 
in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva predloge, mnenja in pripombe, ki so navedeni v poročilih delovnih 
teles in v razpravi na seji zbora, ter mnenja in ugotovitve Sveta za družbeno- 
politični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega družbe- 
nega pomena na področju računalništva z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom je predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. V Skupščini sta ga obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli poro- 
čilo Zakonodajno-pravne komisije in predlog stališč in predlogov, ki naj bi jih 
zbor sprejel na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je tovariš dr. Lojze 
Ude, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo. 

Dr. Lojze Ude: ToVarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Menimo, da je za ta zbor predlagani predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zanimiv predvsem s stališča, kdaj naj zakonodaja posega v oblikovanje in 
odvijanje družbenoekonomskih odnosov na posameznih področjih našega druž- 
benoekonomskega sistema in zlasti kdaj in na kakšen način naj zakonodaja 
z normativnimi akti zagotavlja uresničevanje planskih ciljev. 

V Sloveniji smo doslej razvili pomembne razvojne, tehnološke in proizvodne 
zmogljivosti na področju računalništva. Te zmogljivosti pa zaradi svoje raz- 
drobljenosti, različnih tehničnih zasnov ter odvisnosti od različnih interesov 
pri razvoju računalništva ne dajejo naši družbi vseh željenih rezultatov in 
učinkov, pri čemer tako razdrobljene in različno tehnično zasnovane ne zago- 
tavljajo uspešnega razvoja na tem področju. Naše informacijsko tkivo je danes 
sestavljeno iz 16 različnih računalnikov v največji meri od tujih dobaviteljev. 
Tehnično so ti računalniki največkrat inkompatibilni, nezdružljivi. Prav tako pa 
je tudi težko prenosljiva uporabniška programska oprema, saj ni razvita na 
enotnem pojmovanju podatkov in informacij za samoupravno odločanje v po- 
gojih družbene lastnine. Vzdrževanje teh računalnikov je v veliki meri odvisno 
od servisov v tujini. Trgovski zastopniki tujih dobaviteljev pogosto ne obvla- 
dajo niti oblikovanja ponudb za uporabniškim zahtevam ustrezne računalnike, 
še manj pa samostojno zagotavljajo vzdrževanje računalnikov. Neusklajenost 
in neenotnost računalniških sistemov je eden izmed pomembnih vzrokov za 
neučinkovito organizirane informacijske sisteme. To se zlasti odraža v po- 
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manjkanju razvoja naprednejših oblik organiziranja proizvodnje, prepočasnem 
premagovanju tržne stihije v medsebojnih odnosih v gospodarstvu in v po- 
manjkanju koncentracije družbenih sredstev in njihovega usmerjanja v najbolj 
prodorne panoge slovenskega gospodarstva. 

Očitno sedanji informacijski sistemi niso dovolj vseobsežni, da bi širše in 
pravilno spoznali razvojne možnosti in dejanski ekonomski položaj subjektov 
uporabljanja v celotnem združenem delu. 

V razvoj in proizvodnjo smo v preteklih letih vla'gali vzporedno tako na 
poslovnem kot na procesnem računalništvu, in sicer v številnih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, v okviru različnih sestavljenih organizacij zdru- 
ženega dela, zlasti v okviru Iskre, Gorenja, v Elektrotehni, v IMP, tudi v Inšti- 
tutu Jožef Štefan in v drugih organizacijah. Ustvarili smo proizvodne kapacitete 
in vzgojili kadre, ki pa doslej svojega delovanja niso povezali in dovolj usmer- 
jali v oblikovanje enotnega računalniškega sistema, čeprav bi lahko predstav- 
ljali kot povezana celota pomembno oporo za uresničevanje družbenih interesov 
na področju računalništva. Skupna vrednost sedanje vgrajene računalniške 
opreme v Sloveniji je že okoli 3 milijarde dinarjev, sproti pa trošimo za najem- 
nino strojne in programske opreme okoli 300 milijonov dinarjev letno, pred- 
vsem v devizah. Pri tem so. pogoji najemanja računalnikov pogosto zelo neugod- 
ni. Triletna najemnina je enaka nabavni vrednosti računalnika. Zadrževanje 
takega stanja bi pomenilo še naprej neracionalno trošenje družbenih sredstev, 
v tehnološkem smislu pa odvisnost od multinacionalnih kompanij in tudi pri- 
stajanje na določen vpliv teh multinacionalnih kompanij na naš sistem. 

Prve pomembnejše družbene usmeritve za spreminjanje stanja na področju 
računalništva v Sloveniji smo sprejeli že v planskih dokumentih za preteklo 
srednjeročno obdobje. Njihov namen je bil pospešiti proizvodnjo računalniških 
sistemov, ki bi čimbolj temeljila na lastnem znanju, in zmanjševati odvisnost 
od multinacionalnih družb, ki so na področju računalništva vse bolj prodirale 
tudi v Slovenijo. Želeli smo tudi poenotiti računalniške sistemfe, da bi bili med 
seiboj združljivi, saj je veliko število različnih računalniških sistemov vse bolj 
zmanjševalo možnosti za oblikovanje enotnega družbenega informacijskega 
sistema. Od leta 1978 dalje je bilo sproženih vrsto družbenih pobud za akcije, 
ki naj bi pospešile razvoj naše računalniške proizvodnje, jo povezale in uskla- 
dile. Te akcije, ki sta jih usmerjala zlasti Gospodarska zbornica in Izvršni svet, 
doslej niso dale pričakovanih rezultatov. Premalo so prispevale k spremembam 
v organizacijah združenega dela, ki so se ukvarjale z računalništvom. Nasprotno, 
nezdružljivim dolgoročnim usmeritvam razvoja računalništva v Iskri in Elek- 
trotehni-Delti se je pridružilo še Gorenje, ki je sklenilo novo pogodbo o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji z novim tujim proizvajalcem. 

Na pobudo Izvršnega sveta SR Slovenije se je aktivnost iza oblikovanje 
enotnega računalniškega sistema v Sloveniji nadaljevala bolj intenzivno v 
jeseni lanskega leta. Predstavniki Iskre, Gorenja in Elektrotehne-Delta so obli- 
kovali skupni dokument o enotnem računalniškem sistemu, v katerem so dosegli 
soglasje o nekaterih razvojnih vprašanjih, veliko vprašanj pa je ostalo neuskla- 
jenih. V dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje od 1981 
do 1985. leta je bil izrecno določen skupni cilj na področju računalništva. Sestav- 
ljena organizacija združenega dela Iskra, Gorenje in Elektrotehna so kot pod- 
pisniki dogovora neposredno prevzeli obveznost, da bodo oblikovali enotni raču- 
nalniški program in se dogovorili o delitvi dela na področju računalništva. 
Lahko rečemo, da je dogovor o temeljih plana sicer spodbudil nadaljnje dogo- 
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varjanje med omenjenimi tremi proizvajalci, saj so oblikovali celo iniciativni 
odbor za ustanovitev skupne delovne organizacije za razvoj, proizvodnjo in 
trženje računalniških sistemov, vendar pa do družbeno sprejemljivih rešitev 
tudi doslej še vedno ni prišlo. Zato je Izvršni svet ocenil, da je treba celotno 
aktivnost pospešiti in še bolj obvezati vse proizvajalce. Pripravil je predlog 
za izdajo zakona, ki naj predpiše postopek obveznega sporazumevanja na pod- 
ročju računalništva in določi, katere zadeve na tem področju so posebnega 
družbenega pomena. 

Predlagani zakon izhaja iz predpostavke, da je računalništvo nenadomest- 
ljiva podlaga za razvoj sodobnih informacijskih sistemov in za tehnološki napre- 
dek celotnega združenega dela ter da je pomemben dejavnik povečanja druž- 
bene produktivnosti dela. Družbeni interes in potrebe uporabnikov na področju 
računalništva pa je mogoče zagotoviti le z usklajenim razvojem računalniške 
opreme in z oblikovanjem enotnega računalniškega sistema. Zato predlagani 
zakon tudi opredeljuje razvoj računalniške opreme, tako strojne kot programske 
za zadevo posebnega družbenega pomena in določa, kako se uresničuje posebni 
družbeni interes. Oblikovanje enotnega računalniškega ssitema je predvsem stvar 
strokovne presoje in proučevanja. Predlagani zakon pa daje osnovne okvire tega 
sistema s tem, da določa, da je tak sistem zagotovljen z razvojem elementov 
računalniških sistemov z dogovorjenimi in medsebojno zložljivimi funkcional- 
nimi in tehničnimi lastnostmi ter z razvojem računalniške opreme, ki omogoča 
integracijo takšnih računalniških sistemov, ki so prilagojeni proizvodom in 
informacijskim potrebam naših samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Za uresničitev enotnega sistema bodo proizvajalci razvijali in uporabljali 
domače sestavine ter povezovali računalniške sisteme in ustvarjalno uporab- 
ljali sodobne, v svetu dosegljive tehnične dosežke. 

Predlagani zakon zavezuje vse organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo 
z razvojem računalniške opreme, da se samoupravnim sporazumom o usklaje- 
vanju svojih planov usklajujejo svoje cilje na področju računalništva in pre- 
vzemajo tudi obveznosti za skladen razvoj tega področja. Temeljne organizacije 
združenega dela, združene v sestavljenih organizacijah združenega dela Iskra, 
Gorenje in Elektrotehna, ki kot svoj poslovni predmet opravljajo dejavnosti 
razvoja, proizvodnjo in trženje računalniških sistemov, pa zakon posebej zave- 
zuje, da so dolžne izvesti postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma, 
s katerim bodo uresničile obveznosti iz dogovora o temeljih družbenega plana 
Slovenije. V okviru tega sporazuma se bodo morale zlasti sporazumeti o obli- 
kovanju in razvoju enotnega računalniškega sistema, o programu, o obsegu 
in medsebojni delitvi proizvodnje, o združitvi dela in sredstev ter o načinih 
in organizacijski obliki tega združevanja, pa tudi o opravljanju del skupnega 
pomena na področju računalništva, kot so na primer (servisiranje, šolanje 
kadrov, trženje računalnikov in tako dalje. 

V dosedanjih razpravah, zlasti še v razgovoru, ki ga je v septembru orga- 
niziral republiški Izvršni svet in na katerem so sodelovali predstavniki samo- 
upravnih in poslovodnih organizacij naštetih organizacij, pa tudi predstavniki 
Gospodarske zbornice, izvršnih svetov skupščin Občin in občinskih konferenc 
ZK iz občin Ljubljana-Bežigrad, Velenja in Kranja ter mesta Ljubljane so 
razpravljalci skupno podprli predlog, da bi dela skupnega pomena na pod- 
ročju računalništva v prihodnje opravljali v novi delovni organizaciji, ki bi jo 
ustanovile sestavljene organizacije združenega dela Iskra, Gorenje in Elek- 
trotehna. 
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Sporazumevanje, ki ga zahteva zakon in ustanovitev delovne organizacije za 
opravljanje del skupnega pomena je po našem mnenju pot, ki naj zagotavlja 
in pospešuje povezovanje vseh razvojnih, proizvodnih in prodajnih zmogljivosti 
na področju računalništva za oblikovanje in uresničevanje enotnega računal- 
niškega sistema. Prizadevali si bomo, da se bodo v ta proces vključevale poleg 
z zakonom zavezanih udeležencev sporazumevanja tudi druge organizacije zdru- 
ženega dela, ki se ukvarjajo z računalništvom. Nekatere med njimi so že bolj 
ali manj jasno napovedale tak interes, tako na primer Svet Inštituta Jožef Šte- 
fan v svojem stališču pravi, da šteje Inštitut za svojo družbeno obveznost, da 
se enakopravno vključi in sodeluje z Iskro, Gorenjem in Delto v iskanju naj- 
primernejših oblik za doseganje postavljenih ciljev na tem področju. Inštitut 
želi, da bi bil njegov potencial v čim večji meri izralbljen in vključen v vse 
aktivnosti na področju računalništva. 

Tako odprto samoupravno sporazumevanje in delovanje delovne organiza- 
cije za opravljanje del skupnega pomena naj bi spodbudilo tudi hitrejše in učin- 
kovitejše usklajevanje ter dogovarjanje o povezovanju zmogljivosti in o delitvi 
dela na področju računalništva v jugoslovanskih okvirih. Zagotavljalo pa naj 
bi tudi bolj usklajeno urejanje odnosov s tujimi partnerji. 

V dosedanjih razpravah o predlogu za izdajo in osnutku zakona je bila 
posebej poudarjena misel, da je treba zagotoviti do jugoslovanskega prostora 
odprt in enoten računalniški sistem. Predlagatelj bo ob pripravi predloga 
zakona to misel še jasneje opredelil, kot jo je v osnutku. 

Predlagani zakon določa tudi ukrepe v primeru, če predvideni udeleženci 
sporazumevanja ne bodo pravočasno začeli postopka sporazumevanja, če spo- 
razuma ne bodo sklenili, ali foo tak sporazum v bistvenih sestavinah odstopal 
od namena sporazumevanja, ki ga določa zakon. Zato taksativno našteva pri- 
mere, kdaj je oškodovan družbeni interes in bo Skupščina SR Slovenije ozi- 
roma skupščina druge družbenopolitične skupnosti, predvsem občine, uvedla 
začasne ukrepe družbenega varstva zoper organizacijo združenega dela, ki bi 
oškodovala družbene interese v smislu določil predlaganega zakona. Zakon tudi 
na ta način izraža posebni družbeni interes za področje računalništva. Menimo 
pa, da je seveda predvidevanje takšnih ukrepov družbenega varstva zanimivo 
tudi za razpravo na tem zboru. Delavci, ki so v družbeni delitvi dela prevzeli 
funkcije in odgovornosti na področju računalništva in ki že danes upravljajo 
velika družbena sredstva, so prav zaradi tega dolžni predložiti celotni družbeni 
skupnosti strokovno in družbeno utemeljene rešitve zastavljenih nalog. To pa 
mora prek povečane učinkovitosti proizvodnih in poslovnih informacijskih siste- 
mov ter prek nove proizvodnje v organizacijah združenega dela na področju 
računalništva bistveno prispevati k pospešitvi tehnološkega razvoja, povečanju 
konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva in njegove izvozne naravnanosti, 
s tem pa tudi k povečanju družbene produktivnosti dela in družbenega pro- 
izvoda. 

Glede na vse dosedanje razprave o oblikovanju enotnega računalniškega 
sistema in tudi o predloženem zakonu, v katerih so že doslej aktivno sodelovale 
organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in trže- 
njem računalniških sistemov, organi družbenopolitičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij ter Gospodarske zbornice, menimo, da je objektivno 
mogoče v sorazmerno kratkem času uspešno izpolniti zakonske obveznosti ter 
postaviti temelje za hitrejše spreminjanje sedanjega družbeno nesprejemlji- 
vega stanja na področju računalništva, čeprav se zavedamo, da je tak proces 
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dolgotrajen. Temeljni pogoj za to pa je okrepitev resnične 'volje, pripravljenosti 
in zavzetosti neposredno odgovornih organizacij združenega dela za samouprav- 
no ureditev zadev na področju računalništva v skladu s planskimi dokumenti 
in predlaganim zakonom. Popolnoma jasno je, da brez ustrezne aktivnosti teh 
samoupravnih subjektov predlagana rešitev ne bo dosegla svojega namena. 
Vsekakor ostaja slej ko prej aktivnost in največji del odgovornosti na samo- 
upravnih organizacijah. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da predloženi predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazume- 
vanja in o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva 
z osnutkom zakona sprejmete in naložite Izvršnemu svetu, da izdela na pod- 
lagi vseh pripomb predlog takega zakona. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Ude! Želi predstavnik 
Odbora za družbenoekonomske odnose besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Šte- 
fanija Žagmeister. 

Štefanija Žagmeister: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Glede na to, da je ta problematika dokaj pomembna za nadaljnji 
razvoj enotnega sistema računalništva v naši republiki in da je bila razprava 
v odboru precej živahna, bi rada na nekatera vprašnja še posebej opozorila, 
čeprav jih je v uvodni obrazložitvi tovariš Ude že omenil. 

Izhodišče razprave na odboru je bilo sedanje nevzdržno stanje na področju 
sistema računalništva pri nas, kar kaže tudi podatek, da imamo v tako majhnem 
prostoru, kot je slovenski, 16 različnih sistemov in kar je še huje, da so nezdruž- 
ljivi. Glede na to odbor odločno podpira vsa določila zakona in meni, da so 
sprejemljiva, ker je nujno, da začnemo s sporazumevanjem o nadaljnjem razvoju 
sistema računalništva. 

Glede na to, da je pri tem nadaljnjem razvoju izredno pomemben enoten 
razvoj predvsem programske in pa tudi strojno računalniške opreme, podpiramo 
opredelitev, da se razvoj programske in strojne računalniške opreme opredeli 
kot zadeva posebnega družbenega pomena. Vendar pa moram reči, da je bilo 
v naši razpravi izraženo mnenje, da je predlagatelj kljub temu, da posega 
v zgodovino dogajanj in aktivnosti na tem področju, vendarle premalo kritično 
ocenil vso dosedanjo aktivnost tistih, ki so bili v preteklih treh letih dolžni 
izpolniti nekatere naloge, pa jih niso. Naj spomnim samo na pobude Repu- 
bliškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko iz januarja 1979. leta. 
Res je, da so o tem razpravljali predvsem v strokovnih krogih, vendar so se 
osredotočili na tehnično-tehnološke vidike, s precej strokovnim jezikom, ki ga 
tudi delavci v teh zainteresiranih organizacijah povsem ne obvladajo. Nismo pa 
imeli strokovnih ekonomskih podlag, s katerimi lahko najbolj zainteresiramo, 
motiviramo in animiramo delavce, tako v zainteresiranih kot v uporabniških 
organizacijah združenega dela za sporazumevanje. Zato bi bila potrebna bolj 
kritična ocena. 

Menimo, da je potrebno, da predlagatelj db vešča Skupščino o izvedbi dolo- 
čil zakona in o postopku samoupravnega sporazumevanja, kako so te naloge 
izvršene, kakšni so učinki in ali vsebina samoupravnega sporazuma dejansko 
omogoča doseganje ciljev, ki jih danes sprejemamo z zakonom. V razpravi je 
bilo tudi ugotovljeno, da ne gre samo za neenotnost v slovenskem prostoru, kjer 
pravzaprav vsi, ki razpolagamo z večino podatkov kot osnovo za učinkovito 
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družbeno informiranje, na primer SDK, banka in drugi, uporabljamo različne 
sisteme. Tudi v jugoslovanskem prostoru nismo učinkovito povezani, ali pa 
smo povezani z različnimi računalniškimi sistemi, tako da je učinkovitost druž- 
benega informiranja seveda premajhna, ali pa je sploh ne moremo doseči. 

Zato smo mnenja, da je nujno potrebno, da na podlagi naših izkušenj, ki 
jih te zakonske rešitve nakazujejo, sprožimo pobudo, da se oceni stanje na pod- 
ročju računalništva tudi v jugoslovanskem prostoru in da sprožimo tako dejav- 
nost v Jugoslaviji, čeprav že naš zakon dopušča vsem tistim, ki se v Jugoslaviji 
ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo ali pa trženjem računalniške opreme, da pri- 
stopijo k sistemu, ki ga predlagamo. 

Določbe tega zakona pa je potrebno uskladiti tudi z zakonom o sistemu 
družbenega informiranja. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima predstavnik Zakonodajno-prav- 
ne komisije tovariš Vito Habjan. 

Vito Habjan: Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala zakon o 
postopku Obveznega sporazumevanja in o zadevah posebnega družbenega pome- 
na na področju računalništva. Mislim, da lahko glede na to, da gre tu za izjemen 
primer povezovanja dejavnosti asociacij združenega dela, obrazložim način 
obravnave v Zakonodaj no^pravni komisiji, ki se je ukvarjala zlasti z nasled- 
njimi vprašanji: ali je dana ustavna podlaga za izdajo takega zakona, v kar so 
dvomile predvsem že omenjene organizacije združenega dela; določitev zadev 
posebnega družbenega pomena na področju računalništva in ali je mogoče 
zavezati posamezne temeljne organizacije združenega dela k izvedbi postopka 
za sklenitev samoupravnega sporazuma; ali je mogoče uvesti začasne ukrepe 
družbenega varstva zoper obvezne udeležence samoupravnega sporazumevanja, 
če samoupravni sporazum po tem zakonu ne bi bil sklenjen v zakonsko predvi- 
denem roku in pa vprašanje združitve prve in druge faze zakonodajnega 
postopka. 

Glede ustavne podlage za izdajo zakona je komisija menila, da je podana 
v 48., 51,, 86, 148. in 153. členu ustave SR Slovenije, ki določajo uporabo z zako- 
nom določenih začasnih ukrepov zoper organizacije združenega dela, urejanje 
načina uresničevanja posebnega družbenega interesa z zakonom, usklajevanje 
planov in programov z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti ter uskla- 
jevanje odnosov v celotni družbeni reprodukciji in da lahko skupščine družbeno- 
političnih skupnosti predpišejo, da so posamezne samoupravne organizacije in 
skupnosti dolžne opraviti postopek za samoupravno sporazumevanje oziroma 
družbeno dogovarjanje ter pravico skupščine družbenopolitične skupnosti, da 
pod določenimi pogoji in po postopku, kot to določa zakon, uveljavi določene 
ukrepe zoper organizacijo združenega dela, če v njej nastanejo bistvene motnje 
v samoupravnih odnosih, če so huje prizadeti družbeni interesi, ali če organiza- 
cija ne izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti. 

Glede vprašanja posebnega družbenega pomena je mogoče opredeliti razvoj 
strojne in programske računalniške opreme kot zadevo posebnega družbenega 
pomena, kar je v skladu z drugim odstavkom 51. člena ustave SR Slovenije glede 
na pomen, ki ga ima računalništvo v sodobnih pogojih življenja in dela za razvoj 
sodobnih informacijskih sistemov, za tehnološki napredek celotnega združenega 
dela, za povečanje družbene produktivnosti dela ter za učinkovito uresničevanje 
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pravic in odgovornosti delovnih ljudi pri odločanju o družbeni reprodukciji 
in upravljanju drugih družbenih zadev. 

Glede vprašanja, .ali je mogoče zavezati posamezne temeljne organizacije 
združenega dela k izvedbi postopka za sklenitev samoupravnega sporazuma, je 
komisija menila, da se za izvedbo lahko z zakonom zavežejo posamezne temeljne 
organizacije združenega dela. To je namreč potrebno za uresničitev 28. člena 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, 
ker ni bila izpolnjena obveznost iz zadnje alinee 28. člena dogovora, da bodo 
v dejavnostih proizvodnje računalniške opreme in sistemov sestavljene organi- 
zacije Iskra, Elektrotehna in Gorenje ter druge zainteresirane organizacije zdru- 
ženega dela vključno z raziskovalnimi izoblikovale skupni program razvoja in 
proizvodnje enotnega računalniškega sistema ter v zvezi s tem sprejele ukrepe 
za njeno uresničevanje in da bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o 
združevanju dela in sredstev ter v skupno dogovorjeni organizacijski obliki 
razvijale, proizvajale, tržile in vzdrževale enoten računalniški sistem, ki temelji 
na domačem znanju oziroma na domači industrijski tehnologiji. 

Ustavna podlaga za določitev obveznega postopka sporazumevanja pa je 
dana že v citiranem 148. členu ustave Socialistične republike Slovenije. Ta zakon 
torej pomeni izvrševanje ustavne odgovornosti organov družbenopolitičnih 
skupnosti, da s predpisi in ukrepi za izvajanje družbenih planov uskladijo po- 
sebne interese in samostojno delovanje organizacij združenega dela s skupnimi 
interesi in razvojnimi cilji, določenimi z družbenimi plani, kar opredeljuje tudi 
odstavek 91. člena ustave. 

Komisija pa je tudi menila, da v tem primeru pri opredeljevanju obveznega 
postopka za sklenitev samoupravnega sporazuma nikakor ne gre za odločitev 
obveznega združevanja dela in sredstev družbene reprodukcije po drugem od- 
stavku 25. in tretjem odstavku 89. člena ustave SR Slovenije. 

O vprašanju, ali je mogoče uvesti začasne ukrepe družbenega varstva zoper 
obvezne udeležence samoupravnega sporazuma, če le-ti ne Ibi po zakonu sklenili 
v določenem času tega sporazuma, je komisija podprla tiste določbe zakona, ki 
predvidevajo možnost uvedbe začasnih ukrepov družbenega varstva zoper ob- 
vezne udeležence. Te ukrepe bi lahko uvedla tako Skupščina SR Slovenije kot 
tudi skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri vprašanju združitve prve in druge faze zakonodajnega postopka pa se 
je komisija strinjala s predlogom predlagatelja, da se združita, ker gre za ures- 
ničevanje dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 na področju računalništva in ker so bile vse tri 
organizacije, ki bi morale izpolniti obveznosti iz omenjenega dogovora, ves čas 
že seznanjene s postopkom priprav tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Preden začnemo z razpravo, 
predlagam, da oblikujemo skupino delegatov, ki bo popravila ali dopolnila 
predlagane predloge in stališča k temu zakonu, v sestavi: tovarišica Štefanija 
Žagmaister, tovariš Tone Krašovec in tovariš Stane Gavez. Se strinjate? (Da.) 

Začenjam razpravo. Besedo ima tovariš Vlado Janžič. 

Vlado Janžič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegatil 
Nisem nameraval razpravljati, vendar sta me uvodna beseda in razprava v zvezi 
s predlogom o izdaji zakona o postopku obveznega sporazumevanja v zvezi z 
računalniki spodbudili, da zastavim nekaj vprašanj. 
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Izraženo je bilo vprašanje, ali je to področje širšega oziroma posebnega druž- 
benega pomena. Mislim, da moram opozoriti še na en vidik te problematike, ki 
ga v dosedanji razpravi še nisem omenil. 

V svetu med seboj tekmujeta dve supersili, ki poskušata z raznimi oblikami 
dominacije in neposrednega vplivanja ter kontroliranja vplivati na obnašanje 
posameznih držav. V ta namen uporabljata tudi informacijske in računalniške 
sisteme. 

Seveda je njun pristop različen. Vzhod želi doseči te cilje z razvijanjem 
samostojnega močno centraliziranega sistema, Zahod pa prek različnih sistemov. 

Cilj prvih in drugih je v celoti nadzirati vse procese v posamezni družbi, 
predvsem pa gospodarski razvoj, naravna bogastva in surovine posameznih držav 
in skladno s tem uresničiti svojo akcijo. O tem običajno javno ne govorimo, 
čeprav je nedvomno tudi to eden od faktorjev odvisnosti od supersil. Zakon 
želi uveljaviti svoj vpliv prek različnih podjetij, predvsem prek različnih mul- 
tinacionalnih družb, ki potem poskušajo z uvedbo svojih sistemov dobiti čimveč 
informacij delno za svoje potrebe, večinoma pa jih pošiljajo ustreznim političnim 
centrom. V tem trenutku ni verjetno nobena skrivnost, da ima Zahod o Jugo- 
slaviji na razpolago vse osnovne podatke o našem gospodarskem razvoju, ne da 
bi mu jih mi posredovali. V Jugoslaviji menda obstaja prek 20 različnih siste- 
mov, ki izpolnjujejo tudi nalogo pregleda nad vsemi tokovi življenja, še posebej 
nad gospodarskim področjem, proizvodnjo in njenimi perspektivami. 

Drugo je vprašanje kontrole nad proizvodnjo računalništva z namenom, da 
bi ovirali samostojni razvoj, ki je pogoj za osamosvojitev teh dežel od njihovega 
vpliva. Zato skuša predvsem Zahod prek multinacionalnih družb z različnimi 
tipi in različnimi proizvajalci računalnikov prodreti na tržišče posamezne dežele 
in onemogočiti, da bi v določeni deželi proizvajali sistem, ki bi izhajal iz njenih 
specifičnosti in ki bi bil nezdružljiv z njihovim sistemom. 

Mislim, da je Slovenija očiten primer uspešnega uveljavljanja njihovih 
usmeritev in da bi že lahko zastavili vprašanje odgovornosti za določeno odvis- 
nost tako Slovenije kot tudi Jugoslavije od multinacionalnih družb na področju 
računalništva. 

Želel sem samo opozoriti na drugo plat te problematike, ki ni bila prisotna 
v nobeni uvodni besedi in je ne smemo zanemariti. Vse naše analize kažejo, da 
je sistem računalništva glede na proizvodnjo računalnikov in njihovo uporabo 
eno od izredno pomembnih sredstev tako vzhodnega kot zahodnega bloka za 
ustvarjanje določene dominacije. Ne vem, ali smo v tako odvisnost zašli samo 
zaradi kratkovidne naivnosti, ali tudi zaradi kakšnih drugih vzrokov. Mislim, 
da moramo storiti vse, da bomo tako stanje bistveno spremenili, saj so posledice 
v gospodarstvu in našem notranjem razvoju že danes zelo hude, še slabše pa bo, 
če upoštevamo tudi tiste dimenzije o katerih sem govoril. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tone 
Krašovec. 

Tone Krašovec: Tovariš Fortuna je uvodoma navedel, da je ta zakon 
zanimiv za ta zbor predvsem zato, ker je ustrezno obravnavati, kdaj je treba 
intervenirati z zakonom v postopku samoupravnega sporazumevanja. 

Mislim, da je poleg tega razloga še veliko drugih. Ta zbor bi se moral vklju- 
čiti v obravnavo te problematike tudi, če ne bi prišlo do takega zakona in je 
v bistvu škoda, da se ni že prej. Če se je Družbenopolitični zbor vendarle moral 



61. seja 641 

ukvarjati z najpomembnejšimi vprašanji družbenoekonomskih odnosov in druž- 
bene reprodukcije, potem moramo ugotoviti, da bi se moral vključiti tudi v to, 
ker ni bila sporna zelo pomembna naloga dogovora o temeljih plana za prejšnje 
srednjeročno obdobje in ker se je ugotovilo, da nosilci svojih nalog niso 
opravili. 

Če govorim z vidika razvoja gospodarstva, lahko rečem, da gre, kar morda 
zveni kot ekonomistična fraza, za industrijo bodočnosti, ki pa ima velik pomen. 

Morda je v 1. členu povedano nekoliko preveč sramežljivo, da bo računal- 
ništvo na področju informatike hkrati pogoj razvoja samoupravljanja. Računal- 
ništvo je tudi v procesnem smislu pogoj visoko produktivnega gospodarstva in 
razvoja družbenih dejavnosti. Prav tako je stanje na tem področju opisano v 
obrazložitvi zakona sila blagozvočno, v resnici pa, kot sama vsebina pove, de- 
jansko porazno. 

Nismo zamudili samo petletnega obdobja, ampak smo celo pred leti zamudili 
veliko več. V svetu so države, ki so začele hkrati kot mi, pa so danes daleč 
pred nami. Človek bi vendarle mislil, da je bilo vodilo pri razvoju teh naporov, 
kolikor lahko to imenujemo napore, bolj trenutna akumulacija, kot pa smotrn 
razvoj v smislu vlaganja znanja v razvoj industrije, ki je za slovenske razmere 
tipična razvojna nujnost glede na položaj, kakršen je. Morali bi se zavzemati, 
da pri tem vendarle pridemo na vodilno mesto v Jugoslaviji. 

Končno mislim, da je razlog, da se tega lotevamo, prav tako v popolni 
neurejenosti teh stvari v Jugoslaviji. Povsem se strinjam s tistim, kar je zapi- 
sano v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose, da nam lahko na tem 
področju grozijo problemi kot pri novi avtomobilski industriji. Upal bi si reči, 
da smo že v prvi fazi take zagate. V Jugoslaviji na tem področju ni prav nobene 
delitve dela. Večina republik hoče imeti svoje računalniške sisteme. Če bo ta 
zakon uspel s tem, da pride do smotrnega sporazuma, potem bi ta zbor moral 
biti pobudnik, da to začnejo resno obravnavati tudi v pristojnih zveznih delegat- 
skih in drugih telesih in v Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

Poizkusi, ki jih je doslej izvajala Gospodarska zbornica Jugoslavije, so v 
celoti propadli. Tako na sprožene pobude ni pravega odgovora, ali pa so odgovori 
in mnenja v posameznih republikah glede tega diametralno nasprotni, zaradi 
česar dejansko trdim, da že. na samem začetku vodi to v več sistemov, v drobi- 
tev sil in podobno. 

Zakon bo zagotovil sporazumevanje, ne more pa zagotavljati dobre vsebine 
in tudi ne uspešne realizacije sporazuma. Mislim, da bi zakon največ, kar bi 
lahko naredil, dosegel to, da bi organi družbenega vpliva, ki bi to nadzirali, 
lahko na osnovi sporazuma dobro koordinirali in po potrebi tudi združili kadre 
in znanje za razvojne napore. S tem znanjem in kadri bi bil lahko ustrezno 
usmerjen celoten razvoj na tem področju. 

Kolikor poznam prakso, pa sedaj tečejo razprave celo o drugačni usmeritvi. 
Morda je bolj pomembno to, kje bo locirana proizvodnja, pri čemer pa v svetu 
sama proizvodnja računalniške opreme in strojev ni tista, ki prinaša največjo 
akumulacijo., 

Zakon se ustrezno zavzema za uvedbo ustreznega organa družbenega vpliva. 
Rad bi vprašal tovariša Udeta, ali bi lahko v zakon vključili določbo, da bi ta 
organ družbenega vpliva ne glede na to, kar bo določeno v sporazumu in v sa- 
moupravnih aktih nove skupne delovne organizacije, imel pravico dajati pobudo 
za obravnavo v samoupravnih in drugih organih kateregakoli vprašanja, ki se 
nanaša na proizvodnjo, razvoj, trženje in vzdrževanje računalništva? Hvala lepa. 
41 
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Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Krašovec. Besedo ima 
tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Najprej menim, da je dobro, če ugotovimo, da je, 
čeprav imamo to ustavno možnost že vseskozi, računalništvo prvi primer, ko 
uvajamo postopek obveznega samoupravnega sporazumevanja. Podobna pobuda 
je tudi bila v poročilu Gospodarske zbornice Slovenije, ki predlaga, da bi neka- 
tere občine uporabile to isto ustavno možnost za sporazumevanje na področju 
delitve dela na področju klavniške proizvodnje. 

Razmišljal sem o tem in tudi v odboru smo razmišljali v tem smislu, da 
uporaba te ustavne možnosti v političnem smislu pomeni opomin, morda pa še 
kaj več, vsem tistim subjektom, ki se v dosedanjih poizkusih niso uspeli samo- 
upravno sporazumevati. 

S tega vidika smo torej menili, da je izredno pomembna ocena preteklega 
obnašanja vseh tistih, ki naj bi se sporazumevali o znanem družbenem problemu 
na samoupravnih osnovah, pa se to ni zgodilo. 

Prav za ta primer smo menili, da gre vendar, čeprav to ni izraženo v for- 
malni obliki in čeprav ni izraženo v tem smislu, da bi se sklicevali na ustavo, za 
poseben družbeni pomen na področju računalništva, kar smo v Sloveniji spoznali 
dosti zgodaj. 

Januarja 1979. leta je pristojni družbeni svet naštel enake vsebinske argu- 
mente, ki danes obstajajo na tem področju in ki so sedaj navedeni tudi v obraz- 
ložitvi zakona. Na tej seji družbenega sveta so bili predstavniki vseh treh orga- 
nizacij, ki jih sedaj zavezujemo, da se morajo samoupravno sporazumeti. Vendar 
so od takrat minila tri leta, ne da bi se kaj premaknilo, in posledica tega je ta 
zakon, ki ga imamo sedaj v Skupščini. Trdim, da je to vendarle opomin in da 
tako dalje ne more iti. 

In če se sedaj postavlja vprašanje zgodovine, potem menim, da je izredno 
pomembno, da ugotovimo, da je verjetno razprava o tem tako pomembnem 
problemu tekla bolj v tistih strukturah, ki naj bi bile dozdevno kvalificirane, da 
o tem odločajo oziroma v tistih strukturah, ki se na problem tudi tehnološko 
spoznajo. Tam pa mi nismo navzoči. Delegatom ne more nihče naložiti, da se 
bodo spuščali na primer v opredelitev, kaj je enoten računalniški sistem v teh- 
nično-tehnološkem smislu. Kaj je enoten računalniški sistem v politično-eko- 
nomskem smislu, lahko govorimo, ne moremo pa o tem, kaj je v tehnično-teh- 
nološkem smislu. O tem tudi ne morejo govoriti predstavniki tistih organizacij, 
čeprav proizvajajo to opremo. Toda, ker se je problem zreduciral le na tehnično- 
tehnološko plat ne pa na družbenoekonomsko in dohodkovno, zato seveda trdim, 
da je to eden izmed osnovnih vzrokov, zaradi katerih se tri leta ni ničesar pre- 
maknilo na tem področju, predvsem v tem smislu, da preprosto nismo ustvarili 
ustreznih podlag za to, da bi se delavci lahko v te razprave tudi vključevali, kar 
je sicer njihova elementarna pravica, da odločajo o tem, kako priti do racional- 
nih rešitev. 

Če je to tako, potem seveda menim, da ni prav, da se o takem problemu 
ne piše ibrošur, ki jih bomo razumeli mi in ki bi jih razumeli delavci, zato da bi 
lahko vodili resno razpravo o tem, o kakšnih osnovah se je treba samoupravno 
sporazumevati. 

Prav tako mislim, da bi bilo treba to dejansko ocenjevati s stališča vpliva 
tujih firm, o čemer je govoril tovariš Janžič. Mislim, da hi imeli kaj oceniti, 
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če bi pogledali malo nazaj, koliko je bilo nasprotovanj in različnih interesov, pa 
da kar naravnost povem, tudi raznih potovanj, strokovnih ekskurzij in izletov 
v tujino nekaterih fiktivnih dnevnic in tako dalje. 

Menim, da je treba vse to vedeti in upoštevati pri politični oceni, ker dru- 
gače ne vemo, kaj nas čaka za naprej. To toliko bolj, ker moram reči, da toi ni 
nikjer napisano, ampak sem v nekaterih razpravah o tem že slišal. Dobro, sedaj 
je predložen zakon, ki predpisuje samoupravno sporazumevanje, vendar zelo 
ohlapno sporazumevanje, zato da bomo tiste, ki to zahtevajo, zadovoljili do 
določene stopnje. Sicer pa je predvidena integracija in to čimibolj ohlapna, ker 
se v bistvu hoče pod samoupravno firmo voditi sedanja politika naprej. 

Opravičujem se, če vas bom obremenil z nekaj več stavki, spričo tega, da 
smo bili v odboru Obveščeni o pismu, ki ga je poslala ob razpravi o tem zakonu 
sestavljena organizacija združenega dela »Delta«, pri sestavi tega pisma pa so 
sodelovali tudi pravniki Iskre, Gorenja in Delte-Elektrotehne. 

Ne bi se spuščal v vsebino tega pisma, ker postavlja v neugoden položaj 
to področje. Tisti, ki ga ni bral, seveda ne more drugače, kot da verjame ali pa 
ne verjame temu, kar pripoveduje nekdo drug. Toda reči moram, da je osnovna 
vsebina pisma, tako kot sem ga razumel, v tem, da skuša dokazati, kako celoten 
zakon nima ustavne podlage, čeprav bi pri tem opozoril na mnenje Zakonodajno- 
pravne komisije naše Skupščine, v katerega pravilnost sem tudi sam globoko 
prepričan, da je dana ustavna podlaga za ta zakon. 

Nasprotno, na celih 12 straneh svoje obrazložitve so skušali dokazati, kako 
ta zakon ne temelji na ustavi. Objektivno pa mislim, da je vendarle celotno 
pismo naravnano v to, da bi se zavlekel sprejem tega zakona. Pri tem moram 
reči, da je mene in seveda tudi odbor motilo to, da ti isti pravniki v treh letih 
niso ponudili svojim delavcem niti enega osnutka samoupravnega sporazuma, 
s katerim bi poizkusili izpeljati idejo, ki smo jo imeli zapisano v prejšnjem 
srednjeročnem planu in ki je povsem jasno zapisana tudi v veljavnem dogovoru 
o temeljih plana za sedanje srednjeročno obdobje. Tako moram reči, da se sedaj 
postavlja vprašanje, ali so te službe dejansko le zato, da nagajajo, ali pa so za 
to, da uveljavljajo interes delavcev, da racionalno delajo in da upoštevajo poleg 
svojih tudi širše družbene interese. Razumel bi na primer, da bi tako gradivo 
pripravila neka pravna pisarna, ker je to pač v njeni naravi oziroma funkciji, ne 
razumem pa da to delajo strokovni ljudje v organizacijah združenega dela. Nor- 
malno bi bilo najbrž, da se vprašanje njihove odgovornosti postavi tudi širše. 

O teh vprašanjih govorim zaradi tega, ker menim, da je'najbrž ena izmed 
funkcij našega zbora tudi v tem, da vendarle nekoliko opozorimo na to zgodo- 
vino družbenopolitične organizacije in samoupravne organe v organizacijah, ki 
bodo sedaj izpeljali ta samoupravni postopek in da smo do te zgodovine dovolj 
kritični. Na ta način jim lahko le olajšamo usklajevanje interesov znotraj njih 
samih. Poleg tega seveda mislim, da bi bilo ob vsem tem normalno predlagati 
tem organizacijam, zlasti pa družbenopolitičnim, da pretekla leta ocenijo tudi 
s stališča politične odgovornosti tistih, ki so, namesto da bi poiskali naprej stvari, 
vlekli nazaj. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Globačnik. Besedo ima 
tovariš Ciril Zlobec. 

Ciril Zlobec: Najbrž je nekoliko čudno, da se oglašam k razpravi o tej 
temi, ki je z gospodarsko-znanstvenega področja, vendar pa se vsaj z enim 
41» 
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delom gotovo dotika tudi znanosti. Znanosti se dotikata tudi kultura in umetnost 
tako, da mi morda ni ravno tuja. 

Skoraj bi iz nekakšne hudobije vzel v varsvo proizvajalce in nosilce raču- 
nalništva v Sloveniji, ki so se znašli v položaju, da branijo sedanje stanje. Kdor 
je na samem začetku razvoja računalništva v svetu le nekoliko pomislil, kakšen 
razvoj je pred to znanstveno-informativno in še marsikatero drugo panogo, je 
lahko ugotovil, da je ta razvoj, najmanj kar lahko rečemo, silovit in da je zato 
v družbenem, političnem, nacionalnem in državnem interesu in tudi, kot je rekel 
tovariš Janžič, v interesu varnosti v smislu čuvanja integritete določene nacio- 
nalne ali družbene skupnosti. 

Zato menim, da je bila storjena temeljna napaka, da so se od samega za- 
četka ukvarjale z računalništvom manjše gospodarske in znanstvene enote, 
ne pa temeljna državna ali družbena skupnost, ki bi ta razvoj pravilno usmerila. 
Danes je najbrž potrebna na tem področju nujna korekcija. Vendarle krivda za 
tako stanje ni le pri tistih, ki so danes nosilci računalništva, ampak dejansko 
tudi družbene skupnosti, lahko bi celo rekli, izvršilnih organov države, ne le 
republik, ki niso na samem začetku pripisale temu področju takšnega pomena 
in ga niso usmerile v poenotenje v državi in seveda tudi v republikah. 

Sedaj je pač treba storiti, kar se storiti da. Mislim, da (bi bil vsak samo- 
upravni sporazum na tem področju popolnoma nesmiseln, če bi omogočil sle- 
pomišenje še v prihodnje. Poenotenje sistema je nujnost, če naj bo sploh 
osmišljen v smislu učinkovanja, ne le da imamo računalniški sistem, za to, da 
smo tudi ena izmed moderno delujočih dežel v svetu današnjega časa. To, kar 
je govoril tovariš Janžič, pa menim, da mora biti postulat. Nemogoče je govoriti 
o lastnem sistemu, če je ta sistem vezan na servise in kontrolne posege doba- 
viteljev oziroma tistih, ki so zunaj vendarle vključeni v lastni sistem, ki je 
nujno tudi političen. Totalna informacija namreč ne more biti brez politič- 
ne teže. 

Zato mislim, da je bil eden izmed temeljnih razlogov za to reorganizacijo 
računalništva tudi kar najhitrejša osamosvojitev računalništva v Sloveniji in 
Jugoslaviji. 

Drugo, kar nekako predvidevamo, pa je to, glede česar sem zelo skep- 
tičen, da ugotavljamo hkrati neučinkovitost Gospodarske zbornice Jugoslavije 
kot povezovalca in spodbujevalca te akcije. Mislim, namreč, da je to dejansko 
bila njena temeljna funkcija. Sedaj pa ugotavljamo, da ni bila učinkovita. 
Menim, da morda 5. točka stališča prešibko opredeljuje njeno funkcijo v jugo- 
slovanskem prostoru, ko predlaga, naj bi ta zbora dala pobudo Gospodarski 
zbornici Jugoslavije, ki naj pospeši dogovarjanje. To sta že dve postavki, ki sta 
fakultativne narave. Zato je prav, če damo pobudo, naj Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije pospešuje dogovarjanje. Lahko gre za sprožitev procesa, ki 
je že od samega začetka zelo ohlapen in nikoli ne pride do učinka. 

Predlagam, če že ta zbor o tem razpravlja z velikim interesom in zavzetostjo, 
da bi to razpravo posredovali nekoliko odgovornejšim, če smem uporabiti ta 
izraz, delegatskim in družbenopolitičnim telesom na ravni federacije, če naj 
bo intencija na tem področju tudi povezovanje v jugoslovanskem okviru. 

Morda sem nekoliko preoptimističen, ker vidim, da se mi predsedstvo zbora 
rahlo nasmiha, vendar prihajajo včasih tudi skozi take razprave na dan zanimiva 
razmišljanja. 

Naj spregovorim še v zvezi z mnenjem, da bi lahko tudi občine uvedle na 
svojem območju prisilno upravo in družbeni nadzor, ko se organizacije združe- 
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vanja dela ne morejo sporazumeti. Sicer ne vem točno, kako so razporejene 
sile nosilcev, ampak menim, da lahko po vsej verjetnosti v okviru tako majhnega 
območja, kot je občina, računamo, da bo interes za nek parcialen pogled na raču- 
nalništvo zelo močan, ker gre za sistem. Najbrž je skoraj nemogoče pričakovati 
skupni interes, ki bi ga lahko rešili v okviru občine, zlasti če vemo, da je ta 
sistem v občini nujno povezan z dejanskim funkcioniranjem. Torej, možnost 
za samoupravno povezovanje ostane, bi pa bila velika zmota, če bi pričakovali, 
da se bo v občini to reševalo najbolj idealno in v skladu z dejanskim osnovnim 
interesom, kjer je po svoji dosedanji funkcionalnosti tako postavljeno, da je naj- 
brž povezano globlje z občinskim interesom, kot si lahko predstavljamo. Zato 
mislim, da bi moralo biti to tako urejeno, da bi v takem primeru republika to 
vsaj sprotno lahko spremljala in da bi to uveljavila kot akcijo, ki jo je treba 
dejansko pospeševati, kontrolirati in posegati takoj, ko se nekje zatakne, ne pa 
čakati tri leta, da ugotovimo, da ti samoupravni sporazumi niso pripeljali 
nikamor. 

Absurdno se mi zdi, da imajo na primer organizacije združenega dela svoj 
sistem, Služba družbenega knjigovodstva pa svoj. Sedaj si lahko predstavljamo, 
kakšna je pri tem medsebojna učinkovitost in soodvisnost. 

Osebno menim, da je ta sistem, nad katerim se sedaj zgražamo, naravnost 
idealen za marsikatero naše stanje, ker omogoča posameznim udeležencem 
nekega sistema notranjo informacijo, onemogoča pa vpogled drugih v njihovo 
delo in seveda že apriori blokira povezovanje dela in tistih postulatov, kamor 
naj bi se naša družba usmerila v prihodnje. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m. 1 j e : Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima predstavnik predlagatelja tovariš dr. Lojze Ude. 

Dr. Lojze Ude: Dovolj zavzeto in angažirano razpravo lahko ocenju- 
jemo seveda kot polno podporo predlaganim rešitvam v vseh bistvenih elemen- 
tih in zaradi tega bomo seveda na tej podlagi izdelali v okviru Izvršnega sveta 
tudi predlog zakona. 

Mislim, da je pri tem izredno pomembna utemeljitev, ki jo je dal tovariš 
Janžič o vzrokih za nujno vzpostavitev enotnega računalniškega sistema, da se 
preprečijo vdori tujih informacijskih sistemov v našega in seveda prek tega 
tudi vdori tujih političnih vplivov v naš sistem. Kajti tisti, ki razpolaga z infor- 
macijami, ima prek informacij tudi močan politični vpliv. 

Gotovo je zahteva po enotnem računalniškem sistemu tudi in predvsem 
utemeljena iz razlogov, ki so bili resda na začetku nekoliko premalo poudarjeni. 
Ta dopolnilna utemeljitev pa vsekakor drži. Vsekakor je tudi izredno pomembna 
jugoslovanska dimenzija te problematike. Zavedamo se namreč, da je Slovenija 
majhen prostor za enoten računalniški sistem v tehnološkem smislu, in sicer 
je to le del reševanja problema. O uspehih na tem področju lahko govorimo le 
tedaj, če se bo vsaj začel proces ustvarjanja enotnega računalniškega sistema 
v vsej Jugoslaviji. Zaradi tega je seveda več kot pomembna pobuda tega zbora, 
ki je izražena v sklepih, naj bi različni subjekti začeli iz aktivnostjo na tem pod- 
ročju. Ali je to le Gospodarska zbornica Jugoslavije, ali so lahko to tudi izvršilni 
organi, to se lahko še prouči. Vsekakor naj bo čim več teh pobudnikov in čim 
širša naj bo ta akcija! 

Naj spregovorim še o odgovornosti za sedanje stanje. Resda je v začetku 
razvoj tekel dokaj kaotično, vendar imamo zadnja leta že osveščena spoznanja 
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o potrebi enotnega razvoja računalniškega sistema. Obnašanje nekaterih druž- 
benih subjektov v zadnjih letih pa gotovo lahko spodbudi tudi k postavljanju 
vprašanja odgovornosti. Jasno je, da je to v pristojnosti različnih družbenih 
subjektov, predvsem tudi družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih orga- 
nov v samih organizacijah združenega dela, ki so dejavniki te proizvodnje in 
tega razvoja. 

Glede zahteve, naj Izvršni svet spremlja postopek samoupravnega spo- 
razumevanja, sem na začetku rekel, da je popolnoma jasno, da zakonodajno- 
normativni akt ne more nadomestiti strokovnega in družbenoekonomskega obli- 
kovanja odnosov na tem področju. Lahko ga spodbudi, lahko ga poganja, lahko 
zaostruje odgovornost, samo vsebino pa morajo dati tisti, ki so nosilci dejavnosti. 
Zaradi tega je seveda nujno, da Izvršni svet ves čas spremlja postopek obliko- 
vanja tega samoupravnega sporazuma in da pravočasno ukrepa tedaj, če bi se 
v ta samoupravni sporazum skušale vključiti preohlapne norme, ki bi v bistvu 
dopuščale dosedanje stanje na tem področju. 

Končno naj še nekaj povem v zvezi s tem, kar je omenil tovariš Krašovec 
o vplivu organa družbene skupnosti oziroma predstavnikov širše družbene 
skupnosti v organih upravljanja. Seveda bomo v zvezi s tem še enkrat pre- 
gledali predlagane rešitve. Ustavno-pravno je tako, da ti predstavniki sodelujejo 
pri odločanju o tistih zadevah, ki so posebnega družbenega pomena. Zaradi 
tega je od opredelitev zadev posebnega družbenega pomena odvisen tudi obseg 
njihovega soodločanja. Po našem mnenju so v osnutku zakona te zadeve poseb- 
nega družbenega pomena tako široko opredeljene, da bodo lahko predstavniki 
širše družbene skupnosti vplivali na razvoj na tem področju. Bomo pa, kot 
rečeno, to še enkrat pregledali. Jasno pa je, da lahko predstavniki širše druž- 
bene skupnosti v organu upravljanja tudi glede vseh drugih vprašanj dajejo 
pobude in stališča, seveda soodločajo pa, kot sem rekel, le o zadevah posebnega 
družbenega pomena. 

Menim, da je razprava, kot sem v začetku rekel, v celoti podprla osnovni 
koncept osnutka zakona in da gre v bistvu samo še za manjše dograditve zakona 
do predloga v smislu njegove večje učinkovitosti in konkretnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Ude. 
Prekinjam sejo za 20 minut. Prosim skupino delegatov, da dopolni predloge 

in stališča, nakar bomo nadaljevali razpravo še o preostalih dveh točkah dnev- 
nega reda. 

(Seja Zbora je bila prekinjena ob 11.25 in se je nadaljevala ob 12 uri.) 

Predsednica Tina Tomlje: Nadaljujemo razpravo k 4. točki dnevnega 
reda. Prosim tovarišico Zagmeistrovo, da pove mnenje skupine delegatov. 

Štefanija Žagmeister: Tovariši in tovarišice delegati! Skupina, 
ki ste jo imenovali, se je ponovno pogovorila o razpravah, ki so potekale o tej 
točki dnevnega reda, in predlaga naslednje spremembe in dopolnitve stališč in 
predlogov k predlogu za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in 
o zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z osnut- 
kom zakona, s tem da bi 5. točko stališč preformulirali tako, da se prvi stavek 
glasi: 
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»Glede na to, da razvoj računalništva v Jugoslaviji še vedno ni usklajen, 
predlaga Družbenopolitični zbor pristojnima zboroma, da zavežeta Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki naj skupaj z delegati Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije sproži na osnovi strokovnih 
podlag, ki jih mora pripraviti Gospodarska zbornica Jugoslavije, pospešeno do- 
govarjanje in usklajevanje o razvoju računalništva v Jugoslaviji.« 

To je dopolnitev na osnovi razprave tovariša Zlobca. 
Na osnovi razprave tovariša Krašovca predlagamo, da se za 7. točko stališč 

doda nova 8. točka z naslednjim besedilom: 
»Družbenopolitični zbor predlaga, naj predlagatelj do priprave predloga 

zakona ponovno prouči pristojnost predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti 
s ciljem zagotavljanja učinkovitejšega družbenega vpliva pri odločanju o zade- 
vah posebnega družbenega pomena na področju računalništva.« 

Glede razprave tovariša Janžiča pa je skupina mnenja, da je problematika 
odvisnosti od multinacionalnih družb tudi eden izmed elementov, ki je vplival 
na to, da pristopimo k sestavi tega zakona in da se pravzaprav vleče kot rdeča 
nit. Menimo, da ni nujno, da to posebej poudarimo v stališčih in ugotovitvah 
zbora. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Skupina torej predlaga dve spremembi, in 
sicer k 5. in k 7. točki. Glede spremenjene 5. točke je verjetno skupina prezrla 
dejstvo, da je v stališčih Družbenopolitičnega zbora težko naložiti, da mora 
Gospodarska zbornica Jugoslavije pripraviti strokovne podlage. Zato bi morali 
besedilo toliko spremeniti, da se opusti ta obveznost Gospodarske zbornice Ju- 
goslavije, pač pa, da se zaveže Izvršni svet, da skupaj z delegacijo Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ sproži na osnovi 
potrebnih strokovnih podlag dogovarjanje in usklajevanja o razvoju računal- 
ništva v Jugoslaviji. 

V tem stavku manjka seveda še funkcija Gospodarske zbornice Jugoslavije. 
Vendar jo moramo vključiti kasneje tako, da ne gre za predlog Družbeno- 
političnega zbora za obveznost tega subjekta v okviru federacije. Na te stvari 
moramo torej paziti pri oblikovanju tega besedila. 

Želi še kdo razpravljati v zvezi s tema dvema spremembama besedila? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, menim, da se strinjate tudi s spremenjeno 

5. točko, ki naj se spremeni v tem smislu, kot sem povedala! 
To pomeni, da se spremeni 5. točka tako, kot je predlagala skupina dele- 

gatov s tem, da se v stavku navede: »ki naj pripravijo«. Dajem na glasovanje 
ti dve spremembi. Kdor je za obe spremembi, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel obe dopolnitvi. 
Dajem na glasovanje celotno besedilo stališč in predlogov skupaj s spre- 

membami in dopolnitvami k predlogu za izdajo zakona o postopku obveznega 
sporazumevanja in o zadevah posebnega družbenega pomena na področju raču- 
nalništva z osnutkom zakona. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zibor soglasno sprejel stališča in pred- 
loge k predlogu za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o 
zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva, z osnutkom 
zakona. 
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V skladu s poslovnikom bom sprejeta stališča in predloge posredovala 
Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo o samo- 
upravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključnih 
področjih družbene reprodukcije. 

Poročilo je predložila Gospodarska zbornica Slovenije. Poročilo je obrav- 
navala skupina delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Sociali- 
stične republike Slovenije v letu 1981 in resolucije o izvajanju družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 

Danes smo prejeli predlog ugotovitev in predlogov, ki jih bosta sprejela 
pristojna zbora. Družbenopolitični zbor daje k tej točki dnevnega reda le sta- 
lišča in predloge v skladu z 88. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Besedo ima predstavnik Gospodarske zbornice tovariš Milan Krajnik. 

Milan Krajnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na klop ste prejeli besedilo uvodne besede k poročilu Gospodarske zbornice 
Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na 
nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije in k poročilu Gospodarske 
zbornice Slovenije o aktivnostih za odpravo vzrokov stagnacije. Ker to drugo 
poročilo ni predmet dnevnega reda v tem zboru, bom uvodno besedo skrčil 
tako, da bom v uvodni besedi zajel le tista področja, ki se nanašajo na točko, 
ki je v obravnavi v Družbenopolitičnem zboru. 

Pri ocenjevanju naših aktivnosti smo izhajali iz vloge in nalog splošnih 
združenj in zbornice, kot so opredeljene v zakonih in statutih in drugih druž- 
benih dokumentih, ki neposredno določajo naše naloge, zlasti pa v dogovoru 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in resolucije 
o družbenoekonomskem razvoju Socialistične republike Slovenije za leto 1981. 

Razprava v skupini delegatov vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije, kot 
tudi razprava v okviru Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in v organih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 
opozorila, da obe poročili zelo zgoščeno, ponekod pa tudi ne dovolj izčrpno 
prikazujeta probleme na posameznih obravnavanih področjih in naše aktivnosti 
za njihovo odpravljanje. 

Zato bom v svoji uvodni besedi skušal odgovoriti na nekatera doslej 
postavljena vprašanja in posredovati dodatne predloge za reševanje nekaterih 
problemov. 

Ko opredeljujemo nekatere pomembnejše subjektivne in objektivne zavore 
za hitrejše uveljavljanje dohodkovnih odnosov, izhajamo iz položaja delavca 
v temeljni organizaciji združenega dela in delovanja delegatskega sistema v raz- 
ličnih oblikah združevanja in povezovanja organizacij združenega dela, vključno 
z Učinkovitostjo delegatskega usklajevanja v organih splošnih združenj in gospo- 
darskih zbornic pri oblikovanju strokovnih podlag za samoupravno sporazu- 
mevanje in družbeno dogovarjanje za urejanje odnosov v družbeni reprodukciji. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da urejanje dohodkovnih odnosov v skladu z 
zakonom o združenem delu med proizvodno, delovno, poslovno in interesno 
povezanimi in soodvisnimi temeljnimi organizacijami združenega dela vedno bolj 
pomeni poseg tako v materialne odnose med temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela in s tem v materialni položaj delavca, kot tudi hkrati v celoto 
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odnosov v pridobivanju in razporejanju dohodka v temeljili organizaciji zdru- 
ženega dela, v samoupravno organizacijo dela in sistema obveščanja delavcev, 
še posebej pa v dosedanjo miselnost delavcev, zlasti poslovodnih kadrov. 

Njihova pogosto preveč kratkoročna usmerjenost je posledica dosedaj pre- 
vladujočega načina gospodarjenja, ki je temeljilo na zelo širokih možnostih 
uvoza tuje akumulacije in materialnih sredstev za proizvodnjo, v pretežni na- 
slonitvi na bančna posojila tako za tekoče poslovanje kot tudi za investicije in 
na nekritičnem uvozu tuje tehnologije. 

Tudi v tem trenutku je še vedno osnovna zavora za uveljavitev dohod- 
kovnih odnosov velik razkorak med dejanskim obsegom novoustvarjene vred- 
nosti in vsemi oblikami porabe na vseh ravneh. Prilagajanje gospodarjenja 
okvirom realno ustvarjenega dohodka in materialnim možnostim v številnih 
organizacijah združenega dela in skupnostih poteka s številnimi objektivnimi 
težavami, pa tudi subjektivnimi odpori. 

Takšne zavore in tendence se kažejo zlasti na področju gospodarjenja s 
sredstvi za tekoče poslovanje in investicije, v prisotnih poizkusih neupoštevanja 
sprejetih razvojnih kriterijev za investicije, v planiranju in odločanju o uporabi 
sredstev akumulacije v temeljnih organizacijah združenega dela zgolj za lastne 
investicije, ne glede na odprte probleme zagotavljanja surovin in reprodukcij- 
skih materialov v teh istih organizacijah združenega dela oziroma v plasmaju 
njihovih proizvodov in s tem povezanih odporih za učinkovito združevanje dela 
in sredstev za tiste razvojne programe, ki dejansko izpolnjujejo sprejete kri- 
terije. Tipični primer so predvidene naložbe v razvoj primarne kmetijske pro- 
izvodnje v Sloveniji in v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, kakor 
tudi reprodukcijskih materialov za proizvodnjo hrane, na primer umetna gno- 
jila in nekatere druge surovine, pri katerih se skoraj kot izključni vir predvi- 
devajo investicijska sredstva v družbenopolitičnih skupnostih v obliki razvoj- 
nega dinarja in v bankah združena sredstva. 

Z uveljavljanjem takšnih instrumentov tekoče denarne in kreditne politike 
se zlasti prek primarne emisije krepi monopolni položaj posameznih proizva- 
jalcev, ki ne temelji na skupni odgovornosti posameznih faz proizvodnje in 
prometa za zagotavljanje obratnih sredstev kot osnovnem pogoju za pridobi- 
vanje dopolnilnih sredstev za normalen potek proizvodnje. 

Na področju združevanja in povezovanja v gospodarstvu se to kaže v ne- 
ustrezni dejanski integriranosti gospodarstva tako znotraj delovnih in sestavlje- 
nih organizacij združenega dela kot tudi v širših oblikah povezovanja združe- 
nega dela, zlasti neučinkovitosti oziroma neizpeljani organizaciji skupnih po- 
slovnih funkcij in dejavnosti skupnega pomena: marketingu, razvojno-razisko- 
valni dejavnosti, gospodarjenju z denarnimi sredstvi in tako dalje. 

To velja zlasti za dobršen del naših sestavljenih organizacij, čeprav imajo 
na papirju izpeljano visoko stopnjo integracije dela in sredstev, na primer: 
gradbeništvo, strojegradnja in del gozdno-lesnega kompleksa. 

To se kaže tudi v nepripravljenosti za večjo delitev dela in specializacijo 
na podlagi usklajevanja tehnološkega razvoja in na podlagi samoupravnega spo- 
razumevanja o temeljih skupnih planov oziroma o usklajevanju planov v avto- 
mobilski industriji, računalništvu, strojegradnji, mesno-predelovalni industriji 
in v nekaterih drugih dejavnostih. 

Poročilo o samoupravnem sporazumevanju in o dohodkovnem povezovanju 
na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije temelji na dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in obravnava: 
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prestrukturiranje industrije, poglavje V. od člena 27. do člena 31., oblikovanje 
regijskih klavno-predelovalnih centrov, 38. člen, in povezovanje proizvodnje in 
trgovine. 

Nosilci strokovnih in usklajevalnih aktivnosti na teh področjih so poleg 
organizacij združenega dela, splošnih združenj in Gospodarske zbornice Slo- 
venije tudi drugi udeleženci dogovora, banke, SISEOT in Izvršni svet. 

Vloga splošnih združenj in zbornice je predvsem strokovna pomoč pri pri- 
pravi in usklajevanju samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sred- 
stev za skupne naložbe ter skupno poslovanje na podlagi skupnih interesov. 

Razen že uvodoma naštetih vzrokov za zaostajanje samoupravnega spora- 
zumevanja je potrebno v zvezi z omenjenim poročilom navesti še naslednje 
razloge za zaostajanje pri izvedbi konkretnih razvojnih nalog. 

Samoupravni plani organizacij združenega dela še niso usklajeni z raz- 
vojnimi kriteriji in realnimi materialnimi možnostmi za njihovo uresničevanje. 
V procesu sprejemanja samoupravnih planov je bil še vedno preveč prisoten 
poudarek na postopkih, namesto na vsebini planiranja, to je zlasti na spre- 
jemanju medsebojnih materialnih obveznosti udeležencev samoupravnega spo- 
razumevanja o temeljih planov. 

Osnutek materialnih bilanc je bil izdelan v Zavodu SR Slovenje za druž- 
beno planiranje. Obravnavan je bil v vseh splošnih združenjih, od katerih so 
nekatera predlagala tudi dodatne dopolnitve in spremembe, in sicer kemična 
in gumarska industrija, usnjarsko-predelovalna industrija, črna in barvna me- 
talurgija. 

Te materialne bilance so osnova za odpravo nekaterih strukturnih neskladij 
razvoja in podlaga za samoupravno sporazumevanje o združevanju dela in 
sredstev za posamezne razvojne naloge, navedene v poročilu. 

Na nekaterih področjih še vedno niso usklajeni plani razvoja v Jugoslaviji, 
na primer v črni metalurgiji, avtomobilski industriji in drugih. Potrebno je 
poudariti, da smo prav na teh področjih sprožili zelo konkretne pobude za 
usklajevanje v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije in predlagali, da se 
sklenejo dolgoročni dogovori o uskladitvi proizvodnih programov na temelju 
delitve dela v proizvodnji in v razvoju posameznih ključnih tehnoloških delov, 
sklopov in agregatov, na njihovi unifikaciji in velikoserijski proizvodnji. Po- 
membnejši premiki, razen v nekaterih primerih, kot so skupna vlaganja v pro- 
izvodnjo elektronskih cevi za televizorje v EI Niš, na teh področjih niso bili do- 
seženi, zlasti zaradi pregretega povpraševanja, ki je vse do nedavnega omogo- 
čalo prodajo na domačem trgu, ob hkratni neustrezno visoki zaščiti domačih 
proizvajalcev, odvisnosti od tujih partnerjev, ki je omogočala ali bistveno otež- 
kočala unifikacijo posameznih sklopov in delov oziroma osamosvojitev večjega 
in za proizvodnjo bistvenega dela proizvodov oziroma izvoz končnih izdelkov in 
bolj ali manj monopolnega položaja in pritiskov posameznih finalistov oziroma 
posameznih kooperantov, ki so vztrajali na reševanju medsebojnih ekonomskih 
odnosov s pozicije moči in skupinsko lastninskih odnosov, ne pa skupno spre- 
jetih tehničnih in ekonomskih standardov in normativov. 

Na področju oskrbe s surovinami in reprodukcijskimi materiali je prede- 
lovalna industrija odvisna od skupnih vlaganj v Sloveniji, kot tudi v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah. Pri tem se postavlja vprašanje finančnih 
možnosti, ker gre za kapitalno intenzivne objekte, za združevanje dinarskih in 
deviznih sredstev, za probleme pokrivanja izgub in za probleme, da se s so- 
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vlaganji v okviru Slovenije zagotavlja le polovica ali manj potrebnih reproduk- 
cijskih materialov. 

Za realizacijo nekaterih programov, zlasti na področju črne metalurgije 
in drugih baznih surovin se v zadnjem času ponovno pojavljajo številnejše 
zahteve, da se sredstva zagotavljajo na podlagi tako imenovanega »razvojnega 
dinarja« in njegove koncentracije na ravni federacije, pri čemer takšna stališča 
podpirajo tudi nekatere organizacije združenega dela iz naše republike. 

Precej nedoslednosti je tudi v izvajanju sprejete in ne povsem dograjene 
metodologije samoupravnega planiranja, zlasti v delovnih in sestavljenih orga- 
nizacijah združenega dela glede priprave smernic za usklajevanje temeljev 
planov temeljnih organizacij združenega dela v delovnih in sestavljenih organi- 
zacijah združenega dela. 

Dovolite, da v nadaljevanju dopolnim nekatere ugotovitve in predloge 
v sporočilu za realizacijo posameznih razvojnih nalog. 

Na področju strojegradnje je bil storjen napredek v uskladitvi temeljev 
plana SOZD Združenega podjetja Storjegradnje. Izvršni odbor Gospodarske 
zbornice Slovenije je v septembru tega leta obravnaval problematiko Združe- 
nega podjetja Strojegradnja, ki povezuje okoli 80 °/o slovenske strojegradnje. 
Glede uveljavitve nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana je Izvršilni 
odbor Gospodarske zbornice Slovenije sprejel stališča, da SOZD Združeno 
podjetje Strojegradnje in Splošno združenje kovinske industrije do 30. junija 
1982 pripravita samoupravni sporazum o usklajevanju planov za povezovanje 
udeležencev v programsko-razvojni skupnosti za numerično krmiljene stroje. 

Hkrati je potrebno pripraviti podlage za oblikovanje preostalih program- 
sko-razvojnih skupnosti, navedenih v poročilu. Program dela in roke obliko- 
vanja teh skupnosti bosta Splošno združenje in Združeno podjetje Strojegradnja 
opredelila v prvem trimesečju leta 1982. 

Splošno združenje kovinske industrije bo v istem roku, skupaj z udeleženci 
iz SOZD Agros, SOZD Združeno podjetje Strojegradnja in drugimi organizaci- 
jami združenega dela s področja kmetijske mehanizacije dokončno uskladilo 
odprta vprašanja njene proizvodnje in oblikovanja programsko-razvojnih skup- 
nosti za posamezna področja. 

S področja proizvodnje orodij bo Splošno združenje kovinske industrije do 
30. junija 1982. leta pripravilo predlog uskladitve razvojnih programov ter 
skupne oskrbe z reprodukcijskimi materiali, udeleženci sporazumevanja pa bodo 
pripravili osnutek samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov in med- 
sebojnem dohodkovnem povezovanju. 

Za uskladitev razvoja avtomobilske in motorne proizvodnje je bilo v zad- 
njih dneh predloženo že deveto besedilo samoupravnega sporazuma o povezo- 
vanju v skupnost za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje ter osnutek 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov razvoja za obdobje od 1981 
do 1985. Iz dosedanjega poteka sporazumevanja je razvidno, da je za njegove 
udeležence sprejemljiva le dokaj splošno opredeljena oblika povezovanja z re- 
lativno rahlimi medsebojnimi povezavami. Gospodarska zbornica Slovenije pred- 
laga, da na tem področju povezovanja, ki ga vodi Izvršni svet, sodeluje pa 
Splošno združenje kovinske industrije in Gospodarska zbornica Slovenije, ude- 
leženci sporazumevanja do konca tega leta izoblikujejo samoupravna spora- 
zuma o povezovanju v skupnost in o usklajevanju planov ter da se o njih začne 
razprava v organizacijah združenega dela, v nasprotnem pa bomo predlagali 
uvedbo postopka obveznega sporazumevanja. 
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Na področju računalništva je bila v Gospodarski Zbornici Slovenije že pred 
tremi leti pripravljena zasnova enotnega računalniškega sistema, ki je dobila 
polno podporo v razpravah v vseh splošnih združenjih. Zaradi prepočasnega 
usklajevanja med posameznimi nosilci in problemov, o katerih je bil danes 
govor v tem zboru, je prišlo seveda do predloga že obravnavanega zakona. 

V črni in barvni metalurgiji je na področju sporazumevanja osnovna na- 
loga preoblikovanje poslovnih skupnosti za jeklo v skupnost za medsebojno 
plansko in poslovno sodelovanje ter v okviru te skupnosti oblikovanje samo- 
upravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev za skupno naložbo v pro- 
izvodnjo elektro-jekla v železarni Jesenice. Splošno združenje črne in barvne 
metalurgije in SOZD Slovenske železarne bosta pospešila sporazumevanje in 
pripravila ustrezne strokovne podlage skupaj s preostalimi udeleženci v prvem 
trimesečju naslednjega leta. 

Pri modernizaciji in razširitvi zmogljivosti za proizvodnjo aluminija in 
jekla je potrebno uskladiti predvidene naložbe, zlasti glede deleža lastnih sred- 
stev investitorjev in sovlagateljev, v skladu s kriteriji samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana Ljubljanske banke — Združene banke in prestrukturi- 
ranja predelave aluminija in jekla v skladu z razvojnimi kriteriji. 

V splošnem združenju kemične in gumarske industrije teče dogovarjanje 
med SOZD Kema in INA Lendava o realizaciji programa pentaeritritola. V pri- 
meru prenosa tega programa v Lendavo bi Belinka usmerila svoj razvoj na 
področje perspojin in furanske kemije. Splošno združenje bo v mesecu no- 
vembru tega leta ocenilo program kaprolaktana v Ljutomeru glede na spreme- 
njene možnosti za razvoj INA Lendava. 

Ponovno se odpirajo nekatera vprašanja razvoja agrokemije, vezana na 
visoka sovlaganja sredstev za zagotovitev komponent za umetna gnojila iz 
Kutine, vključno s pokrivanjem izgub v Zorki Šabac. Podobni problemi so tudi 
glede izvedbe programa Implasa zaradi zaostajanja projekta Dina na Krku. 

Tudi pri ostalih v poročilu navedenih programih bazne kemije se z upoča- 
snitvijo dinamike realizacije in s fazno izvedbo organizacije združenega dela 
prilagajajo omejeni finančni in reprodukcijski sposobnosti, kar so partnerji 
v predhodnih postopkih sporazumevanja uskladili med seboj. 

V dogovoru s proizvajalci termoizolacijskih materialov Izolirka, Termika, 
Tim Laško in Krka je prevzelo Splošno združenje rudnikov in industrije ne- 
kovin pobudo za ustanovitev skupnosti za medsebojno plansko in poslovno 
sodelovanje. Glede na velike potrebe po termoizolacijskih materialih tako za 
domače potrebe kot tudi za izvoz je potrebno poudariti, da se razvoj in uporaba 
termoizolacijskih materialov obravnava v zvezi z ukrepi za racionalnejšo pora- 
bo energije. Ni pa bil sprejet nobeden od napovedanih pospeševalnih ukrepov 
tako za proizvodnjo kot tudi za uporabo termoizolacijskih materialov. 

Pri povezovanju proizvodnje in trgovine predlagamo, da se aktivnosti usme- 
rijo zlasti v odpravljanje administrativno določenih marž, ki v številnih pri- 
merih preprečujejo urejanje odnosov na podlagi ustvarjanja in razporejanja 
skupnega prihodka, v sodelovanje proizvodnih in trgovskih ozd, v oblikovanje 
skupnih osnov za določanje standardov in normativov kot podlage za urejanje 
odnosov v bilateralnih samoupravnih sporazumih med proizvodnimi in trgov- 
skimi organizacijami združenega dela, v prevzemanje dolgoročnih obveznosti 
proizvodnje in plasmaja oziroma oskrbe za pomembnejše proizvode in v skupna 
vlaganja za razvoj tistega dela trgovskih zmogljivosti, ki omogočajo stabilno 
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preskrbo proizvodnje z reprodukcijskimi materiali in preskrbo prebivalstva 
z osnovnimi življenjskimi proizvodi. 

Dosedanji rezultati na področju samoupravnega sporazumevanja za uresni- 
čitev ciljev iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije kažejo, da 
so kljub naštetim pomanjkljivostim storjeni prvi resni koraiki za uveljavljanje 
sprejetih nalog. 

V skladu z omenjenimi ugotovitvami predlagamo, da se sproži postopek za 
spremembe in dopolnitve sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela in drugih oblikah 
združevanja organizacij združenega dela glede na dejanske materialne možnosti. 

Ko ugotavljamo vzroke, zaradi katerih na nekaterih ključnih področjih 
družbene reprodukcije še ni prišlo do samoupravnega sporazumevanja in do- 
hodkovnega povezovanja, velja poudariti, da sta ravnanje posameznih organi- 
zacij združenega dela v posameznih dejavnostih in njihova odgovornost za 
sedanje stanje zelo različna. Tudi pripravljenost gospodarstva za odpravljanje 
vzrokov, ki zavirajo uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, 
je zelo različna. 

Dejstvo je, da smo v splošnih združenjih in v Gospodarski zbornici Slove- 
nije za reševanje posameznih problemov, ki so predmet naših poročil iz da- 
našnje razprave, pripravili, čeprav seveda še premalo konkretne, strokovne 
podlage in izhodišča za samoupravno sporazumevanje organizacij združenega 
dela tako v Sloveniji kot tudi v okviru splošnih združenj Jugoslavije in Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije. 

V okoliščinah, o katerih sem govoril in ki so vam sicer znane, pa so te 
strokovne podlage in ukrepi dali premajhne učinke. Splošna združenja in 
Gospodarska zbornica Slovenije so lahko in bodo učinkovit instrument oziroma 
mesto samoupravnega sporazumevanja organizacij združenega dela v tolikšni 
meri, v kolikšni obstaja dejanski interes in pripravljenost za tak proces v 
samih organizacijah združenega dela, kakor seveda tudi ustrezni pogoji v in- 
strumentih tekoče ekonomske politike. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi predstavnik medzborovske 
skupine dopolniti poročilo? (Ne želi.) Pred razpravo predlagam, da bi oblikovali 
skupino za oblikovanje stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora glede 
opredelitev, ki jih je predlagala skupina za pristojna zbora, v sestavi: Emil 
Šuštar, Angelca Vrbnjak in Viktor S.topar. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko poli- 
tiko pri Republiški konferenci SZDL je obravnaval to poročilo. Delegatom ni- 
smo dali poročila oziroma stališč in mnenj sveta, zato mi dovolite, da vam po- 
sredujem nekaj predlogov, za katere menim, da bi bilo morda dobro, če bi jih 
vključili v ugotovitve in predloge zbora. 

Mislim, da je sedaj z uvodnim pojasnilom vendarle to poročilo popolnejše. 
Navedeni so tudi vzroki in načini reševanja za hitrejše samoupravno spora- 
zumevanje. 

Vendar še vedno menim in lahko ponovim ugotovitev tega sveta, da bi ' 
morali več pozornosti posvečati ocenam, kako in koliko se uveljaljajo tudi 
dejanski družbenoekonomski odnosi. 
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V poročilu in tudi v uvodni besedi manjka ocena, kje so sporazumi skle- 
njeni, zakaj niso zaživeli in zakaj poteka urejanje medsebojnih odnosov v druž- 
beni reprodukciji po starem. To je še posebej pomembno za uresničevanje vloge 
družbenopolitičnih skupnosti, ki naj bi v takih primerih še posebej zavezale in 
usmerile nosilce sporazumevanja. 

Mislim tudi, da velja opozoriti na to, da je za temeljitejše proučevanje teh 
odnosov nujna tudi ocena o načinu sporazumevanja in vključevanju delavcev 
ter vloga samih delavcev v združenem delu pri tem. S tem bi lahko tudi podrob- 
neje in celoviteje analizirali, ali je to še vedno tako odvisno od stališč stro- 
kovnih krogov in zakaj tako počasi napreduje. 

Predlagam tudi, da bi morda v ugotovitve v prvem odstavku na 2. strani 
vključili še oceno v tem smislu, da bi morali to stanje proučiti ne le v smislu 
horizontalnega povezovanja, ampak tudi vertikalnega samoupravnega spora- 
zumevanja in dohodkovnega povezovanja. Vse preveč namreč ostajamo pri ho- 
rizontalnem povezovanju. 

V drugem odstavku, pred tem, ko ugotovimo prepočasno samoupravno spo- 
razumevanje in dohodkovno povezovanje in prepočasno vključevanje v med- 
narodno delitev dela, bi morda ugotovili tudi to, da bi morali poudariti usme- 
ritve v dohodkovno povezovanje, slasti v tistih primerih, ki ne pomenijo novih 
ali dodatnih investicijskih projektov, ampak predvsem večjo uporabo obsto- 
ječih kapacitet tudi zaradi tega, da bi odpirali nove možnosti zaposlovanja in 
bi s tem seveda tudi lažje dosegali večjo proizvodnjo za izvoz in tudi bistveno 
zmanjšali probleme v zvezi z nezaposlenostjo. V tem smislu bi morali nujno 
proučiti, kje so možnosti za konkretno uveljavitev kvalitetnih dejavnikov pa 
tudi uvajanje novih delovnih izmen brez večjih potreb po investiranju. 

Ne vem, zakaj je v tej oceni izpadlo področje gradbeništva. V zvezi z ugo- 
tovitvijo na 2. strani, ko se ocenjujejo zastoj in vzroki za zastoj, naš svet meni, 
da smo sicer na področju gradbeništva dosegli določene delne premike, vendar 
pa gradbeništvo kot družbeno zelo občutljivo področje, kljub številnim usme- 
ritvam in naporom, še vedno ostaja dohodkovno in tudi tehnološko nepovezano. 

Ta svet je dal tudi pripombo k poročilu v tistem delu, kjer se predlaga, da 
bi v okviru usmerjene stanovanjske gradnje bolj poudarili gradnjo stanovanj 
za trg. Svet namreč meni, da bi ob velikih potrebah in razpoložljivih sredstvih 
ter hkratnem velikem pomanjkanju novih stanovanj s ponovno uveljavitvijo 
tržne stihijnosti še povečali zmedo na tem področju ter spodbujali težnje za 
razne neupravičene monopolne zaslužke. Hvala lopa. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Mislim, da sem zaradi poštenega odnosa do tova- 
rišev, ki so pripravljali gradivo, dolžan povedati, da smo v pripravah za to sejo 
zbora pravzaprav že s sklepi zborov v mesecu juliju 1981. leta, ko smo se 
vsebinsko odločali za posamezna področja, kjer naj bi ocenjevali, 
kako se uresničuje sprejeta politika, zello določno opredelili tudi vsebino po- 
ročila. 

Torej že s sklepi zborov v juliju, pozneje v programu dela in, priznati 
moram, tudi v delovnih stikih, preden so tovariši začeli pripravljati poročilo, 
smo se izrecno dogovorili, da tokrat, ko razpravljamo o uresničevanju sporazu- 
mevanja in dohodkovnega povezovanja na ključnih področjih družbene repro- 
dukcije, obravnavamo le tisti del vprašanj, ki so izrecno omenjena v dogovoru 
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o temeljih plana kot ključno področje. To pa so tista, ki so navedena 
v poročilu. Zavedali smo se tega, da ob tej priložnosti ne razpravljamo o pro- 
blemih razvoja elektrogospodarstva oziroma sploh energetike, in sicer iz pre- 
prostega razloga, ker smo menili, da se lahko skupščinski zbori izrekajo o teh 
vprašanjih v razpravi o resoluciji za prihodnje leto, v razpravi o energetski 
bilanci. V tem je verjetno tudi eden izmed razlogov, zaradi katerih so se pred- 
lagatelji poročila na podlagi dogovora izognili temu, da bi obravnavali tudi 
preostale segmente, za katere seveda s tem ni rečeno, da niso pomembni, kot sta 
na primer gradbeništvo in stanovanjska gradnja in tako dalje. 

Hočem povedati, da je bilo to zoženje sprejeto povsem namerno in načrtno 
zato, da bi ugotovili, kako poteka na tistih ključnih področjih, ki so navedena 
v V. poglavju dogovora o temeljih družbenega plana. 

Reči moram, da razprava o sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju 
na ključnih področjih družbene reprodukcije vendarle kaže tudi na to, kje še 
ni prišlo do premikov, kje še določajo roke, do katerih naj bi se to premaknilo, 
in tudi na stopnjo neizvrševanja nekaterih nalog, ki smo jih zapisali v do- 
govoru o temeljih družbenega plana. 

S tega vidika menim, da je izredno pomembno, da bi čimprej ocenili, koliko 
imamo možnosti za to, da bi te naloge sploh 'lahlko uresničili v tem srednje- 
ročnem Obdobju, da bi čimprej odpravili iluzije o tem, da jih bomo morda, tako 
kot smo jih prvotno zapisali, uresničili vsaj po vrsti, da bi čimprej določili 
časovne odmike, v katerih bomo lahko nekatere uresničili, nekaterim pa se bo 
treba tudi odpovedati. Skratka, gre za to, da bi se na osnovi ustreznih finančnih 
bilanc oziroma možnosti realno ustvarjene akumulacije in z majhnimi možnost- 
mi, da bomo še od kod drugod dobili denar za to, da bi se čimprej realno 
dogovorili o tistih zadevah in nalogah, ki jim pri tem, rekel bi, dokaj širokem 
opredeljevanju ključnih nalog, morda ne bo več mesta v novih zaostrenih po- 
gojih, ko je relativno manj tuje akumulacije, manj bančnih sredstev in tako 
naprej. 

Skratka, ugotoviti moramo, kaj je realno v pogojih, ko stabilizacijo očitno 
in seveda v skrajnem primeru dokaj pozno jemljemo kot realnost. Pri tem 
seveda mislim, da ne gre ob tej razpravi o sporazumevanju na ključnih področ- 
jih na to vezati tudi preostalo politiko, ampak vendarle menim, da je to tesno 
povezano in to toliko bolj, ker je Slovenija po svoji gospodarski strukturi taka, 
da terja zelo visok uvoz. Tega pa, kot vemo, brez izvoza ne bo! Zato da bi lahko 
uresničili nekatere naloge na ključnih področjih, se postavlja kot dominantno 
vprašanje, kako bomo uspeli realizirati naše izvozne naloge, pri tem pa seveda 
tudi, kakšne bodo možnosti uvoza. V nasprotnem primeru se mi zdi, da lahko 
tudi ključne naloge še bolj ogrozimo, kot so že sicer ogrožene. S tega vidika mi- 
slim, da bi bilo morda prav, če vendarle rečemo, da gre na tem področju za 
ustvarjanje pogojev za dinamično gospodarsko rast v Sloveniji. 

Ne vem, če (bo zadosti to, kar v Sloveniji počnemo, da iščemo svoje lastne 
izvozne stimulacije, kar je sicer v dani situaciji najbrž nuja oziroma potreba. 
O tem smo se v tem zboru že pogovarjali. Menim, da to ne more biti trajna 
rešitev. Verjetno je trajno rešitev treba iskati v realnem tečaju dinarja. Smo 
očitno v položaju, ko ise nam po eni strani očita, da Slovenija po obsegu v več 
kot 20 % jugoslovanskem izvozu na konvertibilno področje poraibi preveč de- 
narja iz izvoznih stimulacij oziroma spodbud, po drugi strani pa seveda hkrati 
prihaja do nasprotovanja temu, da bi čimprej prišlo do realnega tečaja dinarja, 
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da bi le-ta spodbujal večji izvoz, ne pa da to ostaja bolj politična zahteva 
oziroma politična želja. 

Menim, da se problem uresničevanja razvoja ključnih področij slovenskega 
gospodarstva in seveda tudi povezovanja tega razvoja v jugoslovanskem pro- 
storu postavlja predvsem tudi kot vprašanje ustrezne ekonomske, ne bom rekel 
politične klime, zato, da se ustvari nujen izvoz. Zdaj gre seveda še za to, ali 
bomo temu dali tudi ustrezne ekonomske podlage. 

Brez reševanja tega osnovnega problema, po mojem mnenju, lahko pride 
tudi do dosti bolj stagnantnih gibanj produkcije v prihodnjem letu, s čimer 
hkrati ogrožamo tudi realizacijo nalog na ključnih področjih, o katerih danes 
razpravljamo v tem zboru. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovarišica Angelca Vrbnjak. 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Poročilo o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju, 
ki je danes na dnevnem redu, bi morali obravnavati v Družbenopolitičnem 
zboru predvsem z vidika, da se posebej v zadnjem času pojavlja kot rdeča nit 
prav vsebinska nepovezanost kot posledica neurejenih družbenoekonomskih od- 
nosov, pa naj bo to na področju cen, izgub, na področju prekinitev proizvodnje 
zaradi izpadov surovin in repromaterialov, pa tudi na področju razdrobljenega 
nastopa in zato tudi manjših možnosti in manjše učinkovitosti v izvozu. Če bi 
bili vsebinsko bolj povezani v reprodukcijskih celotah, bi gotovo bilo na vseh 
teh področjih dosti manj problemov. Da je to res tako, lahko ugotovimo na 
podlagi tega, da pravzaprav cene za vsak proizvod določamo posebej, pa če gre 
za še tako nedovršeno oziroma fazno proizvodnjo. Cene bi morali urejati na 
koncu reprodukcijske celote, vmes pa bi morah urediti medsebojne dohodkovne 
odnose in tudi cene. S tem bi se seveda lažje usklajevali s svetovnimi cenami 
in tudi lažje primerjali cene na koncu reprodukcijskih celot, kot pa za vsako 
fazo posebej. 

Po drugi strani bom posebej razpravljala o vsebinski nepovezanosti in 
problematiki med proizvodnjo in trgovino. O tem je sicer napisan cel odstavek. 
Danes je bilo precej več podatkov o tem, ker prej s temi podatki nismo razpo- 
lagali. Najbolj se na tem področju kaže, kako neučinkoviti so zakoni o obvez- 
nem sporazumevanju. Ze sami besedi: »obvezno sporazumevanje« sta naspro- 
tujoči, Še bolj pa odnosi na tem področju. Čim se: je treba obvezno sporazumeti, 
smo zelo nagli. Sporazume med trgovino in proizvodnjo smo zelo hitro pod- 
pisali — celo v roku — vendar so ti sporazumi ostali na formalnih osnovah. To 
se vsebinsko ni bistveno spremenilo in upam si celo trditi, da je morda to celo 
škodilo dejanskemu napredku tega povezovanja na prvih osnovah. 

Mislim, da je prišlo do podpisovanja teh sporazumov tudi na račun raznih 
groženj, češ če ne bo podpisov, ne bomo mogli prodajati itd. Tudi administrativ- 
no zamrznjene marže, kot je bilo danes rečeno v poročilu, niso instrument za 
pravo dohodkovno sporazumevanje, venar so bile za prehodno obdobje prav 
gotovo regulator za še večjo inflacijsko stopnjo na tem področju. Toda veljati bi 
morale le, dokler ne bi prišli do prave vsebine sporazumevanja v bilateralnih ali 
v širših okvirih. Skoraj se ne morem strinjati s prejšnjim poročilom Gospodarske 
zbornice Slovenije, da smo naredili v zadnjih letih na tem vsebinskem področju 
vendarle nekaj korakov naprej. Če smo jih že naredili, so bili to kratkoročni in 
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ne dolgoročni koraki. Mislim, da lahko rečem, da ne bo vsebinskega povezo- 
vanja, dokler nimamo dovolj precizno opredeljene odgovornosti in opredeljenih 
posledic delitve dela med proizvodnjo in trgovino. Na tem področju sploh ni 
opredeljenih resnih odgovornosti. Na primer sedaj, ko je problem trga, ko 
prihaja do disproporca med ponudbo in povpraševanjem, ni jasno, da je za 
proizvodnjo odgovorna trgovina, ki je zanjo združevala sredstva za razvojne 
programe. Gre za končni riziko, saj se vedno pojavlja proizvodnja z zalogo 
gotovih izdelkov, ne pa trgovina, ki je prevzela del svojih odgovornosti v for- 
malnih sporazumih. 

Govorimo o tem, da v izvozu nosi riziko izvozne cene le proizvodno zdru- 
ženo delo, ne pa tudi trgovina, ki ima sicer manjiši delež v skupnem prihodku. 
Trgovina bi morala nositi velik riziko, ker je ona tista, ki nastopa na zunanjem 
trgu. Ta bi moril biti raziskan, preden smo šli v razvojne programe v proiz- 
vodnji. Dokler torej ni skupnega rizika v izvozu, ne moremo govoriti o nekih 
dejanskih vsebinskih samoupravnih odnosih med proizvodnjo in trgovino. Prav 
tako, dokler so tržišča tako slabo raziskana, kot so v tem trenutku, ko vse 
prodamo v izvoz in nastopamo zelo razdrobljeni, ne moremo govoriti, da je del 
skupnega prihodka, o katerem smo se vendarle dogovarjali, tudi strošek za 
raziskavo tržišča, ki bi moralo biti dolgoročno raziskano. Vendar takrat", ko se 
začnejo kopičiti zaloge in ni več usklajena prodaja, nosi riziko zopet proiz- 
vodnja, ne pa trgovina. 

Lahko tudi rečemo, da ne more biti vsebinskega premika, dokler ne bo 
imela proizvodnja na razpolago standardov materialnih stroškov trgovine in 
obratno in tudi, dokler bomo samo pisali v poročilih, da moramo imeti enotne 
standarde in normative stroškov, kar govorimo že nekaj let, pa jih dejansko ne 
bomo imeli na razpolago, ko planiramo in seveda, dokler ne bomo spremenili 
vsebine, ker ne moremo verjeti v deleže, za katere smo se premalo dogovorili, 
ker jih nimamo kje preverjati. 

Najhujše je seveda pri izgubah, kjer lahko iz poročil, ki smo jih obravnavali 
na zadnji seji Družbenopolitičnega zbora, ponovno ugotovimo, da so prav- 
zaprav odnosi neurejeni, prav zaradi tega, ker dohodkovno nismo dovolj po- 
vezani. Če bi bil rizik v povezani reprodukciji' pravilno dogovorjen, potem bi 
morali v pokrivanju izgub nastopati vsi tisti, ki nastopajo v reprodukcijski 
celoti, kar pomeni od proizvodnje surovin, predelave do Vključno trgovine. 
Koliko imamo trgovin, ki pokrivajo izgube v proizvodnji, čeprav imamo samo- 
upravne sporazume o skupnem prihodku? S tem nočem poudariti, da pravza- 
prav ni opredeljena prava vsebina, ker vsebina sporazumevanja so tudi riziki. 

Nazadnje naj povem še to, da pa so nekateri sporazumi, ki so jih s tolikšno 
težavo Sklenili med proizvodnjo in trgovino in ki so pomembni, za nadaljnji 
razvoj na dohodkovnih osnovah na podlagi skupnega dohodka, nazadnje obstali 
v bankah zaradi administrativnih uikrepov pri financiranju dogovorjenih skup- 
nih investicij. Tudi to so ovire, da to samoupravno sporazmevanje ni napredo- 
valo talko, kot 'bi moralo. 

Posledice teh neurejenih dohodkovnih odnosov med proizvodnjo in trgo- 
vino se že pojavljajo v tem, da se proizvodnja začenja ukvarjati z lastno pro- 
dajno mrežo, zato ker ne verjame v to, da se lahko zanese, da bo tudi v kritičnih 
časih vse prodala. To pa pomeni, da bo trgovina še bcflj razdrobljena kot doslej, 
namesto da bi se bolj povezala s proizvodnjo. Kaj to pomeni za izvozno ekspan- 
zijo, kaj to pomeni za naš povečan izvoz, nam najbrž ni težko ugotavljati. 
Hvala lepa. 
42 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Vrbnjakova. Kdo še 
želi razpravljati? Besedo ima tovariš Stane Gavez. 

Stane Gavez: Morda bi sedaj nadaljeval tam, kjer je tovarišica Vrb- 
njakova končala svojo razpravo. Za uvod bi rekel, da v Sloveniji nekako pre- 
vladuje mnenje, 'ko govorimo o dohodkovnem povezovanju s proizvodnjo, da je 
vendarle pretežni del krivde na strani trgovine oziroma temeljnih organizacij 
s področja blagovnega prometa. 

Mislim, da smo v zadnjih letih pripeljali trgovino glede na tekočo ekonom- 
sko politiko in ukrepe zamrznjenih marž v tak ekonomski položaj na področju 
združenega dela, da bo treba o tem spregovoriti na osnovi objektivnih argu- 
mentov, ne pa pavšalnih ocen. Mislim, da je treba tudi k reševanju problemov 
znotraj področja trgovine pristopiti diferencirano. 

Zlasti bi želel na 'tem mestu opozoriti, da je prehrambena trgovina oziroma 
trgovina dnevne oskrbe glede na njen ekonomski položaj, glede na pogoje 
pridobivanja dohodka in njegove delitve vse do delitve osebnih dohodkov, v iz- 
redno težkem položaju in da nam lahko v boju za kontinuirano in stalno oskrbo 
ljudi prav trgovina odpove v nekaterih svojih osnovnih funkcijah. Zato se za- 
vzemam, da bi se vedarle pristopilo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije 
kot tudi ustreznega združenja k obravnavi ekonomskega položaja trgovine in 
da ne kaže medsebojno enačiti položaja trgovine v celoti. 

Danes izkazujemo indekse rasti blagovnega prometa, pri čemer pa seveda 
pozabljamo, da v trgovini ta indeks naraste v razmerju do proizvodnje in je 
veliko večji, ker so vanj vključena tudi še nekatera druga inflatorna gibanja 
z -upoštevanjem prometnega davka in drugih obveznosti ter raste hitreje, kot 
pa dejansko raste realni dohodek. Zato so seveda tudi prikazani nekateri ka- 
zalci stopnje ekonomske rasti nekoliko diferencirano in pa, laho rečem, nekoliko 
deformirano. 

Glede samih dohodkovnih odnosov med proizvodnimi in temeljnimi organi- 
zacijami in temeljnimi organizacijami blagovnega prometa naj povem, da se 
dejansko zelo počasi uveljavlja zakon. Gre brez dvoma tudi za ekonomski polo- 
žaj in možnosti vzpostavljanja dohodkovnih odnosov. Tako prehajamo iz enega 
ekstrema v drugega. Bili so časi, ko trgovina ni pokazala interesa. Danes je 
položaj drugačen. Moram reči, da je celo talk, da proizvajalci dosežejo pri dolo- 
čenem proizvodu izredno visoko akumulacijo, trgovina pa niti ne pokriva več 
svojih dejanskih stroškov. Že tretje leto imamo zamrznjene marže. Mislim, da je 
to edini primer v združenem delu, ko le trgovini ne priznavamo stroškov, ki 
jih ima pri opravljanju svojega dela in angažiranju sredstev, čeprav proizva- 
jalcem priznavamo v nekem smislu te stroške, in sicer na podlagi sprememb 
cen. V trgovini pa, kljub temu da je danes treba v njej angažirati več obratnih 
sredstev in da rastejo stroški vzdrževanja objektov, osebni dohodki in prispevki, 
imamo zamrznjene marže v absolutnem znesku. V zvezi s politiko koncipiranja 
teh stroškov in cen za prihodnje leto se ponovno govori, da v ničemer ne bi 
smeli trgovini priznavati višjih stroškov. Če bomo to uredili, potem vas vpra- 
šujem, kako izpeljati povezovanje dohodkovnih odnosov, kolikor teh osnovnih 
vprašanj ne rešimo tako, kot je to potrebno. 

Mislim, da je tovarišica Vrbnjakova pravilno omenila, da je pri reševanju 
vprašanja povezanosti med trgovino in proizvodnjo dejansko treba upoštevati 
delitev dohodka glede na dobre in slabe rezultate trgovine. Mislim, da bi morali, 
ko govorimo o dejavnosti v trgovini, predvsem proučiti, kako to poteka, ker se 
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dejansko vse pogosteje pojavlja, da proizvodnja organizira svojo lastno prodajo, 
pa ne zaradi tega, ker ji trgovina ne jamči, da bo lahko vse prodala. Tudi pro- 
izvodnja bo morala slediti potrebam tržišča, ker nihče ne more dati zagotovila, 
da bo v vsakem trenutku prodal vsako proizvodnjo, vključujoč vse stroške ozi- 
roma da nekdo pride na tržišče in meni, da bo sedaj trgovina izsilila tak polo- 
žaj, da bo trg dejansko priznal to proizvodnjo. 

V Mariboru so na primer bili poizkusi, da bi za malo gospodarstvo ena 
sama delovna organizacija prevzela skrb za reprodukcijski material. Pri tem 
so bili sproženi takšni odpori, da je to neverjetno. Dejansko bi lahko to racio- 
nalizirali in imeli na enem mestu zaloge, angažirali bi manj obratnih sredstev 
in malo gospodarstvo bi se oskrbovalo prek enega skupnega nosilca na podlagi 
dohodkovnih odnosov in sporazumevanja. So pa seveda tudi pri samih organi- 
zacijah združenega dela v proizvodnih dejavnostih velike težave in zadržki. 

Skratka, ko ocenjujemo to povezovanje, podpiram stališča v predloženem 
gradivu, ki nam ga je danes posredovala Gospodarska zbornica Slovenije, da 
je treba pristopiti k odpravljanju administrativnih ukrepov na področju marž, 
ki so seveda osnovni pogoj pridobivanja in ki opredeljujejo pogoje pridobi- 
vanja dohodka na področju blagovnega prometa, da je dejansko treba pristo- 
piti k pregledu normativov in standardov za priznavanje stroškov, ki jih ima 
dejavnost in da je treba pristopiti tudi k temu, da se opredeli, kje se začne in 
do kje seže funkcija grosistične dejavnosti na tem področju. Mislim, da lahko 
na področju prehrambene dejavnosti sprejmemo nekatere ukrepe, na podlagi 
katerih je možno po drugačnem načelu spraviti blago od proizvajalca do potroš- 
nika. Seveda je treba napraviti analizo, kje so vzroki in kakšno je dejansko 
stanje v zvezi z uveljavljanjem zakona o obveznem dohodkovnem povezovanju 
med organizacijami združenega dela s področja proizvodnje in (blagovnega pro- 
meta in koliko je teh primerov. 

Moram pa reči, da se, še zlasti v prehrambeni sferi, kjer skušamo vzpostav- 
ljati dohodkovne odnose, vsak člen v tej reprodukcijski verigi brani tega, ker 
ve, da bi moral prevzemati del rizika za izpad dohodka, ki je vse večji. Zato 
se na določeni ravni znotraj reprodukcijske celote potem pojavi razlika v ceni 
in se pojavijo stroški, ker nimamo vzpostavljenega načela skupnega prihodka 
v zvezi s tem, kaj trg dejansko prizna. Vsak člen se v tej reprodukcijski verigi 
seveda poskuša zavarovati, pokrije svoj del stroškov in prenaša vso razliko v 
ceni naprej na naslednji člen v tej verigi. 

Ne bi želel, da bi to razpravo delegati razumeli tako, da sem samo zaradi 
tega, ker delam v tej dejavnosti, razpravljal le o teh problemih. Resno bi opo- 
zoril, da smo že večkrat opozarjali na nekatere probleme s tem, da smo poudarili, 
da je v trgovini položaj drugačen, kot pa je o tem splošno mnenje. Mislim, da 
ne sme prevladati mentaliteta potrošnika, ki vedno vidi le v trgovini vzrok za 
porast cen. Prometni davek se dvigne, dvigne se osnovna proizvajalčeva cena 
in ljudje so prepričani, da je samo trgovec tisti, ki je cene dvignil. Potrošnik 
se namreč neposredno srečuje le s trgovino in zato meni, da je samo trgovina 
tista, ki lahko dviguje cene oziroma da gre razlika v ceni v dohodek same 
trgovine. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Gavez. Kdo še želi 
besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. K 
besedilu, ki ga skupina delegatov predlaga pristojnima zboroma, je dala pri- 
pombe tovarišica Blaha. Njene pripombe izhajajo iz razprave v Svetu za druž- 
42« 
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benoekonomske odnose Republiške konference Socialistične zveze. Tovariš Glo- 
bačnik je pojasnil, da poročilo ni bilo razširjeno z novimi navedbami zaradi tega, 
ker je bil predmet obravnave ožji. Mislim pa, da bomo lahko s pridom upo- 
rabili vse pobude Sveta za družbenoekonomske odnose pri Republiški konfe- 
renci SZDL, in sicer 25. novembra 1981, ko bomo obravnavali osnutek resolucije. 
Predlagam, da ne aktiviramo skupine delegatov in da v zvezi s tem sprejmemo 
Sklep, ki Ibi se glasil takole: 

1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da so predlagane ugotovitve in predlogi, 
ki naj jih sprejmeta Zbor združenega dela in Zbor občin ob obravnavi poročila 
Gospodarske zbornice Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in o dohod- 
kovnem povezovanju na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije, 
ustrezna osnova za pospešitev aktivnosti pri samoupravnem sporazumevanju in 
dohodkovnem povezovanju vseh subjektov, ki so odgovorni za uresničitev dogo- 
vorjenih nalog in ki morajo oceniti, kje so razlogi za zastajanje ter na podlagi 
le-teh ustrezno ukrepati. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
log ugotovitev in predlogov. 

Ali bi stališča in predlogi k temu aktu lahko bila takšna, kot sem jih pre- 
brala? (Da.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta stališča in predloge, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagana sta- 
lišča in predloge. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
bom sprejeta stališča in predloge poslala Zboru združenega dela, Zboru oibčin 
in predlagatelju. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega re d a, to je na poročilo o ures- 
ničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev 
za osebne dohodke (po periodičnem obračunu za I. polletje 1981). 

Poročilo je predložil Odbor udeležencev dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981. Poročilo je obravnavala skupina 
delegatov za proučitev poročila o uresničevanju politike delitve sredstev za 
osebne dohodke in politike skupne ter splošne porabe. 

Danes smo prejeli predlog ugotovitev, predlogov in Sklepov k poročilu. 
Družbenopolitični zbor daje tudi k tej točki stališča in predloge na podlagi 
88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja oziroma predstavnik Zveze sindikatov Slovenije 
je tovariš Vukašin Lutovac, ki mu dajem besedo. 

Vukašin Lutovac: Tovarišica predsednica, toivarišice in tovariši 
delegati! Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o uresničevanju resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju v Socialistični repulbliki Sloveniji v letu 1981 v juliju tega leta sprejela 
sklep, da odbor udeležencev dogovora o uresničevanju družbene usmeritve raz- 
porejanja dohodka v letu 1981 pripravi poročilo o izvajanju v dogovoru dolo- 
čenih nalog. Skladno s tem sklepom je odbor udeležencev pripravil poročilo 
na temelju razpoložljivih podatkov in z dogovorom predpisane metodologije. 

Dogovor, o izvajanju katerega poročamo, razdeljuje usmeritve letne resolu- 
cije za oblikovanje sredstev za osebne dohodke v organizacijah združenega dela. 
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Namen tega dogovora ni v tem, da bi p#egali v notranjo delitev osebnih dohod- 
kov v organizacijah združenega dela. Zato odbor ne razpolaga s podatki in ne 
more ocenjevati uresničevanja družbenega dogovora o Skupnih osnovah za obli- 
kovanje in delitev sredstev za osebne dohodke v sleherni organizaciji združe- 
nega dela. 

Že ob sprejemu družbenega dogovora, ki ureja sistem delitve osebnih 
dohodkov, smo se zavedali, da bo njegovo uresničevanje terjalo daljšo organi- 
zirano družbeno aktivnost in širši ter poglobljeni strokovni napor za postopno 
uveljavljanje spremenjenih osnov in meril v sistemu delitve osebnih dohodkov. 

Glede na to, da je spreminjanje sistema delitve osebnih dohodkov proces in 
nujni pogoj ter stimulacija za boljše in produktivnejše delo, ki ga je potrebno 
pospešiti prav zaradi zaostrenih gospodarskih razmer, odbor podpira zahtevo 
delegatov, da oba odbora udeležencev skušata s celovitim poročilom na osnovi 
zaključnega računa za leto 1981 oceniti uresničevanje usmeritev obeh do- 
govorov. 

Iz predloženega gradiva izhaja, da se kljub zaostrenim pogojem, v katerih 
poslujejo organizacije združenega dela na področju gospodarstva, uresničuje 
dogovorjena politika počasnejše rasti sredstev za osebne dohodke glede na rast 
dohodka. Tako je v prvem trimesečju tega leta rast sredstev za osebne dohodke 
zaostajala za 15 ®/o za rastjo dohodka. V prvem polletju pa je bilo doseženo 
skoraj 8% zaostajanje. Na temelju teh gibanj odbor ocenjuje, da bomo ures- 
ničili z resolucijo za leto 1981 sprejeto 5°/o zaostajanje sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodka. S tem bomo tako kot v letu 1980 tudi v tem letu 
zagotovili hitrejše povečevanje sredstev za akumulacijo v združenem delu, 
osebno porabo pa usmerjali v družbeno realne okvire. 

V pogojih visoke inflacije v tem letu, ko se rezultati dela sproti razvredno- 
tijo, >pa je še posebej pomembno, da bomo uresničili ne le globalno začrtano 
usmeritev 5°/o zaostajanja, ampak tudi z dogovorom sprejeto selektivno usmeri- 
tev. Sprejeti kazalci za ugotavljanje prispevka, ki ga združeni delavci dajo k 
ustvarjanju dohodka, doseganje večje produktivnosti, učinkovitosti pri uprav- 
ljanju z družbenimi sredstvi in doseganje večjega izvoza, naj bi v večji mera 
postala osnova za odločitve o razporejanju dohodka pri oblikovanju sredstev 
za osebne dohodke. 

Odbor udeležencev dogovora se je namreč posebej zavzel za to, naj bi vse 
temeljne organizacije pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke upoštevale 
tudi vpliv povečevanja cen na večji dohodek. Visoke stopnje rasti dohodka, ki 
so v tem letu rezultat neupravičenega povečevanja cen, ne morejo biti osnova 
za povečanje osebnih dohodkov, zlasti ne v tistih organizacijah združenega 
dela, v katerih dosežena raven osebnih dohodkov sodi v vrh podskupine po 
nomeriklaturi dejavnosti posamezne organizacije združenega dela. 

Spremljanje uresničevanja določil resolucije in dogovora v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih je v pristojnosti izvršnih svetov skup- 
ščin občin. Občinski izvršni sveti so kot udeleženci dogovora dolžni, da skupaj 
z občinskimi sveti Zveze sindikatov Slovenije in družbenimi pravobranilci samo- 
upravljanja ugotavljajo ob periodičnih obračunih in ob zaključnem računu 
usklajenost oblikovanja sredstev za osebne dohodke z usmeritvami dogovora ter 
primere in razloge odstopanj od teh usmeritev. 

Odbor sogllaša z ugotovitvijo Skupine delegatov, da iz poročila ni razvidno, 
kako vplivajo dogovorjene stimulacije na primer pri izvoznikih oziroma drugih 
kvalitativnih dejavnikih gospodarjenja na porast dohodka. Ta vpliv je mogoče 
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oceniti le na podlagi podatkov posamezfce organizacije združenega dela, saj ve- 
ljavni informacijski sistem teh kazalcev sumarno ne spremlja. Zato je glede na 
sedanjo delitev nalog med posameznimi udeleženci dogovora to dolžnost izvršnih 
svetov občinskih skupščin. Večina občin je posredovala svoje ocene in ugotovitve 
po podatkih periodičnega obračuna za prvo polletje tega leta šele v mesecu 
oktobru. Zato jih odbor v poročilo ni mogel vključiti v celoti. 

Ko so ugotavljali usklajenost razmerij v delitvi po zaključnem računu za 
leto 1980, so izvršni sveti občinskih skupščin posebej obravnavali 1066 organi- 
zacij združenega dela, kar je 19 °/o od vseh, ki so izkazovale višje stopnje rasti 
razporejenih sredstev za osebne dohodke, kot so bile mogoče po usmeritvah 
dogovora. 

V zborih združenega dela so sklenili, da mora 110 organizacij združenega 
dela neupravičeno preveč razporejena sredstva poračunati v okviru planiranih 
in razporejenih sredstev za osebne dohodke v letu 1981. Podatki o tem, koliko 
kršilcev so ugotovili v posameznih občinah in koliko teh še ni poračunalo preveč 
razporejenih sredstev, vam je odbor posredoval danes na klop. 

Odbor udeležencev dogovora glede na delitev nalog med udeleženci do sedaj 
ni zahteval od izvršnih svetov skupščin občin poimenskih seznamov kršilcev 
dogovora v preteklem letu. Prav tako ni zahteval poimenskih seznamov temelj- 
nih organizacij, ki po periodičnih obračunih presegajo dogovorjena sredstva po 
usmeritvah dogovora. Iz poročil, ki jih je posredovalo 50 izvršnih svetov skup- 
ščin občin o uresničevanju dogovora po podatkih za prvo polletje 1981, je mo- 
goče ugotoviti, da je 838 oziroma 14,5 % od vseh temeljnih organizacij in delov- 
nih skupnosti preseglo z dogovorom opredeljeno rast sredstev za osebne dohodke, 
to je 531 organizacij združenega dela iz gospodarstva in 236 s področij družbenih 
dejavnosti. 

V večini primerov so izvršni sveti skupščin oibčin ugotovili, da gre za upra- 
vičena preseganja. V primerih, ko so ocenili, da preseganje ni utemeljeno, pa so 
sprejeli stališče, da morajo delavci v organizacijah združenega dela doseči uskla- 
jenost do devetmesečnega periodičnega obračuna ali zaključnega računa za 
leto 1981. 

Izvršni sveti tudi ocenjujejo, da gre v večini primerov le za manjše kršitve 
ter da se stabilizacijske usmeritve uresničujejo, k čemur zelo prispevata zavest 
in pripravljenost delavcev v združenem delu. Tudi koordinirana aktivnost že 
prej omenjenih dejavnikov v občinah kaže na njihovo dobro medsebojno sodelo- 
vanje ter sodelovanje z organizacijami združenega dela. 

Pri spremljanju uresničevanja resolucijskih usmeritev in dogovora so 
izvršni sveti sprejeli tudi izhodišča za enotne postopke. Na tej podlagi se od 
vseh prekoračiteljev zahteva pismena obrazložitev razlogov prekoračitve. Te 
razloge obravnavajo skupaj z odgovornimi poslovodnimi, samoupravnimi in 
družbenopolitičnimi delavci v organizacijah združenega dela. 

V ta namen so v večini občin oblikovali posebne delovne skupine, ki so 
obiskovale organizacije združenega dela, ugotavljale upravičenost razlogov za 
prekoračitve ter skupaj s pristojnimi organi predlagale ustrezne ukrepe za nji- 
hovo odpravo. Večina izvršnih svetov je o neutemeljenih vzrokih prekoračitev 
poročala tudi zborom združenega dela Skupščin občin s predlogi, da zavežejo 
organizacije združenega dela s svojimi sklepi, da že med letom do devetme- 
sečnega obračuna, dokončno pa ob zaključnem računu uskladijo rast osebnih 
dohodkov z usmeritvami resolucije in dogovora oziroma da pripravijo programe, 
ki vsebujejo u'krepe in akcijo za uslkladitev delitvenih razmerij. 
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Glede na zahteve skupine delegatov vseh zborov, ki je obravnavala to poro- 
čilo, bo odbor ob zaključnem računu za leto 1981 predlagal izvršnim svetom 
skupščin občin, da mu posredujejo tudi poimenske sezname kršilcev. 

Odbor udeležencev dogovora je ugotovil, da v delovnih skupnostih skupnih 
služb in temeljnih organizacij, ki opravljajo skupna dela za več organizacij 
združenega dela, še ni dosežena ustrezna soodvisnost dohodka in osebnih dohod- 
kov z rezultati organizacij, za katere ta dela opravljajo. Na potrebo po spre- 
membi tega stanja je odbor opozoril udeležence, in sicer, da delovne skupnosti 
v nobenem primeru ne smejo dosegati večje rasti sredstev za osebne dohodke, 
kot jo dosegajo delavci v temeljnih organizacijah. Ta pojav je bil še zlasti pri- 
soten v delovnih Skupnostih v sestavi delovnih organizacij, v katerih so posa- 
mezne organizacije izkazovale izgubo v poslovanju. 

Odbor udeležencev je namreč na podlagi odloka Skupščine SR Slovenije 
dobil nalogo, da odloča o zahtevkih organizacij združenega dela za izplačilo 
osebnih dohodkov nad zakonsko višino v temeljnih organizacijah, kljub izkazani 
izgubi v njihovem poslovanju. Da bi to nalogo uspešno opravljal, je odbor spre- 
jel kriterije za poenotenje obravnavanja teh vlog. Ti kriteriji zahtevajo od 
organizacij združenega dela, ki poslujejo z izgubo, da so izvedle predpisane 
postopke v skladu z zakonom o sanaciji, ugotovile odgovornost, uveljavile dogo- 
vorjene odnose solidarnosti med povezanimi temeljnimi organizacijami ter uve- 
ljavile odnose širše družbene solidarnosti na ravni družbenopolitične skupnosti. 

Odbor je s svojimi sklepi izvajal tudi družbeno usmeritev glede omejevanja 
višine osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela z izgubami s tem, da 
pri njih ni dopuščal višje ravni osebnih dohodkov, kot so jo v povprečju dose- 
gale v prejšnjem obračunskem obdobju vse organizacije združenega dela ustrez- 
ne podskupine. 

Odboru je predložilo zahtevke za večje osebne dohodke, kot so predpisani 
z zakonom, 68 organizacij združenega dela z izgubo, 16 organizacijam združe- 
nega dela pa odbor ni dovolil obračuna večjih osebnih dohodkov kot so določeni 
z zakonom, saj je šlo za primere, ko niso bili izpolnjeni s kriteriji določeni 
pogoji. Iz vlog, ki prihajajo na odbor, izhaja, da so doseženi šele prvi premiki 
pri vključevanju dohodkovno povezanih organizacij združenega dela, samo- 
upravnih interesnih skupnosti in drugih družbenopolitičnih dejavnikov v reše- 
vanje problematike izgub. 

Vse bolj očitna pa je tudi potreba po večji aktivnosti družbenopolitičnih 
organizacij v tistih temeljnih organizacijah, kjer so vzroki izgub subjektivne 
narave in kjer sanacijski programi zahtevajo opuščanje ali preusmeritve proiz- 
vodnje, torej ukrepe, ki jih ni mogoče uspešno uresničevati brez organizirane 
družbenopolitične, samoupravne in strokovne akcije. 

Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z osnutkom resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki v letu 1982 odbor udeležencev predlaga, da v dogovoru za 
leto 1982 uveljavimo z resolucijo določena razmerja rasti sredstev za osebne 
dohodke s tem, da v materialni proizvodnji uveljavimo selektiven pristop, kar 
pomeni, da bo zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka 
odvisno od: 

1. prispevka, ki ga delavci z rezultati svojega živega in minulega dela dajo 
k ustvarjanju dohodka tudi na podlagi obveznih kazalcev fizičnega obsega pro- 
izvodnje in storitev; 



664 Družbenopolitični zbor 

2. rasti dohodka s tem, da sorazmerno manj zaostajajo sredstva za osebne 
dohodke v organizacijah, ki dosegajo nizko rast dohodka, bolj pa tam, kjer 
dohodek narašča z nadpovprečno dinamiko; 

3. dosežene ravni osebnih dohodkov s tem, da sorazmerno manj zaostajajo 
sredstva za osebne dohodke v organizacijah, ki imajo nizke povprečne osebne 
dohodke, kot pa v organizacijah, v katerih so delavci dosegli višje osebne 
dohodke od povprečnih v gospodarstvu; 

4. izvoznih rezultatov organizacij združenega dela na konvertibilnem pod- 
ročju tako, da bo v okviru dohodkovnih možnosti omogočena hitrejša rast sred- 
stev za osebne dohodke v tistih organizacijah, ki bodo s svojimi napori in 
rezultati največ prispevale k uresničevanju ključne naloge v resoluciji za 
leto 1982. 

Odbor udeležencev dogovora predlaga, da bi usmeritve za oblikovanje sred- 
stev za osebne dohodke delavcev izven materialne proizvodnje ostale enake, kot 
jih določa dogovor za to leto. To pomeni, da bo rast sredstev za osebne dohodke 
delavcev v družbenih dejavnostih odvisna od opravljenega obsega in kvalitete 
dela po dogovorjenih programih, ki pa ne sme preseči dosežene rasti osebnih 
dohodkov delavcev v gospodarstvu družbenopolitične skupnosti. 

Vse pogostejše so ocene, da v naporih za dosledno uveljavitev sistema 
delitve po delu nismo dovolj uspešni. Zato je na tem področju vse preveč nespre- 
jemljivih razmerij in iz njih izhajajočih razlik v višini osebnih dohodkov ob 
približno enakem delovnem prispevku in rezultatih dela. V zakonu o združenem 
delu ter družbenem dogovoru določene osnove in merila za delitev sredstev za 
osebne dohodke v številnih organizacijah združenega dela še niso vgrajena v 
sistem delitve, kar pogojuje neupravičene razlike v višini osebnih dohodkov. 
Tako so istovrstna dela in naloge v organizacijah združenega dela pogosto v 
izhodiščih različno vrednotene, raven osebnih dohodkov delavcev, ki opravljajo 
administrativna dela, pa je še vedno previsoka glede na osebne dohodke delav- 
cev v neposredni materialni proizvodnji. Neustrezna razvitost sistema delitve pa 
se najbolj izrazito kaže pri osebnih dohodkih delavcev, nosilcev poslovodnih 
nalog med organizacijami združenega dela. 

V odboru udeležencev družbenega dogovora o skupnih osnovah za obliko- 
vanje delitve sredstev za osebne dohodke poteka zaradi naštetih razlogov pospe- 
šena aktivnost v smeri oblikovanja strokovnih podlag, ki bodo omogočale pre- 
seganje že omenjenih slabosti v organizacijah združenega dela. Skladno z rokov- 
no opredeljenim programom oblikovanja strokovnih podlag odbor udeležencev 
žg sedaj predlaga, da sočasno z njihovim sprejemom dopolnimo dogovor za leto 
1982 z usmeritvami, ki bodo zagotavljale njihovo dosledno uresničevanje v 
družbeni praksi. Ta predlog pomeni razširitev vsebine tega dogovora ter nalog 
in odgovornosti vseh njegovih udeležencev glede na usmeritve resolucije, ki 
opredeljuje vsebino tega dogovora. S to razširitvijo dogovora pa se bo zlasti 
razširila pristojnost in odgovornost njegovih udeležencev v občinah. 

Odbor udeležencev dogovora v ožji sestavi pripravlja osnutek dogovora za 
leto 1982, ki ga bo predvidoma posredoval vsem udeležencem že v fazi javne 
razprave o osnutku resolucije. Pričakujemo, da bo današnja razprava delegatov 
ta izhodišča ocenila in dopolnila z izkušnjami samoupravne prakse dveletnega 
izvajanja teh dogovorov. Hvala za pozornost! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Štefanija 
Žagmeister, ki je predstavnica skupine delegatov, ki je proučila to poročilo. 
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Štefanija Zagmeister: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov za proučitev poročila o uresničevanju politike delitve sredstev za 
osebne dohode in politike skupne porabe ter splošne porabe, ki so jo zbori te 
Skupščine zadolžili, da prouči poročilo o uresničevanju družbene usmeritve raz- 
porejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke, se je sestala 
2. novembra tega leta in danes pred sejami zborov. Poročilo skupine ste prejeli; 
prav tako pa ste prejeli stališča Izvršnega sveta. 

Dovolite mi, da v imenu skupine na kratko obrazložim predlog ugotovitev, 
predlogov in sklepov, ki ste jih prejeli danes na klop in jih je skupina danes 
zjutraj tudi verificirala. Skladno z njenim poročilom je v 1. točki navedena 
ugotovitev, da je poročilo pripravljeno na zahtevo te Skupščine in na podlagi 
stališč ter sklepov z dne 28. 7. 1981, s katerimi je naložila odboru podpisnikov 
dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981, 
da ji poroča o uresničevanju sprejete politike delitve sredstev za osebne dohodke 
na podlagi dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke in o spoštovanju 5°/o zaostajanja rasti sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodka, o kršilcih dogovora in o razvijanju in uveljavljanju 
sistema nagrajevanja po delu. 

V skupini smo ocenili, da je poročilo presplošno, saj oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke obravnava premalo analitično in ni mogoča presoja, 
kako se uresničujejo načela zakona o združenem delu in družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo ter obveznosti iz dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve o razporejanju dohodka v letu 1981. 

Prav tako smo posebej poudarili, kot je Skupščina že opozorila ob obravnavi 
poročil o izgubah in cenah, da tudi iz tega poročila izhaja, da se delitev osebnih 
dohodkov v temeljnih organizacijah združenega dela preveč podreja rasti živ- 
ljenjskih stroškov in premalo odvisnosti od rezultatov gospodarjenja. 

Upoštevali smo namreč, da je Skupščina SR Slovenije že ob sprejemanju 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 zahte- 
vala, da se prepreči nadaljnje zmanjševanje realnih osebnih dohodkov in zato 
posebej poudarjamo, da bo rast osebnih dohodkov mogoče zagotoviti le z vred- 
notenjem proizvodnega dela, dela v težjih pogojih in ustvarjalnega dela. 

Menili smo tudi, da te zahteve pri izvajanju letošnjega dogovora niso dovolj 
upoštevane. Omejitve rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka se 
v globalu uresničujejo na nižji ravni od mogoče po dogovoru za leto 1981. 

Ugotovili smo tudi, da je ena izmed bistvenih pomanjkljivosti letošnjega 
dogovora preveč enostransko primerjanje rasti sredstev za osebne dohodke z 
rastjo dohodka. Rast dohodka je namreč v preveč primerih le posledica zviševa- 
nja cen, ne pa uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja, kar je ta 
Skupščina že ugotovila. Ti dejavniki so v dogovoru opredeljeni, odbor udeležen- 
cev pa v poročilu njihovega vplivanja ne obravnava. Na podlagi teh osnov smo 
ugotovili, da se letošnji dogovor, s tem pa tudi družbeni dogovor, ne uresničujeta 
v celoti. Prav tako niso razvidne dopolnitve in spremembe dogovora za leto 
1982 glede na to, da že odbor v svojih usmeritvah, pa tudi Izvršni svet v svojem 
mnenju ugotavljata, da bo potrebno to področje in aktivnosti bolj uskladiti. 

Ugotovili smo tudi, da v poročilu niso navedeni konkretni kršilci dogovo- 
rov v preteklem letu in da ni razvidno, ali so ti poračunali preveč izplačane 
osebne dohodke in tudi, da ni pregleda prekoračiteljev dogovorjenih razmerij 
v prvem polletju tega leta. 
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Skupina zato zborom na podlagi teh ugotovitev predlaga, da delavci in 
organi upravljanja v organizacijah združenega dela ter osnovne organizacije sin- 
dikatov Slovenije, zlasti kršiteljev in prekoračiteljev, ocenijo, kako je v samo- 
upravnih splošnih aktih urejena delitev po delu, kakšna so odstopanja od druž- 
beno dogovorjenih osnov in meril in kateri so vzroki ter odgovornost zanje. 

Udeležencem dogovora za 1981. leto, še posebej pa izvršnim svetom občin- 
skih skupščin predlaga, da zborom združenega dela čimprej poročajo o svojih 
aktivnostih in ukrepih za izpolnjevanje dogovorjenih usmeritev pri oblikovanju 
in razporejanju sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, zlasti glede 
soodvisnosti osebnih dohodkov od uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov gospo- 
darjenja, opredeljenih v dogovoru za to leto. 

Udeležencem dogovora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo pa predlaga, da do konca leta pripra- 
vijo strokovno podlago kot osnovo za opredelitev načela delitve po delu in rezul- 
tatih dela. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Zagmaister. Preden 
začnemo z razpravo, predlagam zboru, da oblikuje skupino delegatov, ki bi obli- 
kovala morebitna stališča in predloge k temi, ki jo imamo na dnevnem redu, 
in sicer v naslednji sestavi: Emil Šuštar, Štefanija Žagmaister in dr. Rudi Kro- 
pivnik. Se strinjate s to skupino? (Da.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Moram uvodoma povedati, da sem imel možnost sodelovati pri oblikovanju poro- 
čila in da sem bil tudi v skupini delegatov, ki je pripravila stališča za današnjo 
sejo zbora. Moram pa hkrati povedati, da je v času do priprave teh stališč tekla 
razprava v okviru organov Zveze sindikatov Slovenije in da je bila ta razprava 
zaključena na seji Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
ki je bila šele 10. novembra tega leta. Zato se vam bo morda zdelo nekoliko 
čudno, da predlagam nekatere pobude za morebitno dopolnitev teh stališč, ki 
smo jih pripravili za današnjo sejo. 

Najprej nekaj ugotovitev o sami vsebini poročila. Soglašamo z vsemi tistimi 
ugotovitvami, iz katerih je razvidno, da z dogovorom uresničujemo globalne 
družbene cilje, opredeljene v resoluciji za to leto, na področju razporejanja 
dohodka na sredstva za osebne dohodke in skupno porabo. Usmeritve za delitev 
teh sredstev za osebne dohodke, oblikovane po tem dogovoru, pa so opredeljene 
v družbenem dogovoru o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke. Zato obravnavano poročilo v zvezi z vprašanjem konkretne 
delitve sredstev za osebne dohodke ne more biti celovito. 

Ne bi na tem mestu polemiziral s stališčem, ki je bilo sprejeto julija tega 
leta. Dejstvo je, da je to stališče terjalo celovito oceno uveljavljanja sistema 
delitve po delu. Ne glede na to, da od takrat do sedaj praktično ni bilo mogoče 
pripraviti tako poročilo niti ga odbor ni bil dolžan pripraviti, pa menim, da je 
vendarle taka opredelitev Skupščine 28. julija tega leta spodbudila razprave 
o tem tako pomembnem problemu, kot je konkretna delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v temeljnih organizacijah. Namreč, v dogovoru o 
družbenem usmerjanju in razporejanju dohodka v letu 1981, tako kot tudi pre- 
teklo leto, gre le za osnove oziroma usmeritve, ki naj jih delavci v organizacijah 
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združenega dela upoštevajo pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke. Vse 
preostalo pa je seveda vprašanje notranje delitve. 

Družbeni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo pa opredeljuje osnove, ki naj jih upoštevajo 
delavci v organizacijah združenega dela pri vrednotenju del in nalog in ugotav- 
ljanju delovnega prispevka posameznega delavca k skupnim rezultatom dela. 

V poročilu je premalo izpostavljeno, kako so posamezne organizacije zdru- 
ženega dela, ki so bile kršiteljice dogovora za leto 1980, uresničevale ukrepe, 
ki so jih sprejeli izvršni sveti in drugi organi v občini, ter premalo izpostav- 
ljene usmeritve za obravnavo kršiteljev dogovora za leto 1981 po zaključnem 
računu za to leto. To je tudi bila ena izmed izrecnih zahtev sklepa z dne 
28. 7. 1981. Šele v zadnjem času smo prejeli seznam kršiteljev v posameznih 
občinah. 

Poročilo opozarja na dejstvo, da usklajujemo rast sredstev za osebne do- 
hodke v precejšnji stopnji le z nominalnimi gibanji rasti dohodka. Mislim, da bi 
zato bilo potrebno terjati od izvršnih svetov občinskih skupščin kot podpisni- 
kov dogovora, da skupaj z občinskimi sveti Zveze sindikatov Slovenije usmerijo 
svoje aktivnosti v ocenjevanje vplivov rasti sredstev za osebne dohodke. V svo- 
jih poročilih, ko ocenjujejo uresničevanje dogovora, morajo navesti, koliko so 
na rast sredstev za osebne dohodke poleg nominalne rasti sredstev vplivali tudi 
drugi dejavniki gospodarjenja, kot so: povečevanje produktivnosti dela, zmanj- 
ševanje stroškov na podlagi boljšega dela in racionalnega gospodarjenja pri 
energiji, surovinah in tako dalje. Vpliv teh kvalitetnih dejavnikov gospodar- 
jenja je vsebina določb dogovora, vendar pa je pri njihovem uveljavljanju 
temu dano premalo pozornosti. Zaradi tega se moramo dogovoriti o tem, kako 
bomo posamezni udeleženci dogovora usmerjali aktivnosti v tej smeri. 

V zvezi z vsebino dogovora za leto 1982 pa moramo biti pozorni tudi na pri- 
merljivost nominalne rasti dohodka glede na to leto. Namreč, predvidene spre- 
membe, ki se pripravljajo glede valorizacije osnovnih sredstev ter spremembe 
v stopnjah amortizacije, bodo tako primerljivost v veliki meri onemogočale. 

To je nekaj ugotovitev glede same vsebine poročila. 
Glede konkretne aktivnosti smo se dogovorili predvsem o tem, da bomo na 

podlagi poročil občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije, ki nam jih bodo 
posredovali najpozneje do prvih dni prihodnjega meseca, že razpolagali z vse- 
binsko oceno uresničevanja dogovora za devet mesecev tega leta. Namreč, ena 
izmed pripomb v dosedanjih razpravah je bila tudi o tem, da obravnavamo šest- 
mesečno poročilo dejansko tedaj, ko se skoraj izteka leto. Vendar se tu ne da 
nič pomagati. Podatki o periodičnem obračunu za devet mesecev bodo na raz- 
polago v občinah šele okoli 15. tega meseca. 

Pričakujemo, da bi vendarle razpolagali v prvi polovici decembra tega leta 
z oceno, predvsem na naslednjih področjih: kakšno je konkretno zaostajanje 
sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka in kakšen je porast osebnih do- 
hodkov na delavca v gospodarstvu in posebej v negospodarstvu posamezne 
občine? Lahko ste ugotovili, da poročilo na enem mestu navaja velike razlike, 
zlasti na področju družbenih dejavnosti. Gre celo za 25 %> razlike glede na to, 
da se sredstva za osebne dohodke družbenih dejavnosti oblikujejo glede na 
porast sredstev osebnih dohodkov v gospodarstvu konkretne družbenopolitične 
skupnosti. 

To je en problem na področju družbenih dejavnosti, drugi pa je ta, da glede 
na velik porast materialnih stroškov v tem letu, številne organizacije združe- 
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nega dela s področja družbenih dejavnosti niso imele na razpolago dovolj sred- 
stev, da bi lahko valorizirale sredstva za osebne dohodke v skladu z rastjo 
osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Drugi vsebinski sklop, s katerim se bomo podrobneje seznanili, je ta, da 
bomo vendarle konkretneje ugotovili, kakšen je porast sredstev skupne porabe 
v temeljni organizaciji in kakšne so višine posameznih izplačil iz teh sredstev. 
To je seveda posebej pomembno zaradi tega, ker ugotavljamo, da so bila izpla- 
čila iz skladov skupne porabe v prvem polletju tega leta višja, kot smo načrto- 
vali, vendar menimo, da bodo do konca leta tudi izplačila iz sredstev skupne 
porabe v okviru družbeno dogovorjenih. 

Najpomembnejše pa je vendarle ugotoviti to, koliko so predvsem kvalitetni 
dejavniki gospodarjenja, poleg nominalne rasti dohodka, vplivali na povečanje 
sredstev za osebne dohodke. V samem poročilu je namreč zelo določno povedano, 
da smo za tako družbeno usmeritev, ki naj bi stimulirala delavce, da bi bilo 
zaostajanje sredstev za osebne dohodke manjše kot 5 "/o v primeru, če uve- 
ljavljamo kvalitetne dejavnike gospodarjenja, to je produktivnost dela, zmanj- 
ševanje stroškov in tako dalje. Vendar nismo imeli neke metodologije sprem- 
ljanja tako imenovanega 5. člena. Zato vsi skupaj ne razpolagamo z oceno, 
koliko se je ta usmeritev v dogovoru za to leto uveljavila v posamezni temeljni 
organizaciji. Zato mislimo, da bi nam morali občinski sveti vendarle posredovati 
podrobnejše ocene, kaj se dogaja na tem področju. 

Naslednje je vprašanje, kakšne aktivnosti so bile v občini v zvezi z razpra- 
vami o kršiteljih dogovora za prejšnje leto, kakšni konkretni ukrepi so bili 
sprejeti in kako so se izvajali? To bo seveda dragocena ocena predvsem zaradi 
tega, ker vemo, da je stanje v občinah zelo različno in to od primera v Mariboru, 
kjer so dosledno izvajali celo ukrepe družbenega varstva v tistih okoljih, kjer 
so kršili dogovor v prejšnjem letu, pa do primerov v občinah, za katere bi lahko 
mirno rekli, da dejansko izvršni sveti tega še ne obravnavajo tako, da bi se 
čutili za to področje tako odgovorni kot za druga področja. 

Končno naj povem, da bomo verjetno prejeli tudi odgovore na to, ali so 
bile dane pobude v občinah, kdo jih je dal in kakšni so bili ukrepi na podlagi 
sprejetih pobud. 

Rad bi ob tem rekel še nekaj besed o tako imenovanih strokovnih podlagah, 
ki so bile omenjene tudi v uvodni besedi, pa deloma tudi v gradivu, ki ga je 
pripravila skupina delegatov. Ko smo sprejemali tako imenovani sistemski 
družbeni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za 
skupno porabo, smo seveda napovedali tudi sprejem tako imenovanih strokovnih 
podlag. Takrat smo se zavedali, da bo polna vsebina družbenega dogovora dana 
šele takrat, ko bomo imeli vse strokovne podlage, ki naj bi prispevale k temu, da 
bi delavci razpolagali s celovito vsebino tako družbenega dogovora kot tudi 
podlag za nadaljevanje aktivnosti v zvezi s spremembo sistemov delitve po delu. 

Na seji predsedstva, o kateri sem govoril, smo poslušali tudi obširnejšo 
informacijo o tem, kako daleč smo s pripravo strokovnih podlag. Lahkp rečem, 
da so, razen dveh, vse strokovne podlage v osnutku pripravljene. Ni pripravljena 
strokovna podlaga o minulem delu in ni dejansko storjen nikakršen korak pri 
nadaljnji graditvi sistema delitve sredstev za osebne dohodke za nosilce družbe- 
nih funkcij. Pri sprejemu teh dveh podlag zaostajamo; pri prvi zavestno, zaradi 
tega, ker pričakujemo, da se končajo razprave o osnutku zakona o minulem delu 
in razširjeni reprodukciji, pri drugi strokovni podlagi pa moram reči, da zlasti 
zato, ker ni nobenih resnih interesentov, da bi se tega dela lotili. Vse preostale 
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podlage pa so v osnutku že pripravljene in bomo, tako upam, uresničili tudi 
usmeritev, ki je dana v stališčih, da bi do konca leta dejansko dali v razpravo 
vse te strokovne podlage. 

Vendarle pa bi v zvezi s tem opozoril na nekaj. Reči moram, da opažamo, 
da v nekaterih organizacijah, kjer si prav nič ne prizadevajo, da bi iskali lastne 
rešitve oziroma dograjevali lasten sistem delitve po delu in rezultatih dela, sedaj 
naenkrat vsi govorijo, da ne morejo delati na graditvi sistema, ker nimajo stro- 
kovnih podlag. Človek bi se logično vprašal, ali so v takih organizacijah že na 
podlagi samega zakona o združenem delu kaj storili ali ne. Če niso uskladili 
svoje notranje pravilnike, bi v bistvu morali iti na zajamčene osebne dohodke. 
S tem hočem poudariti, da ne bi smeli sedaj ustvarjati nekega vzdušja, ko bodo 
te strokovne podlage pripravljene, da bo kar čez noč urejena notranja delitev, 
ker bomo enostavno rešitve iz strokovnih podlag vnesli v samoupravne akte. 
Ne glede na to pa ne zanikam pomembnosti samih strokovnih podlag. 

Končno naj povem, da smo se glede konkretne aktivnosti v tem trenutku 
dogovorili, da se bomo jutri na posvetu s predsedniki medobčinskih svetov pose- 
bej pogovorili o aktivnosti pri obravnavanju devetmesečnih rezultatov poslova- 
nja, s posebnim poudarkom na uresničevanju navedenega dogovora, da bodo 
občinski sveti terjali od osnovnih organizacij, predvsem v tistih organizacijah, 
kjer prekoračujejo sredstva za osebne dohodke, ali pa kjer gre za kršitelje 
še iz prejšnjega leta, da temeljito ocenijo uresničevanje dogovora in da seveda 
tudi obravnavajo razloge odstopanja od dogovorjenih usmeritev in predvsem 
terjajo uveljavljanje odgovornosti za nespoštovanje dogovorjenih usmeritev. 

V naših stališčih dajemo tudi pobudo občinskim svetom, da v tistih občinah, 
kjer zbori združenega dela te problematike niso obravnavali, to čimprej storijo, 
najprimerneje pa takrat, ko bodo obravnavali devetmesečne rezultate poslovanja 
v občinah. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Šuštar. Kdo še želi raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in ker v razpravi ni bila dana nobena pobuda, da 
bi se spremenile predložene ugotovitve, predlogi in sklepi, ki jih je oblikovala 
skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin, predlagam Družbeno- 
političnemu zboru, da sprejme naslednja stališča in predloge: 

1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da so predlagane ugotovitve, predlogi 
in sklepi, ki naj jih sprejmeta Zbor združenega dela in Zbor občin, ustrezna 
osnova za nadaljnje dograjevanje družbenih usmeritev in politike pri razporeja^ 
nju dohodka za oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, naj sprejmeta 
predlagane ugotovitve, predloge in sklepe. 

Zeli kdo kaj dodati k temu besedilu? (Da.) Besedo ima tovariš Peter Toš. 

Peter Toš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Kot 
predstavnik enega izmed udeležencev v delu odbora, ki spremlja uresničevanje 
dogovora o uresničevanju družbenoekonomske politike, ki izhaja iz resolucije za 
leto 1981, v celoti sprejemam razpravo tovariša Emila Šuštarja, za katero ugo- 
tavljam, da ni v celoti usklajena s poročilom, ki ga je dala predstavnica skupine 
delegatov v zvezi z obravnavo tega poročila in ki seveda nalaga, da se nekoliko 
dopolnijo nekatere v predloženem besedilu opredeljene ugotovitve, predlogi 
in sklepi. 
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Tovarišica predsednica, predlagam določene dopolnitve tako, kot je prek 
svojih predstavnikov odbor danes ob obravnavi te točke dnevnega reda že 
storil oziroma bo storil tudi v delu drugih dveh zborov Skupščine. 

Predlagam, da bi se glede na pojasnila, ki jih ne mislim ponavljati in ki so 
bila dovolj celovito obrazložena v razpravi tovariša Šuštarja, spremenil prvi 
stavek drugega odstavka I. točke. Ta stavek je nekoliko dolg in ga ne bi bral. 
Začne se: »Z vidika teh zahtev«. Namesto tega stavka bi v ugotovitve, predloge 
in sklepe vnesli naslednji stavek: »Poročilo odbora ni usmerjeno na razdelavo 
usmeritev družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in zato ne daje analitičnih osnov 
za oceno uresničevanja sistema delitve sredstev za osebne dohodke po delu in 
rezultatih dela«. To v celoti izhaja tudi iz razprave tovariša Šuštarja. 

V tretjem odstavku bi se spremenil prvi stavek tako, da bi se glasil: 
»Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da se sredstva za osebne dohodke oblikujejo 
skladno z usmeritvami resolucije, kar je bistveni cilj in naloga udeležencev 
tega dogovora.« Tudi to stališče izhaja iz že opravljene razprave. 

V prvi alinei pod II. se dopolni besedilo v drugem stavku te alinee s tem, 
da bi se ta stavek glasil: »Pri tem morajo izhajati iz spoznanja, da je povečanje 
osebnih dohodkov mogoče zagotoviti le s povečanjem dohodka, ki bo dosežen« 
in potem naprej: »z boljšim delom, boljšo izrabo zmogljivosti, večjo produktiv- 
nostjo, boljšo kvaliteto proizvodnje in storitev in drugih kvalitetnih dejavnikov 
gospodarjenja.« 

Odbor predlaga, da bi se dodal nov stavek, ki bi se glasil: »Posebnega 
pomena pa je zagotavljanje ustreznih pogojev za pridobivanje dohodka vseh 
tistih organizacij združenega dela, ki povečujejo izvoz na konvertibilno pod- 
ročje.« Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Toš. Če odbor podpisni- 
kov to predlaga pristojnima zboroma, mislim, da ni nobene potrebe, da ta zbor 
popravlja to besedilo. Komu je to predlagal odbor podpisnikov? Ali se danes 
zjutraj na seji skupine delegatov to ni moglo urediti? 

Peter Toš: Na današnji seji skupine delegatov so bili obravnavani vsi 
predlogi v zvezi s tem. 

Predsednica Tina Tomlje: Kaj je skupina predlagala? 

Štefanija Zagmeister: V skupini delegatov so bili izraženi neka- 
teri predlogi s tem, da je bilo rečeno, da bodo izraženi tudi na vseh sejah 
zborov in naj se po obravnavi te točke dnevnega reda na sejah zborov sestane 
tudi skupina delegatov. 

Predsednica Tina Tomlje: Mislim, da tega ni treba usklajevati s pre- 
ostalima dvema zboroma. Sprejmemo le sklep, da soglašamo z dopolnitvami, 
ki jih bosta Zbor združenega dela in Zbor občin vključila v svoja akta. 

eii še kdo besedo, čeprav sem razpravo že zaključila? (Nihče.) Prehajamo 
na vasovanje o predlogu stališč, ki sem jih prebrala, preden se je vključil 
v ponovno razpravo tovariš Peter Toš, in sicer, da se Družbenopolitični zbor 
v svojih stališčih in predlogih opredeljuje do ugotovitev, predlogov in sklepov, 
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ki jih je oblikovala skupina delegatov in ki jih bosta morda dopolnila Zbor 
združenega dela in Zbor občin. 

Dajem na glasovanje stališča in predloge, ki sem jih prebrala, k poročilu 
o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke po periodičnem obračunu za prvo polletje 1981. leta. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča in pred- 
loge k obravnavani točki dnevnega reda, ki jih bom v skladu z določbami po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije posredovala obema pristojnima zboroma m 
odboru podpisnikov družbenega dogovora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) Tudi med sejo ni bilo 
postavljeno delegatsko vprašanje. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem 61. sejo Družbe- 
nopolitičnega zlbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 13.55.) 
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(25. novembra 1981) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
62. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili odsotnost: Vlado Beznik, Marko Bule, Stane 
Gavez, Vlado Janžič, Radislav-Štefan Klanj šček, Zoran Polič, Dino Pucer, Silva 
Škerbec, Emil Šuštar, Aleksander Varga, Ivanka Vrhovčak, Štefanija Sag- 
maister in Janko Zevart. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije ni predložila ziboru nobene zadeve, umikam to točko z dnevnega 
reda. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 61. seje žbora, 
2. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981—1985 v letu 1982, 
3. poročilo o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v 

gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo, 
4. predlog zakona o zagotavljanju sredstev za izpolnjevanje obveznosti SR 

Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, 

5. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1981—1985 v letu 1982, 

6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR 

Slovenije in 19. členu poslovnika Družbenopolitičnega zbora k 2. točki dnevnega 
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reda, to je k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 61. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Nihče.) Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 61. seje. 
Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 

Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali uvodno besedo k osnutku 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1981 
do 1985 v letu 1982, ki jo bo podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije tovariš Jože Florjančič. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vas prosim, da odidete v ve- 
liko dvorano Skupščine. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 

Osnutek resolucije je skupaj z globalno oceno izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1981 z oceno možnosti razvoja v letu 
1982 in programom ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino za leto 1982 predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek resolucije so obravnavali: skupina delegatov za proučitev poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in resolucije o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982, Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna komisija 
in Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske odnose. 

Danes smo prejeli na klop predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora. Prejeli smo tudi poročilo Zakonodajno-p ravne komi- 
sije, stališča in pobude Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
in nekatere bilance sredstev SR Slovenije v letih 1980 in 1981 z možnostmi in 
ocenami za leto 1982, ki jih je predložil Zavod SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. 

Uvodno besedo smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju. Predstavniki 
predlagatelja so navzoči. 

Zeli poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose tovariš Jože Marolt 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Marolt. 

Jože Marolt: V imenu Odbora za družbenoekonomske odnose bi želel 
povedati nekaj besed o predlogu stališč, ki jih je Odbor za družbenoekonomske 
odnose oblikoval na današnji seji in so predložena na klop. 

V Odboru za družbenoekonomske odnose smo glede na vlogo, ki jo ima 
Družbenopolitični zbor pri oblikovanju svojih stališč k resoluciji o družbeno- 
43 
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ekonomskem razvoju v naslednjem letu, izhajali iz tega, da ne ponavljamo v 
predlogu stališč vseh podrobnosti, ampak smo se omejili na osem točk. Temeljni 
poudarek je dan predvsem tistim našim opredelitvam oziroma stališčem, v ka- 
terih podpiramo in obenem opredeljujemo in razčlenjujemo nekatere naloge pri 
uresničevanju povečanega izvoza oziroma pospešene usmeritve v izvoz, predvsem 
na konvertibilno področje. Drugo stališče se nanaša na to, na kakšen način 
spodbuditi in usmeriti v izvoz tudi organizacije, ki danes še ne izvažajo, in 
sicer v dveh smereh: z njihovo sedanjo proizvodnjo, ki je že lahko interesantna 
za zunanji trg, predvsem pa jih je potrebno usmeriti v tiste proizvodne pro- 
grame, ki bodo ustrezali zahtevam na zunanjem trgu. 

Tretjič, opredelili smo se tudi do vseh oblik porabe, posebej do investicijske 
porabe, do splošne in skupne ter osebne porabe, v tem oviru pa tudi do delitve 
sredstev za osebne dohodke. 

Poseben poudarek dajemo v predlogu teh stališč sočasnemu sprejemanju 
vseh spremljajočih dokumentov oziroma ukrepov, ki bi po mnenju odbora mo- 
rali biti sprejeti sočasno z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju v nasled- 
njem letu. Odbor podpira vse temeljne usmeritve resolucije z dopolnitvami, ki 
jih je posredoval v preteklih dneh Izvršni svet delovnim telesom Skupščine in 
so bile danes ponovno razčlenjene v uvodni besedi podpredsednika Izvršnega 
sveta tovariša Florjančiča ter predlaga, da take usmeritve in predlog stališč, ki 
je predložen, tudi sprejmemo na današnji seji. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marolt. Preden začne- 
mo razpravo, predlagam, da Oblikujemo delovno skupino delegatov v sestavi: 
tovariš Jože Marolt, tovariš Igor Uršič in tovariš Vito Habjan za morebitno 
dopolnitev in spremembo predlaganih stališč Družbenopolitičnega zbora. 

Se strinjate s sestavo skupine? (Da.) Ugotavljam, da je zlbor potrdil delovno 
skupino. 

Začenjam razpravo. Ob tej točki dnevnega reda bi samo opozorila na pro- 
blem v zvezi z zakonom o načinu plačevanja sredstev za infrastrukturne ob- 
jekte, katerega sprejem je v svoji uvodni besedi napovedal tovariš Jože Flor- 
jančič, podpredsednik Izvršnega sveta. Zaradi določenih nejasnosti menim, da 
v primeru, če bi zakon vseboval kakršenkoli način obveznega združevanja sred- 
stev, pristop ne bi bil pravilen. Zakon bi se moral omejiti na način plačevanja 
oziroma na način združevanja sredstev, ne bi pa smel podaljševati intervencije 
na teh področjih. Zato je pomembno zlasti v Družbenopolitičnem zboru opo- 
zoriti, kar je že storilo Predsedstvo Republiške konference SZDL, da je potrebno 
v času do 31. decembra, ko še veljajo letošnji intervencijski zakoni za združe- 
vanje sredstev na teh področjih, z družbenopolitično akcijo zagotoviti, da bodo 
samoupravni sporazumi o temeljih planov o združevanju sredstev za infrastruk- 
turne objekte podpisani, da ne bi bilo potrebno te obveznosti ponovno uvajati 
z zakonom. 

Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Marija Aljančič. 

Marija Aljančič: Tovarišice in tovariši delegati! Predsedstvo Repu- 
bliškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije je na svoji seji 18. no- 
vembra 1981 razpravljalo o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 
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Predsedstvo je z vso pozornostjo in odgovornostjo tudi kritično proučilo 
vsebino predlagane resolucije glede na sedanji trenutek in boj socialističnih sil 
za ekonomiko stabilizacijo. 

Predsedstvo podpira vsa prizadevanja Izvršnega sveta in Skupščine SR Slo- 
venije ter vseh dejavnikov našega družbenega sistema, ki vodijo k dejanski 
stabilizaciji in k nadaljnjemu razvoju naše samoupravne socialistične skupnosti. 

Naše kritične misli izražamo s ciljem utrjevanja enotnosti zavestnih so- 
cialističnih sil in vseh tistih načel, ki vodijo k uresničevanju zastavljenih ciljev 
in nalog, tako glede razmer znotraj SFR Jugoslavije kot na področju zunanje- 
politične stabilizacije za krepitev vpliva in ugleda SFR Jugoslavije ter neuvršče- 
ne politike v svetu. 

Predsedstvo podpira napore za zmanjševanje in odpravo primankljajev v 
plačilni in devizni bilanci, iza povečanje izvoza in zmanjševanje uvoza, za ra- 
cionalno porabo itd. V celoti podpira napore za zmanjševanje vseh oblik porabe 
na vseh ravneh. 

Ocenilo je, da je kljub jasnim stališčem političnih vodstev na zvezni in 
republiški ravni ter v Skupščini SR Slovenije in SFR Jugoslavije družbena 
režija previsoka, da ni v sorazmerju z našo gospodarsko zmogljivostjo in da se 
stanje na tem področju bistveno ne spreminja. To nas zaskrbljuje! Zaradi tega 
Predsedstvo priporoča Izvršnemu svetu, da ulkrene vse, kar je v njegovi moči, 
in da naloži pristojnim strokovnim službam nalogo, da po posameznih področjih 
dejavnosti pripravijo selekcijo svojih potreb, ki morajo biti nižje m usklajene 
z dejanskimi možnostmi združenega dela. Podobne ukrepe naj bi sprejel tudi 
Zvezni izvršni svet za raven federacije. 

Pri tem se odločno zavzemamo za stabilizacijo v naši družbi in se lotevamo 
vsega, da bi uresničili to politiko tudi glede tistega dela proračuna v vseh 
družbenopolitičnih skupnostih, v katerem opredeljujemo izdatke, ki so name- 
njeni za zaščito borcev in invalidov ter žrtev vojne. 

Hkrati se zavzemamo za to, da ukrepe stabilizacije odločno razširimo na 
vsa področja našega življenja, kjer je varčevanje mogoče. Posebni napori za- 
vestnih sil bodo potrebni, da investicijsko porabo uskladimo z realnimi mož- 
nostmi združenega dela. Pri tem nas zaskrbljuje sedanja neučinkovitost v tej 
smeri in prepočasno prilagajanje investicjske porabe začrtani politiki Izvršnega 
sveta in republiškega političnega vodstva. Prav tako nas zaskrbljujejo razmere 
na področju tržišča in cen. Ob tem odločno podpiramo napore Izvršnega sveta 
za zniževanje letne stopnje inflacije na 15 odstotkov. 

Takšna usmeritev zahteva odločno organizirano in nadzorovano aktivnost 
v vseh oblikah porabe. Uresničili jo bomo, če bodo vsi subjekti socialistične 
samoupravne družbe dosledno izpolnili naloge, izhajajoče iz resolucije. 

Službe, ki spremljajo na podlagi strokovnih analiz razmere na trgu in po- 
litiko cen, naj bodo dobro organizirane, da bi lahko pravočasno preprečile mo- 
rebitne izgrede in pripomogle k uveljavljanju globalne strategije ekonomske 
politike naše republike in Jugoslavije. 

Posebno skrb bi morali posvetiti tudi razvoju kmetijstva in proizvodnji 
hrane, ki postaja eno izmed strateških vprašanj razvoja sleherne družbe, s ka- 
terim lahko tudi hitreje pripomorem© h krepitvi ekonomske stabilizacije. 

Ko se borci zavzemamo za odločno omejitev zaposlovanja in za zmanjšano 
rast osebnih dohodkov v neproizvodnih dejavnostih, hkrati menimo, da je 
potrebno dati veljavo znanju in strokovnosti predvsem z nagrajevanjem dela, 
43» 
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odgovornosti in učinkovitosti delavcev v službah, ki prevzemajo zakonsko skrb 
za preprečevanje vseh deformacij v naši družbi. 

Splošno varčevanje mora postati trajna dnevna akcija vseh družbenih sil. 
Ne smemo ostati samo pri političnih deklaracijah in zahtevah. Pri tem morajo 
biti za vzgled tudi borčevske organizacije z vsemi /prireditvami, katerih po- 
budnik smo, ali če pri njih sodelujemo. 

Varčevanje je sicer potrebno predvsem pri energiji in osnovnih surovinah 
za našo industrijo, vendar mora postati tudi del našega vsakodnevnega ravna- 
nja. Z javno kritiko nepotrebne porabe in neposrednim delovanjem moramo 
doseči splošno družbeno mobilizacijo vseh dejavnikov za dosego teh ciljev. 

Predsedstvo ocenjuje, da se gospodarstvo združenega dela še zmeraj preveč 
zapira v svoje občinske in republiške meje, namesto da bi se med seboj čim 
tesneje povezovalo v jugoslovanskem prostoru ter intenzivneje združevalo delo 
in sredstva. Zato je potrebno odločno podpreti boj proti vsem vrstam loka- 
lizmov in proti ogrožanju družbenega interesa na podlagi samoupravnega spo- 
razumevanja, nujnosti gospodarskega povezovanja in zagotavljanja enotnosti 
jugoslovanskega trga. 

V sedanjih naporih za boljše gospodarjenje ne smemo nikomur dovoliti, 
da bi pojmoval delo le kot socialno pravico. Nedelo smo namreč zaščitili že do 
take mere, da skoraj ne moremo obračunati z nedelom na delovnem mestu, 
prav tako ne z neopravičenimi izostanki. 

Zavzemamo se, da se uveljavi načelo nagrajevanja po delu in da se pro- 
izvodno delo ustrezneje nagrajuje kot delo v administraciji in zato podpiramo 
tudi hitre spremembe neustreznih predpisov, s katerimi moramo doseči, da se 
bo v vse delovne organizacije vrnila delovna disciplina. 

Naša skrb velja tudi naraščanju nezaposlenosti zlasti med mladino z dokon- 
čano izobrazbo. Z uvajanjem in povečanjem nalog na delovnih mestih, z ukrepi 
proti nedelu, z omejevanjem dopolnilnega in pogodbenega dela bi se lahko to 
vprašanje hitreje razreševalo ob hkratnem upoštevanju interesov delovnih 
organizacij. 

Ob zaostajanju rasti realnih dohodkov za 10 odstotkov za rastjo dohodka, 
s čimer bodo realni dohodki v globalu pod rastjo leta 1981, ugtavljamo, da 
s tako, sicer sprejemljivo politiko, ne smemo še bolj prizadeti najnižjih kate- 
gorij osebnih dohodkov, pokojnin in drugih socialnih pravic. 

V občinah in krajevnih skupnostih morajo posebno skrb posvetiti ostarelim 
kmetom in skrbeti za to, da ostale socialne kategorije ne bi bile še bolj 
prizadete. 

V sedanjem položaju, ko je potrebno več izvažati, med drugim tudi take 
proizvode, ki bi sicer bili potrebni doma in ko hkrati omejujemo uvoz, je po- 
trebno še posebej podpreti razvoj zasebnega dela in storitvenih dejavnosti. Tako 
obrt kakor tudi zasebno kmetijstvo povečujeta proizvodnjo in obseg storitev, 
s čimer lahko omogočita tudi povečanje izvoza. 

S tem, ko bomo omogočali večje zaposlovanje pri samostojnem delu, pa 
moramo še posebej skrbeti za pravilno davčno politiko. Zaskrbljeni smo pri 
tem zaradi neučinkovitosti v raznih inšpekcijskih službah. Osnovni problem 
naših nadzornih, kontrolnih in inšpekcijskih služb ni samo v tem, da so ne- 
učinkovite, temveč pogosto k njihovi neučinkovitosti prispeva tudi nepravočasno 
in nedosledno ukrepanje upravnih in pravosodnih organov, ki ne odmerjajo pra- 
vega mesta prijavam in ukrepom nadzornih organov in inšpekcijskih služb. 
Vprašanje je tudi, koliko k taki splošni neučinkovitosti prispevajo neustrezno 
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zaposleni v teh službah ali slabo nagrajevanje. Maloduišje in pomisleke, do 
katerih prihaja v naši javnosti o neučinkovitosti naše družbene ureditve, je 
potrebno odpravljati z vsemi močmi, ki so nam na voljo. Vendar pa predvsem 
tako, da povečamo odgovornost, ne samo politično deklarativno in zgolj z raz- 
pravami o odgovornosti kot o teoretičnem vprašanju, ampak z neposrednimi 
ukrepi proti kršiteljem. 

Naloge, izhajajoče iz resolucije, bo mogoče uresničiti le z doslednim in 
odgovornim uresničevanjem resolucije na vseh področjih in ravneh, zlasti z 
uveljavljanjem kolektivnega dela in odločanja, osebne in skupne odgovornosti, 
z uveljavljanjem demokratičnih odnosov, s samoupravnim sporazumevanjem in 
družbenim dogovarjanjem, s krepitvijo delovne discipline v skladu z veljavnimi 
predpisi in z opredelitvami v aktih delovnih organizacij, z zpolnitvijo poprejš- 
njih priprav in nalog, ki morajo biti sklenjene do 31. decembra 1981, da bi v 
novem letu začeli resolucijo uresničevati s 1. januarjem 1982; s krepitvijo in 
utrjevanjem bratstva in enotnosti in enakopravnosti jugoslovanskih narodov 
in narodnosti, ene izmed najpomembnejših vrednot naše NOB in socialistične 
resolucije ter vzajemnosti in solidarnosti delovnih ljudi in občanov. 

Mislim, da so bile v uvodni besedi podpredsednika te usmeritve konkreti- 
zirane, gre potem samo za to, da bomo učinkoviti pri uresničevanju zastavljene 
politike v letu 1982. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo želi še razpravljati? Besedo ima to- 
variš Vili Vindiš. 

Vili Vindiš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na začetku bi želel poudariti, da je mladinska organizacija stališča poenotila 
v Socialistični zvezi in seveda ne bom v svoji razpravi govoril o drugačnih 
stališčih, ampak bom predvsem opozoril na nekatera vprašanja, ki so po našem 
mnenju zelo pomembna in bi jih bilo potrebno imeti v mislih v prihodnjem 
letu oziroma že ob sprejemanju resolucije in ki jih je treba tudi sproti raz- 
reševati, posebej pa se nanašajo na problematiko mladih v naši družbi. 

Prvo od takšnih področij je področje mladinskih delovnih akcij. Ne bi želel 
govoriti o pomembnosti mladinskih delovnih akcij pri vzgoji in oblikovanju 
mladega človeka, poleg tega, da je sam koncept mladinskih delovnih akcij tudi 
v Sloveniji takšen, da so zasnovane na ekonomskem principu, ampak bi želel 
predvsem opozoriti na to, da se v današnjem času teži k zmanjšanju porabe na 
vseh področjih. To zmanjševanje porabe ni tako selektivno, kot se v naši družbi 
pogovarjamo, da bi moralo biti, ampak se te zadeve včasih zelo togo in vehe- 
mentno izločajo iz raznih programov. Zelo problematično na tem področju je 
predvsem to, da se nekateri podpisniki, ki so jim mladinske delovne akcije sicer 
koristile, umikajo iiz nadaljnjega udeleževanja v programih, ki ga te mladinske 
delovne akcije nudijo. To pomeni, da se kljub temu, da so mladinci gradili tako 
ceste kot vodovode, interesne skupnosti za ceste, energetiko in druge umikajo 
kot podpisniki, namesto, da bi še naprej bili pripravljeni podpirati mladinske 
delovne akcije. 

Menimo, da bi k temu morali pristopiti nekoliko drugače in se tudi dogo- 
voriti, če je to potrebno, o zmanjšanem obsegu mladinskega prostovoljnega 
dela, vsekakor pa je vprašljivo, če je primeren pristop k razreševanju te pro- 
blematike tako, da bi v enem letu mladinsko prostovoljno delo ukinili. 
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Drugo pomembno vprašanje je regresiranje. Pri regresiranju moramo ve- 
deti, da gre za skupinska organizirana potovanja otrok in mladine, da gre za 
organizirano preživljanje prostega časa in da je prav tako vprašljivo, če se lahko 
ukine v celotnem dosegu. Potrebno je oceniti, na kakšen način je mogoče za- 
gotoviti potreben oibseg regresiranja v Sloveniji, ali z zmanjšanimi regresi ali 
z zmanjšanim obsegom in podobno. 

Naslednje pomembno področje je štipendiranje, pri katerem menim, da je 
treba poudariti podatek, da je v letošnjem letu bilo razpisanih 6620 manj šti- 
pendij kot v lamskem letu; da celotna reforma izobraževanja, o kateri smo toliko 
govorili in si zanjo tako prizadevali, v bistvu temelji na določenih kadrovskih 
pogojih, in sicer na vzpostavljanju odnosa med študentom in organizacijo zdru- 
ženega dela in na kadrovskem usmerjanju s kadrovskimi štipendijami itd. Res 
je, da se iz problemov, ki jih imamo v družbenoekonomskih odnosih, po-rajajo 
problemi tudi na teh področjih, vendar je vprašljivo, če lahko podpiramo stanje, 
da obseg štipendiranja tako drastično in v tako kratkih obdobjih upada, če 
seveda izhajamo iz tega, da je edino naložba v strokovno usposobljen kader, 
ki ga je potrebno tudi zaposliti, lahko tista, ki bistveno prispeva k uspešnemu 
razvoju naše družbe. 

S tem je zelo tesno povezana problematika zaposlovanja, o kateri smo ve- 
liko govorili takrat, ko smo imeli celotno problematiko zaposlovanja na dnev- 
nem redu Skupščine. Pri tem je pomembno poudariti, da je ugotovljeno, da je 
bilo za tretjino manj razpisov za pripravnike v letošnjem letu kot v lanskem, 
kar kaže na to, da imajo mladi ljudje, ki se želijo prvič zaposliti, bistveno manj 
možnosti za zaposlitev, vse manj pa se zaposluje tudi kader s strokovno izo- 
brazbo. Zelo vprašljivo je, če se v širšem družbenem prostoru ne zavedamo, da 
le strokovno usposobljen kader lahko pripravlja odločitve, ki smo jih zapisali 
v sprejetih dokumentih in jih želimo uresničiti, da bo naš razvoj še naprej 
uspešno potekal. Mladinska organizacija meni, da pri zaposlovanju ne moremo 
iskati rešitve v nadomestilih, saj ne moremo ustvarjati zadovoljnih nezaposle- 
nih, ampak je naš cilj ustvariti pogoje, da se ljudje, ki so brez zaposlitve, lahko 
zaposlijo. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ni več 
razpravljalcev in ker ni bilo predlogov za dopolnitev stališč k osnutku resolucije 
za leto 1982, potem zaključujem razpravo. 

Dajem predlog stališč k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1982 v letu 1982 na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1982 v letu 1982 in jih bom v skladu z določili 20. člena poslov- 
nika združenega dela, Zboiru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o med- 
republiškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj raz- 
vite republike in. SAP Kosovo. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravnavala 
ga je skupina delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
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Slovenije v letu 1981 in resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 v letu 1982. Danes smo prejeli tudi predlog sklepa, ki naj 
bi ga zbor sprejel pri tej točki dnevnega reda. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje. Želite besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Milivoj Samar. 

Milivoj Samar: Tovarišice in tovariši delegati! K predloženemu poro- 
čilu bi kazalo dodati nekaj informacij in obvestil o tem, kako poteka to dogo- 
varjanje oziroma podčrtati nekatere ugotovitve glede na to, da so bile v letu 
1981 pospešene aktivnosti na tem področju. Hkrati moramo ugotoviti, da dogo- 
varjanje o osnovnem dogovoru, ki naj bi pomenil izvajanje dogovora o teme- 
ljih planov in plana, ne poteka tako, kot smo prvotno ocenili, da bomo to dogo- 
varjanje zaključili do sredine letošnjega leta. Praktično sta v tem dogovarjanju 
ostala nedorečena še dva člena, ki urejata področje dinamike sredstev pri tem 
združevanju. Zlasti Slovenija poskuša celoten sistem napraviti dinamičnejši v 
tem smislu, da 50-odstotnega poračuna sredstev za združevanje ne bi togo opre- 
deljevali in poračunavali letno, ampak v petletnem obdobju in da bi zlasti za 
leto 1981 dosegli sporazum z drugimi republikami, da bi bilo mogoče del sred- 
stev iz leta 1981, ki jih ne bomo že v letu 1981 uspeli porabiti na osnovi združe- 
vanja, sicer prenesli na račune v manj razvite republike in pokrajino Kosovo, 
da bi jih kot depozitna kratkoročna sredstva lahko uporabili, vendar bi jih 
del rezervirali za tiste samoupravne sporazume, ki so v pripravi in predvide- 
vamo, da bodo sklenjeni v prvih mesecih leta 1982. Na tak način bi v večjem 
obsegu že v letu 1981 uresničili osnovni pristop, ki smo ga vgradili v dogovore 
o temeljih planov, in sicer, da ta celotni sistem preoblikujemo v smeri zdru- 
ževanja dela in sredstev, (ker menimo, da je to tista osnova, na kateri lahko 
dosežemo bistveno drugačne rezultate, kot smo jih do sedaj, ko se določena 
sredstva le pretakajo. 

Poleg tega je v usklajevalnem postopku na medrepubliškem komiteju dogo- 
vor o izvajanju politike najhitrejšega razvoja pokrajine Kosovo. Pri tem dogo- 
voru gre predvsem za naslednja vprašanja: kako zagotoviti dodatna sredstva 
za hitrejši razvoj, delno so že zagotovljena z dogovorom o temeljih plana, gre 
pa tudi za vprašanje dodatnih sredstev v višini 0,03 družbenega proizvoda 
gospodarstva, ki je bil že v osnovi opredeljen v dogovoru in za dodatna sred- 
stva, za katera predlagajo, da bi odpisali sredstva, ki predstavljajo obveznost 
za anuitete za leti 1980 in 1981, ki so zapadle in so bile podaljšane s krediti, 
in podaljšali odplačila anuitet oziroma obveznost Kosova v letih 1981 in 1982. 
Predlog predvideva še dodatna sredstva, s katerimi naj bi zagotovili z emisijo 
ah združevanjem sredstev bank še sredstva za Obratne namene, zastavlja pa se 
tudi vprašanje, kako dokončati skoraj 25 objektov, ki so v gradnji, in za katere 
zaradi podražitev znatno primanjkuje sredstev. Ta del dogovora rešuje to vpra- 
šanje tako, da bodo nosilci teh investicij v pokrajini Kosovo predlagali samo- 
upravne sporazume za povezovanje zainteresiranih organizacij, ki bi prek teh 
naložb prišle do ustreznih surovin oziroma energije in bi potem dejansko tudi 
ta proces speljali na osnovi združenega dela in sredstev. V tem primeru pa 
seveda ne gre za sredstva, ki so z zakonom opredeljena za združevanje, oziroma 
ki so opredeljena kot kreditna sredstva, ampak gre za prosti del sredstev orga- 
nizacij, ki bi bile za takšno združevanje zainteresirane. 
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V poročilu tudi ni posebej opozorjeno na vprašanje uresničevanja obveznosti 
iz resolucije za leto 1980 za objekte, ki naj bi jih republike vsaka po enega 
zgradile na Kosovu. Slovenija je tak projekt že pripravila in ga predložila, vanj 
je bila vključena tekstilna tovarna iz Prebolda, venadar je kasneje ta projekt 
odpadel, ker ni bilo dano ustrezno soglasje za zagotovitev deviznih sredstev 
za obratovanje takšnega objekta. Sedaj je Slovenija ponudila tri takšne objekte 
in je potrebna le še odločitev Kosova za enega od teh treh objektov, da bi se 
potem začel postopek združevanja sredstev in postavitev tega objekta. 

Poročilo daje poudarek nekaterim problemom pri dogovarjanju, zlasti vpra- 
šanju vloge planov in usmerjanja na podlagi teh planov. Plani v posameznih 
republikah in pokrajinah so bili praktično sprejeti preden je stekel postopek 
dogovarjanja in tako je sedaj sklicevanje na plane pogosto ovira za dogovarjanje. 
Ugotavljamo pa, da je z vzpostavitvijo sodelovanja med gospodarskimi zborni- 
cami in izvršnimi sveti v tako imenovanih koordinacijskih telesih dogovarjanje 
vendarle steklo in se nadaljuje iskanje bolj elastičnih rešitev glede tistih odstot- 
kov, ki so jih Okušale te republike in pokrajini v svojih planih opredeliti kot 
kriterije za usmerjanje teh sredstev. 

Dodatna sredstva so drugo tako vprašanje. Sredstva sklada za manj razvite 
želimo v prvi vrsti uporabiti kot inicirna sredstva, se pravi kot sredstva, ki naj 
bi v strukturi financiranja predstavljala manjši delež in ki naj bi zaradi tega 
potegnila za seboj večji delež drugih sredstev za združevanje, predvsem banč- 
nih sredstev. Gre tako za bančna sredstva manj razvitih republik in pokrajine 
kot tudi za bančna sredstva drugih republik, ki združujejo sredstva. Ugotav- 
ljamo pa, da so razpoložljiva sredstva v bankah znatno premajhna, da bi ures- 
ničili tako število investicij, če bi sredstva sklada za manj razvite predstav- 
ljala le 30-odstotno udeležbo v teh investicijah. 

Situacija po republikah je dokaj različna, tako da znaša delež teh sred- 
stev od 30 do 60 ali 65 odstotkov v posameznih primerih. V mislih imam pred- 
vsem Makedonijo, kjer je celoten sistem spodbud za to združevanje pravzaprav 
daleč najbolj fleksibilno zastavljen. Udeležba se povečuje glede na to, na kate- 
rem manj razvitem območju znotraj republike ima posamezna organizacija 
namen investirati. S tem je bil uveden bolj stimulativen način usmerjanja teh 
sredstev. 

Še posebej bi želel poudariti, da smo v procesu dogovarjanja uspeli uve- 
ljaviti, da bo v dogovor o združevanju dela sredstev sklada vnesen dodatni 
člen, ki bo urejal devizna razmerja na tem področju tako, da bi sovlagatelja 
preskrbela tudi devizna sredstva za izvedbo same investicije oziroma se skupno 
zadolžila, kolikor so na razpolago tuja kreditna sredstva. Oba bi bila soodgo- 
vorna tudi za vračanje teh sredstev, za pridobitev sredstev za obratovanje in 
imela bi tudi svoj delež v deviznem prilivu, ki bi bil dosežen z neposrednim 
ali pa posrednim izvozom na podlagi te naložbe. Pri dveh naših projektih je 
dogovarjanje zastalo prav zaradi vprašanja udeležbe v skupnem deviznem pri- 
livu. Mislimo, da bo s tem pravzaprav storjen korak naprej, da bi dogovarjanje 
in sporazumevanje laže in uspešneje potekalo. 

V prihodnje je potrebno predvsem v splošnih združenjih in Gospodarski 
zbornici pospešiti aktivnost za zbiranje novih projektov, ki se bodo medse- 
bojno povezovali in dopolnjevali, ne le v vertikalnem smislu, kot na primer 
surovinska in predelovalna dejavnost, ampak moramo dati prednost tisti pre- 
delovalni dejavnosti, ki bo v prvi fazi s svojo proizvodnjo preskrbovala domače 
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tržišče in bo na ta način lahko drugi oziroma večji del naše industrije, pod 
pogojem, da je bolje usposobljen za nastop na zunanjih tržiščih, več izvažal. 
Izvoz bi se s takimi skupnimi napori lahko povečal. 

Pospešiti moramo tudi aktivnosti za večjo povezanost organizacij združe- 
nega dela pri skupnih sovlaganjih na teh področjih. Takih pobud ne bi smeli 
zaokroževati že na ravni republike, ampak bi se morale republike medsebojno 
povezati. Prav tako je potrebno spodbuditi večje sodelovanje zbornic in splošnih 
združenj pri oblikovanju samoupravnih sporazumov, kajti dogovarjanje in spo- 
razumevanje med posameznimi organizacijami ne bo enostavno zaradi sora- 
zmerno velikih razlik med njimi. Težko bo tudi opredeliti skupne interese kot 
podlago za sodelovanje med organizacijami združenega dela in učinkovito ures- 
ničevanje naložb, da se ne bodo ponovili primeri, kot je sodelovanje Leka in 
Farmakosa, kjer ugotavljamo, da je potrebno po tolikih letih pripraviti nov 
program, da bo lahko združevanje dejansko zaživelo. 

Iz tega izhaja tudi nujnost za bolj usklajeno delovanje splošnih združenj 
in gospodarskih zbornic ter bank. Potrebno je ustrezno pritegniti tudi interesno 
skupnost za ekonomske odnose s tujino in zato v predloženem zakonu predla- 
gamo oblikovanje take koordinacije, ki naj bi usklajevala tako dejavnost v naši 
republiki kot med republikami in pokrajino Kosovo. Pojavlja se namreč še en 
problem, na katerega moramo opozoriti, in sicer, da je obveznost posamezne 
organizacije združenega dela v Sloveniji, če jo strnemo za celotno petletno 
obdobje, običajno precej manjša od sredstev, ki bi jih lahko oziroma morali 
združevati za posamezni projekt. Potrebno je doseči koncentracijo teh sredstev' 
na različne načine, ki jih predvidevamo v zakonu, in sicer povezovanje nepo- 
sredno dohodkovno zainteresiranih organizacij, potem organizacij, ki so po- 
sredno zainteresirane za takšno povezovanje in seveda tudi organizacij, ki 
posebnega interesa za združevanje nimajo, pa vendar je njihova obveznost znat- 
na ali pa bodo morda za to kasneje bolj zainteresirane. 

Želel bi še poudariti, da med organizacijami združenega dela v Sloveniji 
zaradi Slabih materialnih pogojev v letu 1982 narašča zanimanje za ta sredstva, 
ki niso majhna, saj bodo verjetno zaradi manjših možnosti za naložbe v Slove- 
niji poiskali možnost za razširitev proizvodnje z uporabo teh sredstev. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli predstavnik skupine dele- 
gatov tovariš Jože Globačnik besedo? (Ne želi.) 

Predlagam zboru, da preden začnemo razpravljati o tej točki dnevnega 
reda, oblikujemo skupino delegatov za dopolnitev predlaganega sklepa v sestavi: 
tovariš Jože Globačnik, tovariš Tone Krašovec in tovarišica Angelca Vrbnjak. 
Se strinjate s sestavo skupine delegatov? (Da.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče več raz- 
pravljati, zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog sklepa k poročilu 
o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj 
razvite republike in SAP Kosovo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k poročilu 
o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj 
razvite republike in SAP Kosovo. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na (predlog zakona 
o zagotavljanju sredstev za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije za pospeše- 
vanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavali sta ga skupina delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta 

o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
v letu 1981 in resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 v letu 1982 in Zakonodajno-pravna komisija. 

Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije in predlog amand- 
majev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Tudi za to točko dnevnega reda je predstavnik predlagatelja tovariš Milivoj 
Samar, ki mu dajem besedo. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na osnovi načel, konkretiziranih v dogovoru o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in pokrajine Kosovo iza obdobje 1981—1985, da se razvoj gospodarstva v teh 
republikah in pokrajini pospešuje predvsem na osnovi neposrednega povezo- 
vanja združenega dela ter na osnovi opredelitev družbenega plana Slovenije, 
s katerim je predvideno povečanje dolgoročnih plasmajev organizacij združe- 
nega dela na določena temeljna področja reprodukcije, je pripravljen tudi pred- 
log zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije 
za pospeševanje razvoja v manj razvitih republikah in pokrajini Kosovo. 

Zakon ureja odnose zavezancev za obvezno posojilo skladu federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin, ki jih zvezni zakon o stalnih sredstvih sklada federacije prepušča 
v ureditev republikam in pokrajinama, na drugi strani pa z vzpostavljanjem 
mehanizma za združevanje dela in sredstev za naložbe v gospodarsko manj 
razvitih republikah in pokrajini Kosovo zagotavlja uresničevanje določb dogo- 
vora o temeljih plana ter omogoča povezovanje organizacij združenega dela 
za usposobitev za ta skupna vlaganja. 

Hkrati predlog zakona opredeljuje vlogo Slovenije kot garanta za izpolnitev 
obveznosti do sredstev sklada federacije in kot partnerja v dogovarjanju z 
ustreznimi organi drugih republik in pokrajin. 

Predlog zakona opredeljuje tudi vlogo in razmerja med drugimi subjekti, 
ki sodelujejo pri urejanju in pospeševanju združevanja dela in sredstev v 
ta namen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, sploš- 
na združenja in poslovne banke so se že v začetku leta 1981 vključile v dogo- 
varjanja za združevanje dela in sredstev v gospodarsko manj razvitih republikah 
in pokrajini Kosovo, kar je že pred sprejemom predloga tega zakona dalo prve 
pozitivne rezultate, praktično seveda s tem, da so bile ob oblikovanju osnutka 
zakona že znane nekatere rešitve, ki so pogojevale tudi to dogovarjanje. 

S fleksibilnejšim pristopom in z večjo družbeno angažiranostjo pa priča- 
kujemo tudi na osnovi dosedanjega dela na tem področju v letu 1982 in v 
naslednjih letih, da bo to dogovarjanje bolj uspešno in hitreje potekalo. 

Pri pripravi predloga zakona je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 
števal večino stališč, predlogov in pripomb zborov Skupščine in njenih delov- 
nih teles k predlogu za izdajo in k osnutku zakona. Izvršni svet je kot predla- 
gatelj dopolnil tista določila, ki se nanašajo na ureditev medsebojnih razmerij 
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pri združevanju dela in sredstev. V predlog zakona je dodatno vključil tudi 
predlaganje zmanjšanja obveznosti za zagotavljanje stalnih sredstev sklada 
federacije za tiste skupine zavezancev, pri katerih se sredstva za razširjeno 
reprodukcijo zagotavljajo iz virov drugih organizacij združenega dela oziroma 
za tiste, katerih družbeni pomen je v planskih aktih Slovenije za sedanje sred- 
njeročno obdobje posebej poudarjen. 

Izvršni svet ni mogel upoštevati vseh predlogov, danih v Skupščini, zato 
ker se nova ureditev obveznosti do stalnih sredstev Sklada federacije s tem zako- 
nom ureja že za leto 1981, morebitne poznejše ureditve medsebojnih odnosov 
v družbeni reprodukciji pa bo zato vključeval v ta zakon tedaj, ko se bomo 
o njih dogovorili. 

Ob upoštevanju razprave v delovnih telesih o predlogu zakona predlaga 
Izvršni svet še amandmaje k 1., 12., 23. in 29. filenu ter nov dodatni 30. člen, 
ki ste jih prejeli danes. V amandmaju k 1. členu, je upoštevan ne le zakon, 
ampak tudi dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajine Kosovo in dogovori, 
ki bodo izvedeni iz teh dogovorov. Ta dopolnitev je potrebna, da bi iz teh sred- 
stev lahko pokrivali tudi obveznosti, ki izhajajo iz dodatno dogovorjenih 0,03 /o 
sredstev družbenega proizvoda družbenega gospodarstva, ki izhajajo iz dogovora 
o temeljih plana. Izražena je bila obrazložitev, da to praktično pomeni takšno 
obveznost, ki je ne bo mogoče reševati z angažiranjem tuje akumulacije. Takšno 
tolmačenje je posredoval Zvezni komite za zakonodajo šefle prejšnji teden, zato 
tega prej nismo mogli vključiti v besedilo, čeprav smo v procesu dogovarjanja 
v medrepubliškem komiteju poskušali najti takšno rešitev. 

Menimo, da bi v zakonu predlagani izračun stopenj omogočal po sedanjih 
računih pokrivanje te obveznosti, ki znaša približno 10 starih milijard dinarjev 
letno ob celotnem izračunu 520 milijard teh obveznosti, ki jih urejamo s tem 
zakonom. 

K 12. členu: Pridobivanje uranove rude smo vključili med tiste dejavnosti, 
ki so oproščene plačevanja na podlagi tega člena. Dopoldne je bil dan dodaten 
amandma oziroma zahteva v zvezi z 12. členom skupine delegatov za Zbor 
združenega dela. Predlagano je bilo, da se prva alinea 12. člena predlaganega 
zakona spremeni in dopolni tako, da bodo navedeni proizvodnja, prenos in distri- 
bucija električne energije. Naše stališče do tega amandmaja je,^ da celotne 
dejavnosti distribucije ni mogoče na takšen način vnesti v 12. člen, čeprav 
planski dokumenti, dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 v 34. členu, kakor tudi v tem amandmaju omenjeni samo- 
upravni sporazum o temeljih plana interesne skupnosti za energetiko v 10. členu 
med sredstva, ki naj bi jih združevali za izvajanje programa na področju elek- 
troenergije, vključuje tudi sredstva za elektrodistribucijo, vendar za naprave 
na nivoju 110 kv. Zaradi tega predlagamo, da bi v amandmaju k prvemu od- 
stavku 3. člena predlaganega zakona, ki se nanaša na zmanjševanje osnove, 
od katere se obračunava obveznost, med odbitne postavke vključili tudi objekte 
elektrodistribucije na nivoju 110 kv. Takšno besedilo je tudi v dogovoru o planu. 

K 23. členu predlagamo nov peti odstavek, ki podrobneje opredeljuje naloge 
in odgovornosti splošnih združenj in Gospodarske zbornice Slovenije pri zdru- 
ževanju dela in sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. S tem opredeljuje pravzaprav tiste aktivnosti, ki bi 
jih bilo potrebno v Gospodarski zbornici oziroma splošnem združenju opraviti, 
preden bi Gospodarska zbornica po svojem delegatu v skladu s 25. členom 
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uveljavljala oziroma izvajala svojo funkcijo v koordinacijskem odboru, bodisi 
da gre za usklajevanje s podobnimi telesi v drugih republikah bodisi da gre 
za določbo 25. člena, ki določa, da bi koordinacijski odbor sklepal tudi o tem,, 
katere organizacije, ki sicer niso pristopile k samoupravnemu povezovanju in 
združevanju sredstev, naj takšna sredstva dejansko združijo v obliko kreditov 
s posameznimi nosilci projekta. Ta amandma je usklajen, pobudo zanj je dala 
Gospodarska zbornica Slovenije. Izvršni svet pa je sprejel in ga predlaga kot 
svoj amandma. 

K 29. členu predlagamo naslednji amandma, da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije s predpisom razvrsti zavezance glede na višino obveznosti. Pregled 
teh podskupin naj ne bi bil sestavni del zakona, ampak bi bil podzakonski akt, 
ki bi ga sprejemal Izvršni svet, seveda ob pogoju, da takšna razvrstitev glede 
na spremembe sredstev, s katerimi' organizacije združenega dela razpolagajo in 
predstavljajo osnovo za to razporejanje, ne bi pomenila tudi zahteve po spre- 
membi stopnje. V tem primeru bi bilo potrebno vsaki dve leti dopolnjevati zakon 
oziroma pogoje, ki opredeljujejo stopnje. 

Glede 30. člena dodajamo, da bi z dnem uveljavitve tega zakona prenehal 
veljati sedanji zakon. Sprememba je potrebna zaradi jasnosti. 

Poleg tega so v gradivu podani redakcijski amandmaji, opozarjamo pa tudi 
na nekaj napak, do katerih je prišlo pri tiskanju Poročevalca. 

Ob tem mislim, da je potrebno opozoriti na določbe 17. in 25. člena, ki jim 
je bilo v razpravah posvečeno precej pozornosti. V 17. členu opredeljujemo 
možnost, da zavezanci, ki pristopijo k sporazumevanju za združevanje dela in 
sredstev, svojo celotno obveznost po tem zakonu uresničijo s takim združeva- 
njem, pri čemer je dana možnost, da to Obveznost izpolnjujejo vnaprej, da pa 
je možen tudi poračun v breme dela sredstev, ki so jih že vplačali na račun 
sklada v tekočem letu. Pri tem ne gre za avtomatizem, ampak bo treba sproti 
ob vsakem sporazumu ugotavljati, koliko razpoložljivih sredstev do 50 odstot- 
kov je še na razpolago, da takšen poračun lahko izvedemo. V primeru, da je 
razmerje 50 : 50 že doseženo, bo potrebno, da se Koordinacijski odbor s posa- 
mezno republiko dogovori, da bi razmerje 50 :50 izboljšali v korist sredstev 
za združevanje in potem lahko v breme tako povečanega deleža izvedemo tudi 
taikšen poračun. Zaradi tega v 11. člen nismo vnesli določbe, da bi lahko vsaka 
organizacija sama opravila poračun za obdobje tekočega leta od 1. januarja dalje. 

V zvezi z določbami 25. člena Izvršni svet predlaga, naj bi imel koordina- 
cijski odbor možnost usmerjanja sredstev, ki so sicer kot materialna obveznost 
podana že z zveznim zakonom. To nalogo naj bi izvajal koordinacijski odbor 
zato, ker je delegatsko sestavljen, v njem so zastopani Gospodarska Zbornica, 
Interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, banke in Izvršni svet in bi 
dejavnost koordinacijskega odbora izhajala iz dejavnosti vseh udeležencev, 
hkrati pa bi s takšnim sklepom koordinacijski odbor postopek zaključil in ne 
bo potrebno dodatno administriranje, ki bi se nedvomno pojavilo v primeru, če 
bi bil koordinacijski odbor samo nosilec pobude za takšen sklep, ki bi ga potem 
predlagal Izvršnemu svetu. Sestava koordinacijskega odbora zagotavlja, da je 
vsak od udeležencev odgovoren za pospeševanje tega procesa. 

Mislimo, da smo s takšno rešitvijo storili korak naprej od dosedanjega 
načina, ko se sredstva združujejo oziroma odstopajo praktično anonimno. Če bi 
o njih sklepali in jih usmerjali prek koordinacijskega odbora, bi bila znana 
uporabnik in dajalec teh sredstev. Med njima bi bil že na začetku vzpostavljen 
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kreditni odnos, z uresničevanjem projekta pa so dane vse možnosti, da se med 
njima ta odnos kasneje spremeni iz kreditnega v dohodkovni. To je obrazložitev 
k predlaganim amandmajem. 

Predsednica Tina Tomlje: Prosim, če bi lahko ponovili amandma 
k 3. členu. 

M i 1 i v o j Samar: V prvem odstavku 3. člena predloga zakona se doda 
nova alinea, ki se glasi: »objekti elektrodistribucije 110 kilovoltov«. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi predstavnik skupine delegatov besedo? 
(Ne želi.) Želi poročevalec Zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Dve vprašanji sta se pojavili v razpravah v Gospodarski 
zbornici, strokovnih združenjih in pri uresničevanju tega zakona. Prvo vprašanje 
je, kako razrešiti nekatere primere iz leta 1981. Govorim o konkretnem primeru 
v Slovenskih železarnah, ki so bile po dogovoru med republikami Bosno in Her- 
cegovino in Slovenijo določene za uresničevanje skupnega razvoja rudnikov 
surovega železa in določenih predelovalnih kapacitet v Rudarsko-metalurškem 
kombinatu Zenica. To združenje bi znašalo Okoli 150 milijard starih dinarjev 
samoupravno združenih sredstev. Sporazum še ni podpisan. Zato je odprto vpra- 
šanje, ali bo po zakonu poračun možen. Po mojem mnenju je po določbah 28. čle- 
na mogoče poračunati ta sredstva v letu 1982 za leto 1981. Tolmačenje tovarišev 
iz Bosne in Hercegovine je nekoliko drugačno, in sicer, če ne sprejmemo spo- 
razuma v letošnjem letu, bomo morali združena sredstva za ta namen vpla- 
čati v fond. 

Drugo vprašanje se nanaša na koordinacijski odbor in na njegov sklep, 
da se obvezno združuje za določene dogovorjene projekte ter na vprašanje spre- 
minjanja kreditnih odnosov v dohodkovne. Čeprav menim, da je to potrebno, 
je vendarle še nekaj odprtih sistemskih vprašanj. Ko govorimo o spreminjanju 
kreditnih v dohodkovne odnose, se moramo zavedati, da dohodkovni odnosi 
vključujejo vse rizike, tudi pokrivanje izpada dohodkov oziroma izgube. To je 
eno od vprašanj, ki bo ostalo odprto. V razgovorih s predstavniki organizacij 
v drugih republikah se zelo težko sporazumemo, kakšna je kvalitetna razlika 
med kreditnimi odnosi in dohodkovnimi odnosi. Zaradi tega bi prosil Izvršni 
svet in Gospodarsko zbornico, da nam v teh konkretnih težavah pomagajo, ker 
ostajata ti dve osnovni vprašanji še naprej odprti. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tova- 
riš Milivoj Samar. 

Mil ivo j Samar: Vprašanje glede poračunavanja za leto 1981 razrešuje 
28. člen za našo republiko, in sicer obveznosti posamezne organizacije v primer- 
javi z akontacijami, ki so bile že vplačane. Končni poračun bo po zaključnem 
računu. Medtem ko je vprašanje'poračunavanja oziroma upoštevanja sredstev 
iz leta 1981 v primeru sodelovanja slovenskih železarn v Bosni in Hercegovini 
tisto vprašanje, ki sem ga pri prejšnji točki še posebej omenil, in sicer, na 
kakšen način se lahko s temi republikami dogovorimo, da bi ne uveljavili v celoti 
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določb zakona, ki določa, da je treba vsa sredstva, ki jih od teh za združevanje 
namenjenih sredstev nismo uspeli v posameznem letu združiti, do 31. decembra 
vplačati v fond. V tem trenutku se iz možnih sredstev za združevanje spreme- 
nijo v kreditna sredstva. 

O tem sedaj veliko razpravljamo. V medrepubliškem komiteju moramo še 
uskladiti 10. člen, ki določa, da je mogoče z dogovori in samoupravnimi spo- 
razumi med organizacijami, ki bodo združevale sredstva, to dinamiko spremi- 
njati. Tako besedilo podpirajo predstavniki Bosne in Hercegovine, medtem ko 
je bil prvoten tekst dogovor ali samoupravni sporazum. O omenjenem problemu 
naših železarn se bomo morali še v decembru dogovoriti z Bosno in Hercegovino, 
da upoštevajo, da je samoupravni sporazum sicer še v pripravi, da pa so te 
naložbe že potrjene in odobrene na ravni izvršnih svetov in zato ni razlogov, 
da ne bi odobrili prenosa dela sredstev v leto 1982. Mogoče je, da ta sredstva 
že v januarju prenesemo na njihove račune, da se lahko uporabijo kot obratna 
sredstva, vendar pa so rezervirana za ta samoupravni sporazum. Zavedamo se, 
da se bo o omenjenih dveh členih težko dogovoriti, vendar menimo, da bodo 
v usklajevanju na medrepubliškem komiteju ustrezno razrešeni in bo dogovor 
še letos podpisan. 

Ob drugem vprašanju glede koordinacijskega odbora, ugotavljam, da sem 
bil v razpravi premalo jasen. Ko koordinacijski odbor usmeri določena sredstva 
v skladu s 25. členom, se vzpostavi kreditni odnos. Ker pa je to kreditni odnos 
med znanim dajalcem sredstev in znanim uporabnikom je še vedno- dana mož- 
nost, da v nadaljevanju spremenita kreditni odnos v dohodkovni odnos. To je 
korak naprej od današnjega stanja, ko vplačujemo sredstva v fond in so to prak- 
tično anonimna sredstva in ne vemo, kdo ta sredstva uporablja. Pogoji, ki jih 
koordinacijski odbor lahko postavi, so enaki pogojem v skladu federacije, se 
pravi, da so rok, moratorij in obrestna mera opredeljeni z zakonom. 

Predsednica Tina Tomlje: Menimo, da je že v Poročevalcu napaka, 
ali pa je besedilo neprimerno oblikovano, zato je še nekaj nejasnosti. 

Milivoj Samar: To je vprašanje skupnih vlaganj, v našem primeru 
med slovenskimi železarnami in železarno v Zenici. To so skupna vlaganja. Sred- 
stva pa se podelijo železarnam, po določenih kreditnih pogojih. Zakon določa, da 
se vplačana sredstva usmerijo nosilcem iz drugega odstavka tega člena kot kredit 
pod pogoji, ki so enaki pogojem obveznega posojila v skladu federacije, če se 
nosilec in zavezanci iz drugega odstavka tega člena drugače ne sporazumejo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Samar. Kdo še želi raz- 
pravljati? Tovariš Jože Globačnik, ima besedo. 

Jože Globačnik: Mislim, da moramo razčistiti, ali razpravljamo o 
25. členu, h kateremu so dani amandmaji v delovnih telesih drugih dveh zborov, 
medtem ko po tem, kar je povedal tovariš Samar, sklepam, da Izvršni svet 
vztraja pri takem besedilu 25. člena, kot je v predlogu zakona. Morda bi bilo 
prav, da razčistimo, ali bomo razpravljali o takem 25. členu, kot ga imamo, 
čeprav nas pravzaprav samo Zakonodajno-pravna komisija posredno opozarja 
na to, da so bili k njemu oblikovani amandmaji, ki jih je Zakonodajno-pravna 
komisija podprla, ni pa opredelila vsebine amandmajev. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomlje: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem 
razpravo. Preden bomo glasovali o amandmajih, bi pojasnila vprašanja glede 
amandmajev. Družbenopolitični zbor ima na razpolago amandmaje Izvršnega 
sveta v pismeni obliki in ustnega k 3. členu. Drugih amandmajev nimamo 
in bi glasovali o predloženih amandmajih in o zakonskem besedilu. Ko bosta 
Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela svoje amandmaje in če bo prišlo 
do razlik, potem jih moramo tudi mi obravnavati. Ker pa predvidevam, da 
bosta oba zbora še zelo dolgo razpravljala o prvih točkah — pri resoluciji je več 
kot 30 razpravljalcev — ibi glasovali o amandmajih, sprejetih v Zboru združe- 
nega dela in Zboru občin 16. decembra, če predlagatelja to ne bi oviralo glede 
začetka veljavnosti zakona. Najbrž je tak način sprejemljiv. Besedilo zakona 
smo proučili in glede na uporabo zakona po naši presoji ni ovir, da se zakon 
ne bi dokončno sprejel šele 16. decembra, To ureja predzadnji člen. 

Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, ki so bili predloženi v pismeni obliki danes na seji, 
in sicer k 1., 12., 23., 29. in 30. členu, redakcijske amandmaje k 2., 5., 6., 7., 8., 
9., 10., 23. in 26 členu in amandma k 3. členu, ki ga je predlagatelj predlagal 
danes na seji. 

Kdor je iza amandmaje Izvršnega sveta k predlogu zakona o zagotavljanju 
sredstev za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandmaje Izvrš- 
nega sveta. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o zagotavljanju sredstev za izpolnjeva- 
nje obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o zagotavljanju sredstev za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije za pospeše- 
vanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v celoti. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek reso- 
lucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981—1985 v letu 1982. 

Osnutek resolucije je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. Osnutek resolucije je obravnavala skupina delegatov za 
proučitev poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in resolucije 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 
in Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-prav- 
ne komisije in mnenja in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel pri tej točki dnevnega reda. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta dopolnjevati pismeno poročilo? (Ne želi.) 
Želi poročevalec skupine delegatov tovariš Tone Kraševec dopolniti pismeno 
poročilo? (Ne želi.) Zeli Zakonodajno-pravna komisija dopolniti poročilo? 
(Ne želi.) 



688 Družbenopolitični zbor 

Preden začnemo razpravljati, prosim, da predstavniki delovne skupine sle- 
dijo razpravi in predlagajo morebitno dopolnitev sklepa. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Rudi Kropivnik. 

Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! Razpravljal bom 
v imenu medzborovske skupine delegatov in delegacije v Zboru republik in 
pokrajin. 

Predloženi sklep je rezultat sodelovanja med Izvršnim svetom, delovnimi 
telesi Skupščine, medzborovsko delovno skupino in delegacijo v Zboru republik 
in pokrajin. .V teh razpravah smo uskladili svoje poglede in stališča k posamez- 
nim vprašanjem. Opozoril bi vas le še na dve oziroma tri vprašanja. 

Skupščina SR Slovenije je že ob sprejemanju resolucije za letošnje leto 
in spremljajočih dokumentov opozarjala, naj bi z ukrepi na vseh področjih 
ekonomske politike pospeševali izvoz na konvertibilno področje. Opozorjeno je 
bilo tudi, da je treba bolj kot doslej uskladiti porabo z našimi možnostmi, ker 
lahko le na ta način zmanjšamo inflacijo. Mislim, da ste bili seznanjeni s tem, 
da resolucija in spremljajoči akti za letošnje leto niso bili sprejeti v tem duhu. 
V vseh razpravah v Zboru republik in pokrajin smo od marca, ko smo prvič 
ugotavljali, da resolucija ni ustrezno oblikovana, pa do sedaj, ko smo obrav- 
navali osnutek resolucije za naslednje leto, opozarjali na ti dve stališči repu- 
bliške Skupščine. Lahko ugotovimo, da tako resolucija kot spremljajoči akti 
vendarle pomenijo napredek pri upoštevanju teh dveh stališč. In v tem pogledu 
je potrebno pozitivno oceniti prizadevanja Zveznega izvršnega sveta. Vendar pa 
tako resolucija kot spremljajoči akti niso še popolnoma dosledni pri upoštevanju 
teh dveh načel. Tako na primer odlok o monetarni politiki, tako kot je oblikovan, 
dopušča možnost, da bi bila poraba s povečanjem monetarne mase večja, kot 
je predvideno. Zvezni proračun, čeprav je letos prvič predlagan za naslednje 
leto, mora rasti počasneje kot planirana stopnja rasti družbenega proizvoda, 
vendar predvideva takšen obseg porabe, ki bo, če ga ne zmanjšamo, zahteval 
neka dopolnilna sredstva. Na to kaže visoka stopnja rasti prispevka republik 
in avtonomnih pokrajin. Treba se bo že potruditi, da bi odpravili te nedosled- 
nosti v oblikovanju politike za naslednje leto. Razen tega se pri oblikovanju 
politike za naslednje 'leto postavlja vprašanje, kako tako zahtevne naloge, pa 
tudi bremena razporediti na republike, avtonomne pokrajine kot tudi na posa- 
mezne sektorje gospodarstva. O tem ibomo še precej razpravljali in tudi tova- 
riš Florjančič, podpredsednik Izvršnega sveta, je o tem govoril v svojem 
ekspozeju. 

Zaradi omenjenih razlogov je pravilno, da so v predlogu sklepa opredeljene 
načelne pripombe, kot tudi konkretne pripombe, ki so zajete v aktu slovenskega 
Izvršnega sveta in so usklajene s pogledi in stališči delegatov Skupščine. 

V sedanji praksi smo pogosto s sklepom sicer dali soglasje k zveznim 
aktom, vendar pa nismo pooblastili delegacije, da da soglasje k predlogu akta, 
ko je bil le-ta usklajen, v vseh primerih, ko smo ocenili, da so pripombe Skup- 
ščine SR Slovenije tako pomembne, da morajo biti delegati Skupščine sezna- 
njeni s potekom usklajevanja. Tudi letos imamo vrsto pripomb, ki so zelo tehtne 
in pomembne za naš razvoj v prihodnjem letu. Kljub temu je v predlogu 
sklepa zapisano, da se pooblasti delegacijo, da da soglasje k predlogu akta, 
ko bo usklajen. Mislim, da je tako oblikovan sklep pravilen, in sicer zato, ker 
smo se v Skupščini SR Slovenije ves čas zavzemali, da bi morali biti vsi akti, 
ki določajo pogoje poslovanja za naslednje leto, sprejeti do novega leta. 
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Prav je, da je dana formalna možnost, da so v primeru, če uveljavimo 
stališča Skupščine SR Slovenije, ti akti lahko sprejeti na Zboru republik in 
pokrajin 23. ali 24. decembra, ko bo seja. Verjetno pa bodo precejšnje težave 
pri uveljavljanju teh stališč in pripomb, vendar pa že sam sklep obvezuje 
delegacijo — in tako smo ravnali že dosedaj — da bo na zasedanju 25. de- 
cembra poročala Skupščini SR Slovenije, sproti pa bomo obveščali odbore in se 
dogovorili, katera stališča in na kakšen način bi jih morda spremenili. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Pri pripravi seje smo se dogovorili, da za vse tri zbore pripravimo enak 
sklep za našo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, vendar mislim, da bi 
lahko sprejeli ta sklep, ne da bi čakali na morebitne spremembe, ker bosta 
Zbor združenega dela in Zbor občin po svoji razpravi pač dopolnila sklep in ni 
potrebno, da čakamo na usklajevanje. O tem bomo še razpravljali ob poročilu 
delegacije in predlogu zvezne resolucije. 

Če ne želi nihče več razpravljati, prehajamo na glasovanje. Dajem na gla- 
sovanje predlog sklepa k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije iza obdobje od leta 1981—1985 v letu 1982. Kdor je za tak 
sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog sklepa k osnutku 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981—1985 v letu 1982. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Zeli kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 
Zaključujem to točko dnevnega reda. S tem je dnevni red Družbenopoli- 

tičnega zbora izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 12.25.) 
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63. seja 

(16. decembra 1981) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
63. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so se opravičili tovariši Vlado Beznik, Marko Bule, Vlado 
Janžič, Rudi Kropivnik, Teodora Krpan, Zoran Polič in Stane Repar. 

Z dopisom z dne 24. novembra in 8. decembra letošnjega leta sem dnevni 
red za današnjo sejo razširila z osnutkom poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije in z informacijo o sprejemanju planskih dokumentov 
samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 62. seje zbora, 
2. predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
3. predlog zakona o cestah, 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, 
5. osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 

in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 
6. poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem 

letu 1981/82, 
7. poročilo o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonom- 

skih stikih SR Slovenije z državami v razvoju, 
8. poročilo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 

politiki krepitve materialne osnove slovenske narodnostne skupnosti v za-' 
mejstvu, 

9. informacija o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interes- 
nih skupnosti na ravni republike, 
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10. osnutek programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1982, 

11. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije za leto 1982, 

12. osnutek poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije, 

13. volitve in imenovanja, 
14. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Se 

s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) 
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Družbenopolitični zbor obravnava 3. in 4. točko dnevnega reda, to je pred- 

log zakona o cestah in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah kot zainteresirani zbor na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine. O tem 
je zbor odločil ob sprejemu periodičnega delovnega načrta za IV. trimesečje 1981. 

Predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora olbčin sta me obve- 
stila, da sta Zbora obravnavala osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 in ga sprejela v skladu 
s stališči našega zbora. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, da 
sprejme zbor naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor 
občin sprejela osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 v skladu s stališči, ki jih je Družbeno- 
politični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena 
poslovnika zbora na seji 25. novembra 1981. 

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

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
Obveščam vas tudi, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela 

predlog zakona o zagotavljanju sredstev za. pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo v enakem besedilu kot Družbenopoli- 
tični zbor. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 62. seje zbora. 

Ima morda kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev zapisnika? 
(Ne.) Dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 
62. seje zbora. 

Na skupnem zasedanju vseh treh zborov bomo poslušali ekspoze k predlogu 
sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga bo imel 
predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb in dopol- 
nitev poslovnika, podpredsednik Skupščine tovariš Ludvik Golob, in uvodno 
besedo k poročilu o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije 
o politiki krepitve materialne osnove slovenske narodnostne skupnosti v za- 
mejstvu, ki jo bo imel tovariš Jernej Jan, predsednik Republiškega komiteja 
za mednarodno sodelovanje. 
44« 
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Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vas prosim, da se udeležite 
skupnega zasedanja v veliki dvorani. 

(Seja zbora je ibila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije je pred- 
ložila Komisija SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika. 

Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, Zako- 
nodajno-pravna komisija, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Komisija za narodnosti. 

Danes smo sprejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije, poročilo Komisije 
za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
mnenje Izvršnega sveta s predlogom sprememb. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju. Na seji sta navzoča pred- 
stavnik predlagatelja tovariš Ludvik Golob in predstavnik Izvršnega sveta 
tovariš Tit Stanovnik. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Komisija se je sestala danes 
pred sejo in obravnavala predlog Izvršnega sveta, ki ga je danes prejela. Na 
seji komisije je bilo oblikovano naslednje stališče: 

1. Pobuda Izvršnega sveta se sprejme. 
2. V (besedilo poslovnika ni mogoče vnesti nobenih dopolnitev in spre- 

memb, razen 3. točke, ker komisija meni, da ni mogoče s poslovnikom že 
vnaprej opredeljevati drugačnih rešitev, kot so še danes veljavne z veljavnimi 
zakoni ali dogovori. Tako je še vedno veljaven družbeni dogovor o ustanovitvi 
in funkcioniranju INDOK centra in ne moremo v poslovniku opredeljevati reši- 
tev, ki bodo v INDOK centru šele sprejete in bodo opredeljevale njihovo delo- 
vanje v prihodnje. 

O tem je razpravljalo tudi Predsedstvo Socialistične zveze. Razprava ni bila 
zaključena in se bo nadaljevala 15. januarja. Zato menimo, da bo mogoče spre- 
jeti spremembe in dopolnitve poslovnika glede opredelitve INDOK centra šele 
tedaj, ko fbo ponovno sprejet in podpisan družbeni dogovor o ustanovitvi in 
delovanju INDOK centra. 

3. V zvezi z vprašanjem komisije za informiranje je potrebno pojasniti, da 
je bil v Zvezni skupščini sprejet zakon o družbenem sistemu informiranja kot 
sistemski zakon. V naši republiki smo sprejeli predlog za izdajo zakona, vendar 
postopek dokončne vsebinske opredelitve in ureditve tega področja še ni zaklju- 
čen, zato ne bi kazalo že sedaj spremeniti imena te komisije, ker menimo, 
da bo šele tedaj, ko bo ta razprava zaključena, mogoče natančno opredeliti 
pravice in odgovornosti ter ime komisije. Zato bi bilo bolje, da se ta sprememba 
vnese v poslovnik, ko bo sprejet zakon o družbenem sistemu informiranja. 

4. K 3. točki je bil dan popravek redakcijske narave in predlagamo, da se 
sprejme. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želijo predstavniki komisij 
besedo? (Ne želijo.) 
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Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o spremembah in dopolnitvah 
poslovnika Skupščine? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o amandmajih Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo spre- 
memb in dopolnitev poslovnika k 42., 65., 160., 171., 315. a členu, 404. in 412. 
členu in h končnima določbama. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandmaje Ko- 
misije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika. 

Dajem na glasovanje predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvigne- 
jo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog sprememb 
in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije v celoti. 

Predlagam, da zbor sprejme ob tem še naslednji sklep: 
V Uradnem listu SR Slovenije se objavi integralno /besedilo poslovnika 

Skupščine SR Slovenije. Integralno besedilo poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obsega besedilo veljavnega poslovnika, vključno z danes sprejetimi spremem- 
bami in dopolnitvami. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o cestah. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, Zakonodajno- 
pravna komisija in skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih 
aktov s tega področja. 

Danes smo prejeli mnenja in predloge Sveta za družbenopolitični sistem 
pri Predsedstvu republiške konference Socialistične zveze in dodatno poročilo 
Zakonodajno-p ravne komisije. 

Besedo ima predstavnik predlagatelja tovariš, Andrej Grahor, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! S predlogom zakona o cestah zaključujemo več kot dveletno intenzivno 
delo na tem, da omogočimo uvajanje novih družbenoekonomskih odnosov v cest- 
no gospodarstvo, kot tudi ustrezno samoupravno in dohodkovno povezovanje 
uporabnikov cest in organizacij združenega dela, ki jim je zaupana skrb za 
vzdrževanje in varstvo cestnega omrežja. 

S tem prav tako uresničujemo stališče Skupščine SR Slovenije, izraženo 
že olb pripravi predloga za izdajo tega zakona novembra 1979. leta, da je 
tudi na tem področju družbenega življenja in dela potrebno urediti odnose 
in jih v celoti uskladiti z ustavo, zakonom o združenem delu in z zakonom 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
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Osnutek zakona o cestah je Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah 
zsborov dne 27. maja 1981. Pred tem ga je obravnavalo osem skupščinskih 
odborov in medzborovska skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakon- 
skih aktov s tega področja, kot tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. 

Osnutek zakona o cestah so obravnavali tudi Svet za družbenopolitični 
sistem in Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
Republiški odbor sindikata delavcev prometa in zvez in Republiški odbor sin- 
dikata delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, zveza sindika- 
tov Slovenije kot tudi številni drugi zainteresirani subjekti: 

Osnutek zakona je bil obravnavan tudi v skupščinah skoraj vseh občin in 
območnih posvetih, ki so bili za obalno, severno primorsko, ljubljansko, dolenj- 
sko, posavsko in mariborsko regijo. Zajeli so več kot polovico občin, na njih pa 
so poleg članov izvršnih svetov občinskih skupščin sodelovali tudi nekateri 
člani delegacij za Zbor občin in Zbor združenega dela republiške Skupščine. 

Na vseh obravnavah so udeleženci podprli predlagane rešitve, se opredelili 
do načelnih vprašanj, hkrati pa opozorili na nekatere določbe in konkretna 
vprašanja, ki bi jih bilo potrebno ponovno proučiti. Najštevilnejše pripombe 
so se nanašale na razvrstitev cest, ustanavljanje samoupravnih interesnih skup- 
nosti za oblikovanje enot, na sistem planiranja in opredelitev sredstev za vzdr- 
ževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest. Stališča do teh vprašanj so bila pogosto 
različna, včasih so si celo nasprotovala. 

Manjše število pripomb je bilo danih k drugemu, to je tehničnemu delu 
zakona. Razpravljalci so opozorili predlagatelja, naj predlog zakona še posebej 
skrbno uskladi z zakonom o sistemu družbenega planiranja, zakonom o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela, zakonom o temeljih varnosti cestnega pro- 
meta, zakonom o graditvi objektov in urbanističnem planiranju. Pri tem naj 
upošteva resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike ter izloči tista 
določila, ki sodijo v izvršilne predpise. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse pripombe in pred- 
loge iz razprav. Upošteval je večino predlogov, mnenj in stališč, ki so jih dali 
delegati oziroma skupine delegatov pismeno ali na sejah delovnih teles in zborov 
Skupščine, kakor tudi predloge, ki so jih poslali drugi udeleženci bodisi k 
osnutku žakona ali k delovnim besedilom predloga zakona. Upoštevane so bile 
tudi pripombe, ki so preoblikovale ali dopolnjevale posamezne člene. Prav tako 
so bile vnešene dopolnitve, ki pomenijo uskladitev z drugimi veljavnimi zakoni. 
Pri tistih določbah, kjer so bila mnenja in pripombe v nasprotju, je predlagatelj 
zakona izhajal iz sprejetih načel v analizi o nadaljnjem razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
ter opredelitvam Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. 

O vseh spremembah glede na osnutek zakona podrobno poročamo v obraz- 
ložitvi predloga zakona. Nekatere določbe iz osnutka zakona, za katere je bilo 
ugotovljeno, da sodijo v izvršilne predpise, so izpuščene. To so predvsem 
določbe iz poglavja o gradnji, rekonstrukciji ter vzdrževanju in varstvu cest. 

Prav tako so izpuščena nekatera določila iz poglavja o samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in poglavja o planiranju, ki pomenijo ponavljanje ustavnih 
določil oziroma po svoji vsebini ne sodijo v zakon o cestah. 
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Zaradi številnih utemeljenih pripomb je tudi struktura poglavja o plani- 
ranju v celoti preoblikovana. Kljub precejšnjim spremembam nekaterih pogla- 
vij, pa je osnovni koncept zakona ostal nespremenjen oziroma tak, kot ga je 
ob osnutku tega zakona sprejela Skupščina. 

V predlogu zakona so v celoti upoštevana mnenja in stališča Republiškega 
sveta za vprašanja družbene ureditve o nekaterih odprtih sistemskih vprašanjih, 
ki jih je ta svet sprejel v zvezi s pripravo predloga za izdajo tega zakona marca 
1980. leta, kakor tudi stališča Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiv 
o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje. 

Predlog zakona prav tako upošteva stališča Zveznega družbenega sveta 
za vprašanja družbene ureditve o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih 
odnosov na področju cestnega gospodarstva, ki so bila sprejeta maja letos in 
obravnavajo načelna vprašanja na enak način, kot jih bomo v naši republiki 
uveljavili na področju cestnega gospodarstva s predloženim zakonom. 

Hkrati s predlogom zakona smo v skladu s sklepi delovnih teles in zborov 
Skupščine SR Slovenije, da naj predlagatelj zakona sočasno s predlogom zakona 
predloži tudi osnutke predpisov, ki bodo izdani na podlagi novega zakona, pred- 
ložili tudi: osnutek pravilnika o vzdrževanju in varstvu cest, osnutek pravilnika 
o izrednih prevozih po javnih cestah, osnutek pravilnika o minimalnih pogojih 
za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč in osnutek pravil- 
nika o neprometnih znakih. Predložene pravilnike bo izdal Republiški komite 
za promet in zveze v zakonskem roku po sprejemu zakona, seveda pa je zaže- 
ljena kakršnakoli pripomba ali predlog, ki bo prispevala k oblikovanju njiho- 
vega dokončnega besedila. 

Po sklepu Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije smo predložili 
tudi bilanco sredstev v cestnem gospodarstvu Socialistične republike Slovenije 
po virih in namenu uporabe za srednjeročno obdobje 1981—1985 in za leto 
1980. V zvezi z njo naj poudarimo, da je bilo zbiranje podatkov za lokalne ceste 
povezano s precejšnjimi težavami, saj tudi vse občine niso razpolagale s po- 
trebnimi evidencami. Podatke smo prejeli od vseh občin, vendar smo v pripravi 
pregledov pogosto ugotovili številne pomanjkljivosti, med katerimi naj posebno 
omenimo neskladje med viri sredstev in namensko porabo sredstev in opuščanje 
oziroma nepopolno kvantifikacijo nekaterih postavk, kar smo pri obdelavi 
podatkov, kolikor je bilo to mogoče, odpravili. 

V tabelah zato v glavnem posredujemo take podatke, kot smo jih prejeli 
od občin, ker jih glede vsebine in tudi razčlenitve po posameznih virih oziroma 
namenih poralbe ni bilo mogoče primerjati z nobenim drugim virom podatkov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ena od temeljnih novosti v tem zakonu je 
v tem, da ceste prehajajo v upravljanje usposobljenim organizacijam za to 
dejavnost in postajajo njihova osnovna sredstva. V zvezi s tem so opredeljene 
pravice in obveznosti teh organizacij glede vzdrževanja in varstva cest, glede 
kakovosti vzdrževanja ter nadzora in odgovornosti, ki iz tega izhaja. Na ta način 
se po eni strani povečuje odgovornost teh organizacij, po drugi strani pa inte- 
resne skupnosti dejansko postajajo mesto dogovarjanja in sprejemanja progra- 
mov vzdrževanja in razvoja cest. Te skupnosti s svojim delovanjem zagotav- 
ljajo uveljavitev družbenih interesov, zlasti spoštovanje enotnosti cestnega 
omrežja Slovenije. Obenem pa so tudi najširši izraz vseh interesov uporabnikov, 
tako v temeljnih organizacijah združenega dela kot tudi v krajevnih skupnostih. 
Hkrati se odpravlja tudi nevarnost, da bi se skupnosti za ceste spremenile v 
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organe s pristojnostmi, ki jih nimajo, z administracijo ter strokovnimi službami, 
ki se nenehno povečujejo na račun sredstev, namenjenih za ceste. 

Pričakujemo tudi pomembne racionalizacije v gospodarjenju s sredstvi, kar 
je spričo ekonomskih odnosov v svetovnem gospodarskem sistemu kot tudi nako- 
pičenih gospodarskih težav doma vsekakor zelo pomembna naloga. 

Razen tega se s predlaganimi rešitvami uveljavljajo čisti družbeno eko- 
nomski odnosi z neokrnjenimi pravicami cestnih delavcev, ki zagotavljajo doho- 
dek po načelih svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti. Takšni odnosi omogočajo v skladu s splošnimi načeli interesnega 
povezovanja tudi enakopravnost samoupravnega sporazumevanja in odločanja 
uporabnikov cest in delavcev v organizacijah za vzdrževanje cest, o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih. Na ta način uvajanje novih družbeno- » 
ekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu in ustrezno samoupravno in do- 
hodkovno povezovanje uporabnikov cest in organizacij, ki jim je zaupana skrb 
za vzdrževanje in razvoj cestnega omrežja, pomeni nadaljnje uveljavljanje 
samoupravno organiziranega združenega dela v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Na kratko sem povzel vsebino novega zakona o cestah. Seveda sam zakon 
ne bo in niti ne more razrešiti vseh težav cestnega gospodarstva, s katerimi se 
srečujemo v vsakdanjem življenju. Za uresničitev samouprave in novih družbe- 
no ekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu je potrebna organizirana akcija 
in pomoč vseh družbenih dejavnikov in delegatskega sistema v celoti. Potrebno 
je, da vsi zainteresirani dejavniki na področju cest, tako uporabniki cest v naj- 
širšem smislu kot tudi organi družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij, predvsem pa organizacije združenega dela s področja cestnega 
gospodarstva, takoj začnejo pripravljati ustrezne pogoje in možnosti, da se vsa 
opravila in naloge iz prehodnih določb opravijo v določenih rokih in s tem 
omogočijo, da bo ob koncu leta 1982 nov sistem gospodarjenja s cestami v celoti 
zaživel. 

V zvezi s tem se bo potrebno še zelo strpno dogovarjati in usklajevati 
interese pri oblikovanju samoupravnih aktov, predvsem pa pri samoupravnem 
organiziranju in samoupravnem sporazumevanju o temeljih planov. 

Predlog zakona je obravnavala medzborovska skupina delegatov za prouči- 
tev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, Odbori za družbeno- 
ekonomske odnose vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine. Prav tako so predlog zakona o cestah obravnavali 
pristojni organi Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in ga podprli. 

Z amandmaji, ki jih je oblikovala medzborovska skupina delegatov, se 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti strinja in jih kot svoje predlaga 
hkrati s predlogom zakona. Tako so ti amandmaji glede na določbe poslovnika 
Skupščine postali sestavni del predloga zakona. Predlagatelj zakona se prav 
tako strinja z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet ni mogel podpreti obeh amandmajev skupine delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz občine Lenart k 19. in 35. členu. Niti ni sistem- 
sko sprejemljivo niti materialno mogoče, da bi z lokalnimi cestami v celoti 
gospodarila Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije. V šesti alinei 
19. člena je določeno, da uporabniki in izvajalci usklajujejo interese občinskih 
skupnosti za ceste, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih 
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območjih in obmejnih območjih Slovenije, posebej pa je naloženo Samoupravni 
interesni skupnosti za ceste Slovenije, da v svojih planskih aktih rešuje tudi te 
zadeve, seveda v družbeno potrebnem in možnem obsegu, kot ga ugotovijo 
v procesu planiranja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ne bi bilo primerno nado- 
mestiti samoupravno planiranje v tej samoupravni interesni skupnosti, bodisi 
z zakonsko določbo ali z izrecnim sklepom Skupščine, ki ga tudi omenja predlog 
skupine delegatov. 

Predlagatelj zakona prav tako ni mogel sprejeti po teleksu napovedanega 
amandmaja skupine delegatov za Zbor občin iz občine Ajdovščina in skupine 
delegatov za Zbor združenega dela za področje gospodarstva, 8. okoliš iz iste 
občine, da se črta drugi odstavek 134. člena. Načelo, da s cestami upravljajo 
delavci, katerih dejavnost je vzdrževanje cest, da ceste postanejo njihovo osnov- 
no sredstvo in da si zagotavljajo dohodek po načelih svobodne menjave dela 
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, ni sporno in je bilo sprejeto kot 
eno od temeljnih načel novega zakona o cestah in je bilo potrjeno v vseh fazah 
zakonodajnega postopka v Skupščini. Tako se je opredelil tudi Republiški svet 
za vprašanja družbene ureditve ob obravnavi nekaterih sistemskih vprašanj 
aprila 1980. leta še pred sprejemom predloga za izdajo tega zakona v Skupščini 
SR Slovenije. 

Na enak način urejajo to vprašanje tudi stališča Zveznega družbenega sveta 
za vprašanja družbene ureditve, ki jih je ta svet sprejel maja letos ob obravnavi 
nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov na področju cestnega gospo- 
darstva. 

Določilo drugega odstavka 140. člena, ki izvaja to načelo, ni v nasprotju 
z določili 3., 57. in 58. člena zakona. To določilo tudi ne ovira nove racionalnejše 
organizacije cestno-vzdrževalnih organizacij. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da predlog zakona o cestah sprejmete v predloženem besedilu in skupaj 
z amandmaji Zakonođajno-pravne komisije k 33., 146. in 148. členu predloga 
zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Grahor. Želi Zakono- 
dajno-pravna komisija dopolniti pismena poročila? (Ne želi.) Želi poročevalec 
Odbora za družbenoekonomske odnose dopolniti poročilo? (Ne želi.) 

Poročilo skupine delegatov ste prejeli. Preden začnemo razpravljati, bi bilo 
treba oblikovati skupino delegatov, ki bo oblikovala predlog stališč in predlo- 
gov. V skupino predlagam Tino Tomlje, Jožeta Globačnika in Štefana Stroka. 
Se strinjate s sestavo skupine delegatov? (Da.) 

Začenjam razpravo. Že tovariš Grahor je povedal, da so predloženi amand- 
maji medzborovske skupine delegatov in Zakonodajno-pravne komisije usklaje- 
ni. Medtem pa so bili predloženi še trije amandmaji skupine delegatov iz občine 
Lenart k 19. in 35. členu ter skupine delegatov iz Domžal k 10. členu in Ajdovšči- 
ne k 134. členu. Medzborovska skupina se je sestala danes pred sejami zborov 
skupaj s predstavniki občin Lenart in Domžale in smo podrobno obravnavali 
vse tri amandmaje. Predstavniki delegatov obeh skupin so odstopili od amand- 
majev, vendar smo bili obveščeni, da je skupina delegatov občine Lenart zbrala 
podpise in vložila amandmaja k 19. in 35. členu. Menim, da je vsebina amand- 
maja, ki ga predlagajo delegati iz občine Lenart, sistemske narave, zato bi se 
moral Družbenopolitični zbor, ki obravnava ta zakon kot zainteresirani zbor, 
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z njim seznaniti. V 19. členu so opredeljene pristojnosti republiške interesne 
skupnosti. Peta alinea določa, da mora Republiška skupnost za ceste oblikovati 
podlage za vzajemnost pri vzdrževanju regionalnih cest. V amandmaju pa je 
predlagano, naj bi to veljalo tudi za lokalne ceste, kar /bi imelo za posledico, 
da se za vse lokalne ceste združujejo sredstva, vsaj v obliki vzajemnosti tudi 
v Republiški skupnosti za ceste. V naslednji alinei tega člena pa je naloženo 
Republiški skupnosti za ceste, da posebej usklajuje interese občinskih interesnih 
skupnosti glede graditve in vzdrževanja cest na manj razvitih in obmejnih ob- 
močjih. V posebni alinei je torej opredeljen položaj regionalnih cest, posebna 
alinea pa je namenjena za vse ceste, ki so seveda v nerazvitih občinah in ne- 
razvitih obmejnih območjih. Predlagatelji amandmaja so tudi predlagali, da 
zbori sprejmejo sklep, v katerem bi bilo jasno zapisano, da so v tej alinei mišlje- 
ne tudi lokalne ceste in v tem primeru bi umaknili amandma. Pojasnili smo 
jim, da se bodo vsi družbenoekonomski odnosi uresničevali prek samoupravnih 
interesnih skupnosti in da je nemogoče posebej zapisati, da bodo zagotovo finan- 
cirane tudi lokalne ceste. V zakonu je že načelno opredeljeno, da je treba iz- 
gradnjo in varstvo cest v nerazvitih na poseben način obravnavati v Republiški 
skupnosti za ceste, kar je razvidno iz 19. člena. 

Će bi bil ta amandma sprejet, bi bila pravzaprav zrušena temeljna podlaga 
za zgradbo celotnega zakona, ki je grajen tako, da gospodarijo z lokalnimi in 
regionalnimi cestami občinske interesne skupnosti, z magistralnimi in drugimi 
pa republiška in da se sredstva po kriterijih in merilih, ki se sprejmejo v inte- 
resnih skupnostih, delijo med občinske in republiško interesno skupnost. Če se 
prenese združevanje sredstev tudi za lokalne ceste, potem se spremeni celotna 
zgradba zakona in mislim, da mora biti Družbenopolitični zbor s tem vprašanjem 
seznanjen. Mislim, da bi moral Družbenopolitični zbor predlagati pristojnima 
zboroma, da ne sprejmeta tega amandmaja. 

Do njega se je že opredelil Izvršni svet, seznanjen pa je bil tudi Svet za 
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze. V pisni obliki nas je obvestil, da ne bi bilo prav, če se ta amandma 
sprejme. Zato mislim, da bi morali v sklepu predlagati drugima dvema zboroma, 
da tega amandmaja ne sprejmeta. 

O amandmaju delegatov iz Ajdovščine je že predlagatelj pojasnil svoje 
stališče. Tudi ta amandma je sistemske narave in se neposredno nanaša na iz- 
hodišče tega zakona, da bodo s cestami gospodarile cestnogospodarske organiza- 
cije. Vendar je amandma usmerjen k tisti prehodni določbi, ki opredeljuje rok, 
v katerem naj preidejo te ceste na organizacije združenega dela za vzdrževanje 
cest. Ker je amandma nekoliko nelogičen, saj ne spodbija načelnih določb, 
ampak le prehodne, menim, da ni potrebno, da bi naš zbor nanj posebej opo- 
zarjal, nujno pa je, da se opredeli do amandmajev delegatov iz občine Lenart. 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo. Predlagam, da obravnavamo še predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o vodah in bi potem zaključili to točko. Medtem pa lahko 
še premislimo o omenjenem vprašanju. 

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

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno-pravna komisija 
in Skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
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nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega 
področja. 

Danes smo prejeli predlog stališč in predlogov, ki naj bi jih zbor sprejel 
na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine. Prejeli smo tudi mnenje in predloge 
Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference So- 
cialistične zveze in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Besedo ima predstavnik predlagatelja tovariš Maver Jerkič, namestnik 
predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 1. julija 1981 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah in sprejela sklep, 
da se osnutek zakona sprejme. Hkrati je zadolžila Izvršni svet, da pripravi pred- 
log zakona in ga predloži v obliki prečiščenega besedila. 

Ob obravnavi osnutka zakona na sejah zborov Skupščine in njenih sklepih 
ter na sejah delovnih teles zborov in Skupščine ter v njihovih poročilih so bile 
dane naslednje bistvene usmeritve za pripravo predloga zakona: 

1. Jasno naj se opredeli, da je območna vodna skupnost temeljna oblika 
organiziranja, v kateri se uresničujejo družbenoekonomski odnosi in se zdru- 
žujejo sredstva za izvajanje nalog vodnega gospodarstva. 

2. Potrebno je zagotoviti večji vpliv občin in stanje in razvoj vodnega 
gospodarstva in uresničevanje odgovornosti občin za to področje v območni 
vodni skupnosti. 

3. Odnosi in razmerja pri združevanju sredstev, njihovem razporejanju po 
namenu uporabe in skupne kriterije za njihovo porabo naj se urejajo s samo- 
upravnim sporazumevanjem o temeljih plana. 

4. Zakon naj predvidi vse možne vire sredstev, načini združevanja sred- 
stev pa naj se urejajo po samoupravni poti. 

Vodni prispevesk se lahko uvede le kot intervencija v smislu ustavnih 
določb. 

Predloženi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, 
ki je pripravljen v obliki prečiščenega besedila, dosledno upošteva omenjene 
usmeritve. V predlogu zakona je izpeljano načelo, da je območna vodna skupnost 
temeljna oblika organiziranja. Večji vpliv občin na stanje in razvoj vodnega 
gospodarstva in uresničevanje odgovornosti občin za to področje je opredeljen 
tako, da imajo občinske skupščine pravico in dolžnost začasno urejati vprašanja, 
o katerih zibor uporabnikov in zbor izvajalcev'skupščine območne vodne skup- 
nosti tudi po usklajevanem postopku ne dosežeta soglasne odločitve. 

Nadalje imajo občinske skupščine pravico in dolžnost odločati, da določeni 
uporabniki in izvajalci opravijo postopek samoupravnega sporazumevanja o 
združevanju sredstev za določene namene, kakor tudi pravico in dolžnost, da 
v primeru, če se uporabniki in izvajalci ne sporazumejo o višini povračil za 
programirane storitve ali dejavnosti, začasno določijo, da uporabniki vode pla- 
čujejo povračila v obliki obveznega prispevka. 

Poleg tega imajo občinske skupščine pravico, da dajejo soglasje k samo- 
upravnemu sporazumu o ustanovitvi območne vodne skupnosti in njenem sta- 
tutu ter soglasja k statutom temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost posebnega družbenega pomena na področju vodnega gospodarstva. 

Uveljavljeno je načelo, da se odnosi in razmerja pri združevanju sredstev, 
razporejanju sredstev po namenu uporabe in skupni kriteriji za njihovo upo- 
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rabo urejajo izključno s samoupravnim sporazumom o temeljih plana območne 
vodne skupnosti. 

Predloženi zakon predvideva možne vire sredstev, pri čemer je najpomemb- 
nejše, da se za naložbe zagotavljajo sredstva s samoupravnim združevanjem, 
za izvajanje programa vodnogospodarskih storitev, ta je za enostavno repro- 
dukcijo, pa s povračili. Vodni prispevek v tem zakonu ni več določen kot vir 
sredstev, vendar kot tak vir ni izključen. Mogoče ga je določiti z zakonom ob 
neposredni uporabi ustavnih pooblastil 25. in 89. člena ustave SR Slovenije. 

Naj v tem uvodu posebej opozorim le še na nekatere pomembnejše spre- 
membe veljavnega zakona o vodah. Po predloženem predlogu zakona so vodno- 
gospodarske osnove strokovna osnova za sestavo planskih aktov in skupaj s plani 
vodnega gospodarstva osnova za izdajo vodnogospodarskih soglasij in vodno- 
gospodarskih dovoljenj. 

Na področju upravnega odločanja so opuščene vodnogospodarske smernice 
in se obdržijo le v prehodnem obdobju. Vodnogospodarska soglasja pa se v do- 
ločenih primerih odpravljajo. Več pristojnosti na področju upravnega odločanja 
imajo občinski upravni organi. 

Dopolnjene so tudi kazenske določbe tako, da so doslednejše in na ustrezen 
način sankcionirane materialne določbe tega zakona, ki izražajo obvezno rav- 
nanje v obliki zapovedi in prepovedi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob obravnavi predloga zakona je skupina 
delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja poglob- 
ljeno obravnavala predlog zakona in predlagala vrsto sprememb in dopolnitev 
za večjo natančnost in jasnost posameznih določb, v določeni meri pa tudi vse- 
binsko dopolnjujejo predlog zakona. Predlagatelj je skrbno proučil amandmaje 
te skupine in se je z njimi strinjal ter jih kot svoje amandmaje predlaga kot 
sestavni del besedila zakona. 

Predlagatelj je prav tako proučil pripombe delovnih teles zborov Skupščine 
in na njihovo pobudo predlaga amandma k petemu poglavju predloga zakona, 
ki ste ga skupaj z utemeljitvijo prejeli danes na klop. 

Predlagatelj je proučil tudi pobude delovne skupnosti Zveze vodnih skup- 
nosti Slovenije o spremembi besedila 82. člena, vendar se ni odločil, da bi 
predlagal amandma k temu členu predloga zakona. Svoje stališče do te pobude 
je pismeno Obrazložil. Tudi to obrazložitev ste prejeli danes na klop. 

Predlagatelj je seznanjen z amandmaji, ki jih predlaga Zakonodajno-pravna 
komisija. Te amandmaje predlagatelj sprejema. 

Predlagatelj predlaga, da sprejmete predlog zakona s predlaganimi amand- 
maji. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli Zakonodajno-pravna ko- 
misija dopolniti pismeno poročilo? (Ne želi.) Poročilo skupine ste dobili dovolj 
zgodaj, zato mislim, da ga ni treba dopolnjevati. Zeli odbor za družbeno- 
ekonomske odnose dopolniti pismeno poročilo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kot kaže, pri tem zakonu ni nobenih posebnih proble- 
mov. Zjutraj je zasedala medzborovska skupina in ugotovila, da je predlagatelj 
predlog našega odbora za družbenopolitični sistem, naj se v zakon vgradi določen 
vpliv občin na dejavnost in razvoj območnih vodnih skupnosti, upošteval v 
novem 44. členu, ki zadovoljuje tako pobudo delegatov Odbora Družbenopo- 
litičnega zbora za družbenoekonomske odnose, kakor tudi nekaterih drugih 
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odborov pri Zboru občin in Zboru združenega dela. Zato predlagam, da se 
skupina delegatov, ki je spremljala tudi razpravo o cestah., po odmoru sestane 
in ugotovi, kakšne predloge bi oblikovali kot zainteresirani zbor. Se strinjate 
z enako sestavo skupine delegatov? (Da.) 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem odrejam 
15 minut odmora. Skupina se bo med tem sestala. Ker so besedila delno že 
pripravljena, bi dokončno lahko oblikovala predloge in stališča k obema za- 
konoma. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je na glasovanje o 
stališčih in predlogih k predlogu zakona o cestah. 

Skupina delegatov je stališča in predloge v zvezi s predlogom zakona o 
cestah oblikovala in prosim tovariša Štefana Stroka, da jih prebere. 

Štefan Štrok: Skupina delegatov se je v odmoru sestala in predlaga 
naslednja stališča in predloge: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je predlagatelj pri pripravi predloga 
zakona upošteval predloge in stališča Družbenopolitičnega zbora, sprejeta ob 
obravnavi osnutka zakona, in da predlagani amandmaji ne spreminjajo njego- 
vih intencij. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da ni sprejemljiv amandma k 19. in 
35. členu, ki ga predlaga skupina za delegiranje delegatov v Zbor Občin Skup- 
ščine SR Slovenije občine Lenart, ker širi uporabo sredstev vzajemnosti tudi 
na vse lokalne ceste. 

Družbenopolitični zbor se strinja z mnenjem skupine delegatov za proučitev 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje in zakonskih alktov s tega področja in z mnenjem Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije, razvidnim iz dodatnega poročila z dne 
15. 12. 1981. 

Družbenopolitični zbor poudarja, da že predlagano besedilo omogoča v 
6. alinei 19. člena predloga zakona o cestah da je načelo vzajemnosti možno 
realizirati prek usklajevanja v Republiški skupnosti za ceste. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
log zakona o cestah, upoštevaje stališča in predloge zbora. 

Predsednica Tina T om 1 j e : Ima kdo kakšno dopblnitev k predlogu 
stališč? (Ne.) Mislim, da zadnjega stavka druge točke, kjer pravimo, da Druž- 
benopolitični zbor poudarja, da že predlagano besedilo 6. alinee 19. člena pred- 
loga zakona omogoča, da se načelo vzajemnosti realizira prek usklajevanja tudi 
za lokalne ceste, ni potrebno dopolnjevati in da je dovolj razumljiv. 

Ima še kdo kakšno pripombo? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
stališče in predloge v zvezi s predlogom zakona o cestah, kot jih je prebral 
delegat tovariš Štefan Štrok, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so stališča in predlogi k predlogu zakona o cestah v Druž- 
benopolitičnem zboru soglasno sprejeta. 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
bomo sprejeta stališča in predloge poslali pristojnima zboroma, to je Zboru 
združenega dela in Zboru občin ter predlagatelju. 

Vračamo se še na 4. to č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. 

Skupina delegatov je oblikovala stališča in predloge k predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zalkona o vodah in predlaga zboru, da glede tega 
predloga zakona sprejme naslednja stališča in predloge. 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je predlagatelj pri pripravi pred- 
loga zakona upošteval stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, sprejeta 
Ob obravnavi osnutka zakona. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
log zakona. 

Kdor je za taka stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča in pred- 
loge k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine bomo sprejeta 
stališča in predloge poslali Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V Skup- 
ščini so ga obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna 
komisija in Komisija za narodnosti. 

Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Zeli predstavnica 
Izvršnega sveta tovarišica Majda Poljanšek besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Majda Poljanšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti, ki ga predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
temelji na stališčih, ki so bila sprejeta v zborih Skupščine junija 1981. leta ob 
obravnavi predloga zakona. 

Osnutek zakona izhaja iz ugotovitve, da so temeljna vprašanja vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji rešena v sistemskih zakonih, ki so bili sprejeti v pre- 
teklih letih. Predloženi osnutek, 'kot je razvidno že iz naslova, naj bi na podlagi 
ustave SR Slovenije in teh zakonov urejal le uresničevanje posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti na tem področju. 

Tej usmeritvi je podrejena celotna vsebina zakona. Razprava o osnutku 
zakona, ki je potekala doslej v organih Skupščine SR Slovenije in v Komisiji 
za narodnosti in mednacionalna vprašanja pri Republiški konferenci Socialistič- 
ne zveze, v kateri so bili dani nekateri predlogi za manjše dopolnitve, se je 
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usmerila predvsem na nekaj problemov, o katerih so bila izražena različ- 
na stališča. 

Prvo vprašanje je pobuda, naj bi posebne smotre m naloge, ki se nanašajo 
na vzgojo in izobraževanje za pripadnike narodnosti, razširili tudi na slovenske 
vzgojnoizobraževalne organizacije na narodnostno mešanem območju na Obali, 
tako da bi se tudi učenci v slovenskih vzgojnoizobraževalnih organizacijah v 
večji meri seznanili s kulturo, zgodovino in geografijo italijanskega naroda. 

Sistemski zakon s področja vzgoje in izobraževanja, zlasti zakon o vzgoji 
in varstvu predšolskih otrok, zakon o osnovni šoli in zakon o usmerjenem izobra- 
ževanju med smotri in nalogami vzgoje in izobraževanja posebej poudarjajo raz- 
vijanje ljubezni do svojega naroda in domovine kot skupnosti enakopravnih 
narodov in narodnosti Jugoslavije, spoznavanje njihovega razvoja in dosežkov 
kulturnega ustvarjanja. 

Tako na primer zakon o usmerjenem izobraževanju določa v 3. členu med 
nalogami usmerjenega izobraževanja tudi naslednje: »Razvija zavest o pripad- 
nosti svojemu narodu in vzgaja v duhu bratstva in enotnosti, sodelovanja in ena- 
kopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, v duhu sožitja italijanske ozi- 
roma madžarske narodnosti in slovenskega naroda, omogoča spoznavati njihov 
razvoj in dosežke njihovega kulturnega ustvarjanja.« Te določbe ne veljajo samo 
za slovenske šole na narodnostno mešanih območjih, temveč za vse slovenske 
vzgojnoizobraževalne organizacije. Razprava o zakonu o posebnih pravicah ita- 
lijanske in madžarske narodnosti pa je priložnost, da preverimo, ali smo v praksi 
dovolj storili za izvedbo teh načel. 

Vsi trije zakoni vsebujejo razen tega tudi določbo, ki še posebej zavezuje 
vse otroke v slovenskih izobraževalnih organizacijah na narodnostno mešanem 
območju — od vrtca do srednje šole — da se obvezno učijo jezika narodnosti kot 
jezika okolja. Pouka jezika, zlasti na višji stopnji, pa si ni mogoče predstavljati 
brez poznavanja kulture in celotnega življenja drugega naroda. Zato pouk jezika 
ni le vzgoja k dvojezičnosti, ampak tudi neposredna priložnost za spoznavanje 
kulture in zgodovine italijanskega naroda in italijanske narodnosti pri nas. 

Posebej so se dosedanje razprave posvetile 14. členu osnutka zakona, Id 
pomeni izpeljavo 19. člena zakona o usmerjenem izobraževanju in daje učencem, 
ki so končali dvojezično šolo ali šolo v jeziku narodnosti, priložnost, da se tudi 
v srednjih šolah zunaj narodnostno mešanega območja še naprej učijo jezika 
narodnosti. To vprašanje je pomembno predvsem za narodnostno mešano območ- 
je v Pomurju, kjer imajo samo dvojezično pedagoško srednjo šolo, srednjo šolo 
kovinarske smeri, kjer se madžarski jezik poučuje kot jezik okolja, v vse druge 
usmeritve pa se učenci vključujejo zunaj narodnostno mešanega območja, zlasti 
v Murski Soboti, Radencih in Mariboru. Učenci, ki končajo osnovno šolo v ita- 
lijanskem jeziku, praviloma nadaljujejo šolanje na narodnostno mešanem 
območju. 

Največ razprav je bilo o dveh problemih: aH naj bo pouk jezika narodnosti 
obvezen za šolo ali za učenca in kako organizirati pouk, da ne bo pomenil 
dodatne obremenitve za učence. Pri pripravi osnutka smo izhajali iz stališča, 
da se pouk jezika narodnosti V srednjih šolah zunaj narodnostno mešanega 
območja organizira iz dveh razlogov. Prvič zaradi pravice pripadnikov narodno- 
sti, da se izpolnjujejo v svojem jeziku, in drugič, da z njim poglabljamo dvoje- 
zičnost na narodnostno mešanem območju. Zaradi poglabljanja dvojezičnosti 
osnutek te pravice ne omejuje zgolj na pripadnike narodnosti, ampak jo razširja 
na vse učence, ki so končali dvojezično osnovno šolo oziroma šolo v jeziku na- 
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rodnosti in imajo interes, da se bodo še naprej učili jezika narodnosti, ker se 
bodo po končanem šolanju zaposlili na narodnostno mešanem območju. 

Menimo, da je učenje jezika narodnosti stvar prostovoljne odločitve učenca, 
lahko pa je seveda zavezan tudi s štipendijsko pogodbo ali pa zahtevo, da mora 
za določena dela posameznik obvladati oba jezika. Tako določilo vsebuje tudi 
osnutek našega zakona za pedagoške delavce. Zato predlagamo, da je organizira- 
nje pouka jezika narodnosti obvezno za šolo, za učenca pa prostovoljno. Ra- 
zumljivo je, da se bo na šoli zunaj narodnostno mešanega območja odločila za 
pouk jezika narodnosti le manjša skupina učencev, zato smo predlagali, naj bi 
se jezika narodnosti učili kot fakultativni predmet, tako da s tem ne bi bil 
okrnjen njihov poklicni profil. Nedvomno pa pomeni taka rešitev dodatno obre- 
menitev za učenca, vendar se temu po našem mnenju ni mogoče povsem izogniti. 

V dosedanjih razpravah se je pojavila pobuda, naj bi se učenci učili jezika 
narodnosti namesto tujega jezika. S tako rešitvijo bi odpravili dodatno obreme- 
nitev učencev, ki bi se odločali za ta pouk, njena slabost pa je v tem, da bi uče- 
nec, ki se bo učil jezika narodnosti namesto tujega jezika, naletel na težave pri 
študiju na višjih in visokih šolah pri tistih programih, kjer je pogoj znanje 
tujega jezika, in tistih poklicih, ker je znanje tujih jezikov pogoj za opravlja- 
nje dela. 

Glede na to, da se mnenja o tem vprašanju močno razhajajo, predlagamo, 
naj bi v predlog zakona zapisali tako rešitev, ki bi ne zavirala praktičnih reši- 
tev, temveč bo dajala možnost, da se potik jezika narodnosti organizira v skladu 
z možnostmi in potrebami narodnosti in združenega dela na narodnostno meša- 
nem območju. 

Tretji sklop problemov, o katerih so bila izražena različna mnenja, so 
rešitve v 28. členu osnutka zakona, ki določajo obveznost SR Slovenije za razvi- 
janje vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti. 

Osnutek zakona izhaja iz ustavne opredelitve, da SR Slovenija skrbi za raz- 
voj in vzgojo izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti 
in za to zagotavlja potrebna materialna sredstva. V skladu s tem temelji osnu- 
tek zakona na načelu, da SR Slovenija zagotavlja tista sredstva za delovanje 
vzgojnoizobraževalnih organizacij na narodnostno mešanih območjih, ki prese- 
gajo stroške v enakih slovenskih vzgojnoizobraževalnih organizacijah. Ta načel- 
na rešitev se razlikuje od dosedanje ureditve le na področju dvojezične pred- 
šolske vzgoje v občinah Lendava in Murska Sobota, kjer zaradi spodbujanja 
dvojezičnosti predšolske vzgoje za otroke pred vstopom v dvojezično osnovno 
šolo zakon določa, da se iz sredstev SR Slovenije zagotavlja polovica sredstev 
za dejavnost dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij, v katere se otroci vklju- 
čujejo dve leti pred vstopom v osnovno šolo. 

Predlagana rešitev bi torej zmanjšala dodatna sredstva, ki jih je treba zbrati 
v skupnosti otroškega varstva Slovenije in bi lahko ogrozila sedanjo mrežo dvo- 
jezičnih vzgojnovarstvenih organizacij v občinah Lendava in Murska Sobota, 
kjer so bili srednjeročni načrti razvoja otroškega varstva pripravljeni na osnovi 
veljavnega zakona. V zvezi s tem so bile izražene pobude, naj bi s prehodno 
določbo ohranili sedanje stanje do konca srednjeročnega obdobja. Podpiramo 
tako rešitev, ker menimo, da bi prispevala k ublažitvi težav na področju otroške- 
ga varstva v obeh občinah. 

Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona o uresničevanju posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja pomeni po oceni predlagatelja korak naprej v ustvarjanju pogojev 
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za razvoj italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in prispevek k 
praktičnemu uveljavljanju dvojezičnosti in enakopravnega sožitja na narod- 
nostno mešanih območjih, zato predlagam, da osnutek zakona sprejmete. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi poročevalec Odbora za 
družbenopolitični sistem dopolniti pismeno poročilo? (Ne želi.) Želita Zakono- 
dajno-pravna komisija in Komisija za narodnosti dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Aleksander Varga. 

Aleksander Varga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Danes imamo pred seboj omenjeni osnutek zaikona, ki je v obravnavi 
že skoraj dve leti, od zastavljenih tez pa do danes. 

Lahko trdim, da so to problematiko široko in vsestransko obravnavali v raz- 
nih organih na dvojezičnem področju občine Lendava in Murska Sobota, v neka- 
terih republiških družbenopolitičnih organizacijah in v skupščinskih komisijah 
in odborih, tako da bi lahko ocenili, da je bil ta osnutek v javni razpravi. 

Predloženi osnutek dejansko vsebuje vrsto novih naprednejših elementov 
kot teze in smo jih najprej obravnavali. Zal moram ponovno povedati to, kar 
je povedala že tovarišica predsednica Komiteja za vzgojo in izobraževanje, da 
je bilo največ dilem in ostrih razprav prav o 14. členu, M je pač oblikovan tako, 
da se madžarski jezik poučuje izven narodnostnega področja — mislimo le na 
srednje šole v Murski Soboti — kot fakultativni predmet. 

Ne želim razlagati, zakaj so bile te naše pripombe prisotne v večini različnih 
razprav, iker je to obrazložil predstavnik predlagatelja. Ta teden je bila po- 
membna razprava v Skupščini občine Lendava in v družbenopolitičnih organiza- 
cijah, kjer je bilo sprejeto skupno stališče v zvezi s 14. členom in drugimi členi, 
vendar je 14. člen najbolj sporen. 

Mislim, da teh predlogov zdaj ni potrebno brati, ker je Skupščina to gradivo 
že prejela in ga nekateri delegati že imajo. Ko smo določila 14. člena včasih tudi 
ostro napadah, smo zelo nejasno navajali naše razloge. Jezikovna enakopravnost 
v življenju se uresničuje na tistem področju, ki je narodnostno mešano področje. 
Najbolj čutimo ta problem v tem, da pač sedanji sistem poučevanja madžarskega 
jezika na srednjih šolah še zdaleč ni dal tistih rezultatov, ki smo jih pričakovali 
in ki so objektivno in nujno potrebni, da se dvojezičnost v javnem življe- 
nju uveljavi. 

Ne želim se sklicevati na znanstvene raziskave in ugotovitve. Ce ste prejšnji 
teden poslušali razpravo o dvojezičnosti v Skupščini, morate ugotoviti, tudi če 
se s to problematiko konkretno niste ukvarjali, da je poznavanje jezika tisti 
osnovni pogoj, da se oba jezika enakopravno uveljavita na določenem področju. 

Mislim — in to ne ugotavljamo samo Madžari, ampak tudi Slovenci, ki tam 
živimo — da brez tega ne gre. Lahko je podana še tako dobra politična in pravna 
osnova za obstoj narodnosti, pa bodo vendar težave, če nimaš ljudi, ki bi to v 
življenju lahko izpeljali. Zato menimo, da je beseda »fakultativen« nesprejem- 
ljiva. Tudi naš Odbor za družbenopolitični sistem meni, da je neprimerno upo- 
rabljati to besedo. 

Sprejetih je bilo več stališč, v katerih je poudarjeno, da člen, tak kot je 
zdaj, nikakor ne bo dal tistega uspeha, ki si ga dejansko želimo, izhajajoč iz 
naše dosedanje prakse. Kar je fakultativno, ni obvezno in vsak se temu primerno 
tudi obnaša po svoji lastni presoji. Ponovno poudarjam, kar smo opozarjali že 
v razpravah, da ne želimo uvedbe madžarskega jezika v vseh srednjih šolah 
45 
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v Sloveniji. Tako tolmačenje ni pravilno! Rekli smo, da bi moral biti madžarski 
jezik v predmetniku in tistih srednjih šolah, kjer je veliko učencev madžarske 
narodnosti, to pa je predvsem v Murski Soboti. Madžarski jezik ne bi smel biti 
fakultativen, ne bi smel pomeniti dodatne obremenitve zato, ker smo letos po 
dvajsetih letih ugotovili, da dodajanje v predmetniku za dvojezične osnovne šole 
že s časovnega vidika povzroča velike probleme. 

Zato ponovno predlagam v imenu okolja, ki ga ta problematika neposredno 
zadeva, naj se najnovejši predlogi ponovno pregledajo in upošteva dejstvo, da 
gradimo dvojezičnost na določenem področju, na katerem se ta določila nepo- 
sredno izvajajo in je potrebno upoštevati mnenja in ugotovitve iz tega okolja. 

Globoko sem prepričan, da ta problematika ni izključno strokovne narave, 
ampak je v veliki meri politično vprašanje in kot takega bi ga moral obravnavati 
tudi naš zbor. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo še želi besedo: Tovariš 
Geza Bačič. 

Geza Bačič: Tovarišice in tovariši! Ne strinjam se s tistimi, ki preti- 
rano ambiciozno ocenjujejo vlogo tega zaikona in njegove pristojnosti, kajti 
zakon, ki sicer ureja celovite narodnostne možnosti vzgoje in izobraževanja, 
ne more razreševati vseh dilem in problemov naše narodnostne politike. Pa ven- 
dar moram reči, dalje izredno pomemben. Za vse sisteme na svetu velja, da vidi 
manjšina oziroma narodnost svojo prihodnost in jamstvo za uresničevanje svojih 
posebnih pravic v tem sistemu v posebnem varovanju svojih pravic v tem, da 
se njihov položaj ne bo poslabšal. 

S tega vidika je potrebno s posebno mero občutljivosti, korektnosti in hkrati 
odgovornosti upoštevati vse pripombe obeh narodnosti, nenazadnje pa tudi 
slovenskega naroda, saj gre vendarle za dvojezičnost. 

Po moji oceni je ta zakon, ob upoštevanju obrazložitve tovarišice Poljanško- 
ve, kvalitetnejši kot prejšnja gradiva in se približuje smeri, ki je bila začrtana 
v razpravah. Mislim, da so tudi nekatere obrazložitve predlagatelja že malo 
manj toge oziroma bolj fleksibilne, potrebna pa (bi bila še večja fleksibilnost pri 
predlagatelju in pri drugih. Sporna so pravzaprav le tri vprašanja. O enem 
je govoril tovariš Varga. Prvo vprašanje se nanaša na 4. oziroma 6. člen. Delegati 
italijanske narodnosti so dali pobudo, da bi v 4. ali pa morda v 6. členu neko- 
liko bolj dosledno opredelili obveznost obeh šol, slovenskih in italijanskih za 
vzgojo k sožitju v smeri dvojezičnosti. 

Mislim, da moramo biti realisti, tako pripadniki narodnosti kot pripadniki 
slovenskega naroda na obali. Realizem pomeni, da opredelimo v tem zakonu 
tiste obveznosti, ki smo jih sposobni uresničiti v prihodnjih 5 ali 10 letih. Kljub 
temu pa se strinjam s tistimi, ki niso samo zadovoljni s tem, da je v 4. členu 
napisano, da se morajo učenci v eni ali drugi šoli učiti samo jezika okolja. Vsak 
človek, ki poučuje jezik, se zaveda, da k jeziku poleg slovnice spada še patrioti- 
zem, zgodovina in nacionalna politika, bodisi naroda ali narodnosti. Vendar je 
psihologija pripadnika manjšine nekoliko drugačna, ta je bolj občutljiv za ures- 
ničevanje svojih pravic. Če bi bilo v zakonu to širše opredeljeno, tako da bi 
poleg jezika upoštevali še druge elemente dvojezičnosti, bi morali zakon dopol- 
njevati. Ker nimamo jasnega odgovora, kje želimo dvojezične šole in kje ne, 
sem prepričan, da je primerna rešitev, da elemente dvojezičnosti postopoma 
uvajamo in da nekoliko dopolnimo tisti del besedila, ki govori o obveznosti 



63. seja 707 

Italijanov, da se naučijo slovenskega jezika, in Slovencev, da se naučijo itali- 
janskega jezika. 

Drugo vprašanje se nanaša na 14. člen. V zvezi s 14. členom bi rad poudaril, 
da se moramo izogniti obema skrajnostima. Miislim, da ne kaže dramatizirati do 
te mere, da na eni strani vidimo samo neko fafcultativnost, ki nas že sama 
po sebi moti, čeprav vsi vemo, da je na določen način celotno usmerjeno izobra- 
ževanje fakultativno izobraževanje. Usmerjeno izobraževanje pomeni upošteva- 
nje interesov združenega dela. Toda pri pripadnikih narodnosti ne gre za tako 
fakultativnost, ampak za občutek, da imajo že, ko izberejo poklic oziroma šolo, 
zagotovljen enakopraven položaj s tem, da je materin jezilk enakopraven drugim 
predmetom. Zdi se mi, da je najprimernejše stališče, ki je bilo oblikovano na 
usklajevalnem sestanku v Socialistični zvezi, naj ne napišemo niti fakultativni 
niti obvezni, ampak enakopravni predmet. To pomeni, da je ta jezik, če se zani 
odločiš, enakopraven in potem ti šola mora omogočiti 'kolikor toliko enakopravne 
pogoje za učenje. Če je potrebno čakati do štirih popoldne na pouk tega jezika, 
potem pogoji niso enakopravni. V tem smislu bomo morali poiskati ustrezne 
rešitve, ki jih je omenila že tovarišica Poljanškova. 

Tretja pripomba, na katero je nekoliko bolj jasno opozorila tudi Zakonodaj- 
no-pravna komisija, se nanaša na financiranje. Mislim, da to vprašanje ni tako 
enostavno, kakor je razbrati iz poročil nekaterih odborov. V sedanji gospodarski 
situaciji vse bolj zaostrujemo, koliko sredstev bomo dali za posamezne namene. 
Pri1 teh vzgojnovarstvenih organizacijah so določene posebnosti pri vzgoji, so 
nekatere specifičnosti, tudi oddelki so manjši, zato so stroški nujno nekoliko 
večji in teh vprašanj ne moremo enako reševati kot povsod drugod. 

Zakonodaj.no-pravna komisija je pravilno ugotovila in opozorila na to, da 
je sistem financiranja te vzgojnovarstvene dejavnosti nekoliko drugačen kot 
sicer in da je dolžnost SR Slovenije po ustavi, da še posebej skrbi za razvoj 
vzgoje in izobraževanja narodnosti. Podobne obveznosti so ji naložene tudi z 
zakonom o splošnih družbenih potrebah in financiranju družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Menim, da !bi morali to vprašanje še proučiti in ugotoviti, ali je resnično 
strateškega pomena, da spremenimo sedanji način financiranja. Ce je to resnično 
nujno, potem je primerneje podpreti predlog tovarišice Poljanškove, da se te 
spremembe uveljavijo v prehodnem obdobju, kajti sicer lahko pride do težav, 
ki bodo imele resnejše posledice, kot pa določbe 14. člena. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Bačič. Kdo še želi raz- 
pravljati? Tovariš Ciril Zlobec ima besedo. 

Ciril Zlobec: Na zadnji seji Komisije sem bil določen za poročevalca, 
in sicer k delovnemu programu. Da ne bi bilo nesporazumov, bi nastopal zelo 
individualno kot državljan te dežele in seveda kot član te komisije, ker moram 
povedati, da smo se, če se ne motim, na treh sejah ukvarjali s tem zakonom. Že 
na sejah je prišlo do določenih delikatnih razhajanj, ki niso toliko problem 
formulacije zakona, kot posegajo v intimno čutenje pripadnikov narodnosti. 

Mislim, da kogarkoli poslušamo, ima vsak po svoje prav, vendar so stvari 
bolj zapletene in tu bi se skliceval že na sam naslov osnutka zakona. Imam 
sicer slab spomin, ampak vem, da govori o uresničevanju posebnih pravic narod- 
nosti. Že to dejstvo pomeni, da imamo opraviti, prvič z neko izjemo, in drugič z 
neko zaščito, če gre za uresničevanje posebnih pravic narodnosti. Pred dobrim 
45« 
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tednom je bilo posvetovanje o vprašanjih narodnosti in moramo upoštevati tudi 
to, -kar smo danes poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov, ko smo 
govorili o naši narodnosti na Tržaškem in na Koroškem. 

Hoteli bi opozoriti na določeno razliko, ki se pojavlja v usodi teh narodno- 
sti. Pri današnji obravnavi slovenske narodnosti na Koroškem in Tržaškem 
smo ugotovili, da imamo opravka z narodnostmi, ki računajo in vgrajujejo v svo- 
jo eksistenčno politiko pomoč matičnega naroda tako nacionalno, kulturno, stro- 
kovno, izobraževalno in ne navsezadnje tudi neposredno ekonomsko pomoč. 
Neposredna udeležba predstavnikov narodnosti v nacionalni skupščini ima tudi 
določen pomen. Če si skušamo stvar obrazložiti v obratni smeri, ugotovimo, da 
je položaj popolnoma drugačen. 

Narodnosti, ki živijo na področju Slovenije, ne računajo na takšno pomoč 
tako imenovanih matičnih narodov, kakršno uživa slovenska narodnost onstran 
meje svojega naroda. Mislim, da je naša velika prednost v tem, da smo s svojo 
ustavno ureditvijo, zakonodajo in lahko rečemo tudi z vso dosedanjo prakso 
vendarle ustvarili tem manjšinam ali narodnostim, kot jih dostojneje imenujemo, 
neke možnosti za delo in kar mislim, da je še bolj pomembno, ustvarili res- 
nično vzdušje med večinskim narodom, da tema dvema narodnostima ni treba 
iskati zaščite pri svojem, tako imenovanem matičnem narodu, pri večinskem 
narodu z druge strani meje. 

Že posvetovanje je ugotovilo, da nobena dobra volja, nobena zakonodaja ne 
more zaščititi neke etnične manjšine do tiste meje, da bi lahko bila resnično 
enakopravna z večinskim narodom, če nima določenih posebnih pravic in o tem 
govori tudi ta zakon. Popolnoma se strinjam s tem, kar je tovarišica Poljanškova 
v svojem poročilu povedala o prizadevanjih za pripravo tega zakona. Če sem 
prav razumel njen zadnji stavek, predlaga, da se zakon oziroma osnutek zakona 
sprejme. Dvomi, ali je to najbolj prav glede na to, kar sem pravkar povedal. 
Moramo razmisliti o tem, kar sta danes povedala tovariš Varga in tovariš Bačič 
kot predsednik komisije. Če narodnostna skupnost vendarle še ni prepričana, 
da je zakon oziroma osnutek zakona, kakršen je predložen za sprejem, takšen, 
da bi jo zadovoljil, je prav, da se še toliko časa pogovarjamo, da bo tako obliko- 
van, da bo za narodnostno skupnost s formulacijo in rešitvami, ki jih ponuja, 
sprejemljiv. Gre tudi za sam občutek določene suverenosti narodnosti v tej 
družbi, še posebej v primerih, ko govorimo o uresničevanju pravic z ekonom- 
skega vidika. Mislim, da moramo pri sprejemanju takih zakonov, ki so neločljivo 
povezani z obstojem neke narodnostne skupnosti, naj bo večinska ali manjšinska, 
presegati modrovanje o izvedljivosti. Zakon je lahko v pomoč in zaščito narodne 
skupnosti tudi tedaj, ko ga glede na dejanske ekonomske razmere ni mogoče 
v celoti uresničevati, ampak mora vendarle biti sprejet na osnovi globljih spo- 
znanj, ugotovitev in pričakovanj, ne pa samo na osnovi naše dejanske eko- 
nomske zmogljivosti v tem srednjeročnem obdobju. 

Moj temeljni namen je bil, da v svoji razpravi ponovno opozorim na občut- 
ljivost teh vprašanj in da o njih še razpravljamo. Če pa sem dosegel nasprotno 
in sem stvari še bolj zapletel, se seveda vsem iskreno opravičujem. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Zlobec! Kdo še želi raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in 
zboru predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja se sprejme. 
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2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

prouči mnenja, predloge in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles 
zbora in v razpravi na seji zbora. 

Zeli o tem kdo razpravljati? Tovariš Golob ima besedo. 

Ludvik Golob: Ceje mogoče, bi sklep dopolnili s tem, da predlagamo 
Republiški konferenci Socialistične zveze, ki je o tem že razpravljala, ni pa raz- 
prave zaključila, tako da smo bili tudi na seji odbora v zagati glede oblikovanja 
stališč do posameznih vprašanj, na primer glede poučevanja na obalnem ob- 
močju, da bi oblikovala stališča k osnutku zakona s poudarkom na tistih vpra- 
šanjih, o katerih razprava še ni zaključena. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Bi lahko kar k 3. točki dodali sta- 
vek, da bi delegati Družbenopolitičnega zbora dali pobudo, da o spornih vpraša- 
njih na tem področju razpravlja Republiška konferenca Socialistične zveze. 
Se strinjate, da bi zadolžili naše delegate, da predlagajo, da se o teh vprašanjih 
še razpravlja v Republiški konferenci Socialistične zveze? (Da.) 

Potem se 3. točka dopolni tako, naj predlagatelj pri predlogu zakona prouči 
vsa mnenja, predloge in pripombe, ki so bile dane v poročilih delovnih teles 
zbora in na seji zbora, delegati Družbenopolitičnega zbora pa naj dajo pobudo 
Republiški konferenci Socialistične zveze, da se odprta vprašanja razjasnijo. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnutku 
zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravnavala ga 
je skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem 
izobraževanju. 

Predstavnik predlagatelja je tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega 
sveta in predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo. Besedo ima tovarišica Poljanškova. 

Majda Poljanšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skladu s skupščinskim sklepom predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije tretje poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju, ki obsega 
pregled bistvenih dejavnosti v času od aprila do oktobra tega leta, zlasti pa 
akcije in probleme pri razvijanju novih družbenoekonomskih odnosov, usmer- 
janje in vpis v prve letnike srednjih šol in pri začetku izvajanja novih vzgojno- 
izobraževalnih programov. Pri tem pa želim opozoriti na nekaj bistvenih zna- 
čilnosti teh procesov v zadnjem obdobju. 

Najprej naj omenim probleme v zvezi s stabilizacijo, planiranjem in eko- 
nomskimi možnostmi za leto 1982. Omejene dohodkovne možnosti, opredeljene 
v planskih usmeritvah za leto 1982, bodo vsekakor vplivale tudi na načrtovanje 
in izvajanje usmerjenega izobraževanja. Izobraževalne skupnosti preverjajo vse 
načrtovane dejavnosti in so začele pripravljati tudi predloge za spremembo sa- 
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moupravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih planov. Pri tem bodo morale 
preveriti obseg izobraževanja glede na zaposlitvene možnosti, zlasti pa odložiti 
vse predvidene naložbe v nove šolske prostore. Nujno opremljanje učilnic bo 
seveda po sedanjih predvidevanjih ob smotrni porabi združevanja amortizacije 
sicer še mogoče zagotoviti, vendar s precejšnjimi zakasnitvami in v manjšem 
obsegu. Izobraževalne skupnosti tudi ponovno preverjajo normative in standarde, 
potrebne pa bodo tudi določene spremembe pri mreži šol zlasti glede števila 
smeri, Iki jih bodo izvajale posamezne srednje šole, posebej še glede disloci- 
ranih oddelkov. 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo tudi nadaljevale s prizadevanji za 
dograjevanje meril in pogojev svobodne menjave dela, posebej še za uresniče- 
vanje odgovornosti vsake temeljne organizacije združenega dela za celovito 
kadrovsko reprodukcijo. Reševanje medsebojnih odnosov in oblikovanje funk- 
cionalno primernih in racionalnih rešitev terja veliko strpnega dogovarjanja, pa 
tudi uvajanja določenih konvencij in poenostavitev, da bi se tudi v vseh prak- 
tičnih izvedbah približali zakonskim ciljem. Ob dograjevanju odnosov pa bo 
treba tudi preverjati, ali sestava posebnih izobraževalnih skupnosti, kakršne so 
se izoblikovale, tudi perspektivno ustreza, zlasti glede na medsebojne povezave, 
ki se odkrivajo pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih programov in glede 
rizične sposobnosti v situacijah, do katerih prihaja ob spremenjenih pogojih 
gospodarjenja, kot so nihanja v dohodkovnih možnostih, izgube in podobno. 
Uporabniki in izvajalci naj bi proučili zlasti možnosti in potrebe za tesnejšo 
povezavo ali morebitno združitev posebnih izobraževalnih skupnosti nekaterih 
ožjih področij gospodarstva in družbenih dejavnosti, hkrati pa razvijali notranjo 
samoupravno organiziranost. 

Pri ocenjevanju doseženih rezultatov reforme izobraževanja se ne moremo 
izogniti še ene izmed njenih temeljnih značilnosti, to je odgovornosti izvajalcev 
in uporabnikov za skupno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov. Kljub 
temu, da je bilo že marsikaj storjenega, se prav na tem področju kaže, da pri 
uporabnikih vendarle hitreje prodira zavest o odgovornosti za planske usmeritve 
in iz tega izhajajoče materialne obveznosti, kot pa spoznanje, da bodo kvalitete 
novega sistema in novih programov resnično lahko prišle šele takrat do izraza, 
ko bodo delavci v organizacijah združenega dela sprejeli svoj delež nalog pri 
programiranju, usmerjanju in izvajanju izobraževanja in začeli sprejemati 
učence in študente kot svoje jutrišnje strokovnjake in delovne tovariše na pro- 
izvodno delo že med izobraževanjem. V poročilu, ki je bilo pripravljeno po 
podatkih in ugotovitvah, zbranih do oktobra 1981, še ni bilo mogoče prikazati 
oziroma oceniti dela srednjih šol, učiteljev in učencev pri izvajanju novih pro- 
gramov. Zavedamo se, da bo sedanja preobrazba vzgoje in izobraževanja prav 
skozi vzgojno-izobraževalno delo šol segla v vsak naš dom ter da so oči celotne 
javnosti v tem trenutku uprte v uspehe, ki so jih dosegli učenci v prvem ocenje- 
valnem obdobjru, zlasti še ob pogosto izraženih mnenjih, da so novi programi 
prezahtevni. 

Podatki, ki jih je zbral Zavod SR Slovenije za šolstvo, kažejo, da so bili 
uspehi učencev v prvem ocenjevalnem obdobju podobni uspehom, ki so jih 
dosegali srednješolci v enakem obdobju vsa zadnja leta, kljub temu pa z ugoto- 
vitvijo, da uspehi niso slabši kot doslej, ne moremo biti zadovoljni, in kar je 
pomembnejše, da je doslej preveč učencev zapuščalo srednjo šolo, mislim pri 
tem na staro srednjo šolo, ne da bi bili strokovno usposobljeni za delo. Cilj 
usmerjenega izobraževanja je torej v povečanju odgovornosti srednjih šol za 
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uspešno pripravo učencev za delo. Pri uresničitvi tega cilja nas čaka še veliko 
dela. Predvsem moramo zagotoviti ustrezno spremljanje izvajanj novih pro- 
gramov, kar bo podlaga za temeljitejše ocene dosedanjih rešitev za razvijanje 
strokovnosti in kvalitete dela samih šol ter tudi za dopolnjevanje programov. 
Eden izmed pomembnih pogojev za večjo uspešnost učencev srednjih šol pa 
je tudi nadaljnji razvoj osnovne šole, v okviru katerega je potrebno zagotoviti 
večjo usklajenost in povezanost vsebine s srednjim izobraževanjem, zlasti pa 
intenzivirati usmerjanje učencev. 

Usmerjanje učencev moramo razvijati kot trajno in najširšo družbeno aktiv- 
nost, tako da bodo srednje šole lahko zagotovile vsakemu učencu uspešno dokon- 
čanje izobraževanja po programu oziroma smeri, ki v največji meri ustreza 
doseženemu znanju, posebnim sposobnostim in prizadevanjem učenca ter za- 
poslitvenim možnostim. Kriterij za presojo uspešnosti dela srednje šole je zlasti 
v tem, koliko omogoča vpisanim učencem, da se usposobljeni vključijo v delo. 
Temeljne cilje in načela usmerjenega izobraževanja bomo uspešno uveljavljali 
le v povezanosti preobrazbe vzgoje in izobraževanja s celotno družbeno pre- 
obrazbo, s katero se mora v družbeni praksi uveljaviti načelo, da le delo in rezul- 
tati dela določajo položaj delavcev in delovnih ljudi, ko bomo v vseh okoljih 
drugače ovrednotili delo v neposredni proizvodnji ter tako ustvarili pogoje za 
lažje usklajevanje ciljev in interesov po izobraževanju ter potreb dela. To je še 
zlasti pomembno za eno izmed osrednjih področij nadaljnjih aktivnosti, to je pri 
usmerjanju in izvedbi vpisa v naslednjem šolskem letu. V tem okviru moramo 
pripraviti ustreznejše osnove za pripravo razpisov za vpis, za usmerjanje in 
izvedbo vpisa v šolskem letu 1982—1983 ter v naslednjih šolskih letih, odpraviti 
pomanjkljivosti v postopkih izvedbe vpisa, ki so se ponekod pojavljale ob izvedbi 
vpisa v šolskem letu 1981—1982, tako v srednjih kot tudi v višjih in visokih 
šolah ter sistem poklionega usmerjanja in vpisa razširiti tudi z usmerjanjem med 
izobraževanj em. 

Težišče aktivnosti bo v naslednjem obdobju tudi na pripravi vseh pogojev 
za uvajanje novih programov v višje in visoke šole v šolskem letu 1985—1986. 
Delavci višjih in visokih šol so že doslej pomembno prispevali k oblikovanju 
zlasti strokovnih rešitev za srednje izobraževanje, ki so tudi ena izmed podlag 
za preobrazbo visokega šolstva. 

Med nalogami na tem področju, ki so pred nami, pa omenjam nekatere naj- 
pomembnejše. V sedanji fazi so v ospredju razprave o programskih zasnovah, 
ki so jih skupščine posebnih izobraževalnih skupnosti že dale v javno razpravo, 
ter priprava dopolnitve smernic za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov v usmerjenem izobraževanju, ki jih bo strokovni svet za vzgojo in izobra- 
ževanje sprejemal v začetku naslednjega leta. 

Na podlagi usklajenih programskih zasnov je treba takoj začeti oblikovati 
nove vzgojno-izobraževalne programe za visoko izobraževanje, da se bodo v 
skladu z njimi zagotovili vsi kadrovski, materialni in drugi pogoji za njihovo 
uvajanje v letu 1985—1986, pa tudi uskladil obseg izobraževanja in razmestitev 
izvajanja teh programov v visokem šolstvu. V Predsedstvu Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze je bil sprejet usklajen akcijski načrt vseh nosilcev 
preobrazbe visokega šolstva, v katerem so opredeljene globalne naloge, koordi- 
natorji ter roki. Tudi obe univerzi sta že sprejeli skupen akcijski načrt, v kate- 
rem sta tudi opredelili svoje naloge, zlasti na področju usklajevanja strokovnih 
in drugih rešitev, ki se bodo oblikovale v visokošolskih temeljnih organi- 
zacijah. 
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Uveljavljanje načel in ciljev usmerjenega izobraževanja v celotnem našem 
združenem delu pa je neločljivo povezano z razvojem kvalitetnega kadrovskega 
planiranja in uveljavljanjem uporabniških organizacij kot nosilcev usmerjanja 
v izobraževanje in delo, posebej še z uveljavljanjem pravic in odgovornosti 
delavcev v zvezi z njihovim izobraževanjem iz dela ali ob delu. Pri marsikateri 
teh nalog smo še v precejšnji zamudi. Kljub številnim težavam, s katerimi se 
srečujemo pri tako širokem procesu, menimo, da je realna ocena, da je pre- 
osnova vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji uspešno začeta. Tudi večkratna 
kritična, poglobljena in spodbudna razprava v zborih in delovnih telesih Skup- 
ščine in delegacijah je pomembno prispevala k oblikovanju zavesti in odgovor- 
nosti številnih družbenih nosilcev te preobrazbe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predložena stališča, ki bodo 
pomembno prispevala k še večji zavzetosti samoupravljalcev za nadaljevanje 
in razvijanje preobrazbe vzgoje in izobraževanja v skladu s sprejetimi za- 
koni. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Poročilo medzborovske skupine ste prejeli 
in ni treba ponavljati njihovih ugotovitev. Želi kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Ivan Godec. 

Ivan Godec: O dveh vprašanjih bi rad povedal še nekaj dodatnih misli, 
in sicer o izvajanju proizvodnega dela in delovne prakse ter o problemu izobra- 
ževanja ob delu. To med drugim tudi zato, ker je v poročilu skupine med dru- 
gim rečeno, da ti vprašanji v določeni meri ostajata še odprti. Zato bo o njiju 
še potrebno razpravljati tudi v okviru Zveze sindikatov Slovenije in splošnih 
združenj pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Poročilo med drugim ugotavlja, da v pripravah na izvajanje proizvodnega 
dela in delovne prakse kasnimo. Dovolj kritično oceno o tem je danes izrekla 
tudi tovarišica Poljanškova. Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije je v začetku novembra tega leta obravnavalo dosedanje uspehe in 
težave pri teh nalogah in je tudi ugotovilo zelo kritično situacijo. V tem času po 
seji predsedstva smo skupno organizirali z drugimi nosilci priprav posvete v 
vseh tistih regijah, kjer v organizacijah združenega dela še posebej kasnijo. 
Na vseh teh posvetih so bili seveda sprejeti sklepi, da morajo do konca decembra 
tega leta vsi tisti, ki kasnijo, nadoknaditi zamujeno, tako da bi vendarle februar- 
ja 1982. leta lahko nemoteno začeli z izvajanjem proizvodnega dela in delovne 
prakse. Te priprave po regijah sedaj potekajo in predvidevamo, da bodo ven- 
darle še pravočasno izdelani vsi plani in zagotovljeni drugi pogoji za izvajanje 
proizvodnega dela in delovne prakse, ki so potrebni. 

Aktivnost za podpisovanje samoupravnih sporazumov o medsebojnih pra- 
vicah in obveznostih pri skupnem izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov 
sedaj pospešeno poteka, vendar dobrega pregleda nad konkretno situacijo ta 
trenutek nimamo kljub stališču, naj stroške nosi sama organizacija združenega 
dela. Med drugim je to eno izmed vprašanj, ki je bilo ves čas sporno. Le-to še 
ni povsod tako razumljeno in sprejeto. Moramo pa ugotoviti, da so vzroki za 
zamujanje v določeni stopnji povzročile tudi nedodelane strokovne rešitve, ki so 
bile vendarle prepozno pripravljene. Šele jeseni tega leta so bila izdelana na- 
vodila za izdelavo izvedbenih učnih načrtov in sprejeta kasneje enotna stališča 
o nekaterih odprtih vsebinskih in organizacijskih vprašanjih. Vse to je močno 
vplivalo na intenzivnost priprav v posameznih okoljih. Menim, da bodo izkušnje, 
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ki si jih prvo leto nabiramo, vendarle olajšale situacijo v naslednjih letih. To 
pa seveda, kar sem sedaj rekel, ne pomeni, da ne soglašam s kritično oceno 
tovarišice Poljanškove, ki je dejala, da v organizacijah združenega dela nikakor 
nočejo dovolj globoko razumeti zahteve in intencije zakona, da so vsi ti mladi, 
ki prihajajo oziroma ki bodo sedaj prišli na delo, njihovi bodoči delavci, torej 
del naših skupnih prizadevanj za povezovanje šole in proizvodnje. 

Drugo vprašanje je v zvezi z izobraževanjem ob delu. Tudi v zvezi s tem 
je ocena razmeroma kritična, zlasti pa so številke, navedene v poročilu, zelo 
zaskrbljujoče. 

Rekel bi pa tole. Medtem ko poročilo navaja, zakaj se je zmanjšal vpis v 
družboslovne smeri, pa zelo malo govori, zakaj se na drugih področjih ne pove- 
čuje. V poročilu je napisano pet vzrokov. Prvi trije so taki, da pojasnjujejo 
prvi vzrok in le četrti in peti sta takšna, da govorita tudi o dveh vzrokih za 
takšno situacijo, da se ne povečuje izobraževanje ob delu pri proizvodnih pokli- 
cih. Navedeno je vprašanje, da ni takih razpisov, kot so predvideni v zakonu 
o usmerjenem izobraževanju, da jih morajo organizacije združenega dela objaviti 
vsako leto. 

Iz tako ugotovljenih vzrokov seveda izhaja ne dovolj smiseln zaključek, 
da kritično ocenjujemo le to, da je premalo izobraževanja ob delu, kar smo 
sami povzročili s tem, ko smo ga vendarle na tem družbenem področju takole 
zmanjšali. Morali bi se torej bolj poglobiti v vprašanje vzrokov, zakaj ni po 
drugi strani na tem področju več storjenega. Eden izmed dodatnih vzrokov, 
seveda ne najbistvenejši, od teh, ki so že omenjeni, je gotovo tudi odsotnost, 
premajhna prizadevnost in tudi organiziranost kadrovsko-izobraževalnega pla- 
niranja v organizacijah združenega dela. To je stara ugotovitev, ki se nam je na 
praktičnem pojavu morala nujno pokazati kot eden izmed pomembnih vzrokov. 
Ponavadi ni ustrezno zasedena kadrovska služba, ali pa je tudi ni. Tudi če je, 
se ji v praktičnih trenutnih težavah gospodarjenja v organizacijah združenega 
dela ne daje dovolj teže, kadar nastopa s svojo problematiko. V ospredju so 
druga vprašanja. Torej gre za dovolj težko situacijo na tem področju, zlasti 
tistih delavcev, ki to opravljajo v organizacijah združenega dela. Želja, da 
začne delati šola za delavce na kadrovskem področju pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, je ta trenutek že delno uresničena. Ta šola je začela delovati, vendar 
pa bi človek po izkušnjah s temi, ki prihajajo v to šolo, hitro lahko ugotovil, da 
sami v bistvu niso dovolj prepričani v možnost svojega dela v lastni organizaciji 
združenega dela. Tudi po sami udeležbi v tej šoli je mogoče ugotoviti, da orga- 
nizacije združenega dela niso zainteresirane, da bi tudi v tako šolo poslale svoje 
kandidate, kot jih pošiljajo v šolo za direktorje in da jih je premalo ter da je 
osip izredno majhen. 

Izobraževanje ob delu tako še vedno temelji v veliki meri na iniciativi in 
interesu posameznika. Ker smo zaprli pot v družboslovne usmeritve, ki so bile 
iz znanih razlogov privlačnejše, je vpis v izobraževanje ob delu tako le na 
videz zamrl. 

Kritično je treba spregovoriti tudi o tem, da nismo strokovno usposobljeni 
za razvijanje takšnega izobraževanja. Pri tem je mogoče postaviti več praktičnih 
vprašanj. Zelo bistveno je to, da so naši pedagoški delavci v glavnem usposob- 
ljeni za delo z mladino in da se nam pri takem prehodu in pri zahtevah po tej 
vrsti izobraževanja to mora temeljito poznati. Te vzroke omenjam zato, ker se 
moramo ob vsakem poročilu o usmerjenem izobraževanju, čeprav zajema le kraj- 
še časovno obdobje, vprašati tudi o tem, kako uresničujemo globalne cilje. 
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Izobraževanje ob delu je gotovo eden izmed takih globalnih ciljev. Poročilo pa 
mora biti, poleg tega, da ugotavlja stanje, tudi podlaga za nadaljnjo akcijo. Če 
na tem področju ne bomo hitreje napravili bistvenih vsebinskih premikov, potem 
seveda ne bomo uresničevali zakona o usmerjenem izobraževanju v njegovi ce- 
lovitosti. Ampak ga bomo uresničevali le v nekaterih njegovih delih, in to ni 
dovolj. 

Z vidika kritične ocene teh dveh vprašanj, o katerih sem govoril, in ker 
sem videl pripravljen predlog sklepov za današnjo sejo zborov, menim, da je 
zahteva v pripravljenih sklepih, da je treba trem vprašanjem, to je dvem, o ka- 
terih sem govoril, in pa reformi visokega šolstva v prihodnjem obdobju, dati 
več poudarka in jih tudi konkretneje spremljati, kot smo to lahko uspeli ob 
globalnem poročilu, ki se je moralo dotakniti vseh vprašanj. Mislim torej, da 
bodo naslednji meseci dobra podlaga za to, da se bodo tudi skupščinski organi 
s tako oblikovano zahtevo, da se ta vprašanja spremljajo še bolj konkretno, 
lahko uspešno vključili v to, da bomo opravili to nalogo prvo leto čim uspešneje 
in da bomo v drugem letu usmerjenega izobraževanja nekaj teh začetnih težav 
lažje prebrodili. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Godec. Besedo ima to- 
variš Dušan Najdič. 

Dušan Najdič: Tovarišice in tovariši delegati! Ker smo v organiza- 
cijah in organih Zveze socialistične mladine obravnavali poročilo o izvajanju 
zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982, smo se oprede- 
ljevali zlasti do položaja učencev in študentov v usmerjenem izobraževanju 
oziroma v reformi vzgoje in izobraževanja oziroma šolstva. 

Mnenja smo, da je poročilo dobra osnova za razpravo in kaže tudi trenutno 
situacijo v reformi šolstva. Razvoj družbenoekonomskih odnosov in pa samo- 
upravno organiziranje je bil eden izmed pomembnih temeljev v reformi šolstva, 
žal pa seveda nismo dosegli, da bi se vpisi v celoti uveljavili, še zlasti pri druž- 
benem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju in da bi vloga uporab- 
nikov in izvajalcev prišla do izraza v nalogah programskega oblikovanja. Vzroki 
za prisotne hibe ter pomanjkljivosti so gotovo v poznem uveljavljanju vpisov 
in pa v njihovem samoupravnem konstituiranju. Posebno vprašanje pa je še 
vedno tudi samoupravno organiziranje in delo v vzgojno-izobraževalnih organi- 
zacijah. V šolah srednjega usmerjenega izobraževanja ostaja zlasti še v praksi 
prisoten nekak dualizem v samoupravni organiziranosti. Tudi podatek, da imamo 
v Sloveniji komaj okoli 20 !%> šol — prosim, da ta odstotek korigirate, če ni 
točen — ki imajo urejene samoupravne splošne akte v skladu z zakonom o 
usmerjenem izobraževanju, najbrž dosti pove. V šolah srednjega usmerjenega 
izobraževanja bo potrebno storiti odločnejši korak za pripravo statutov šol in 
drugih samoupravnih aktov, ki morajo biti usklajeni z zakonom o usmerjenem 
izobraževanju in seveda tudi z drugimi zakonskimi predpisi. 

Poseben problem pa je sprejem teh samoupravnih aktov tudi pri učencih. 
Največkrat se vse zreducira na dve šolski uri samoupravljanja s temelji mark- 
sizma, ponekod v praksi pa se loči tudi del, ki naj bi ga obravnavali učenci, in 
del, ki naj bi ga obravnavali delavci v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 
Mislimo, da je takšen način nesprejemljiv in da morajo učenci sprejemati akte 
na enak način, kot to velja za delavce. 



€3. seja 715 

Tudi z udeležbo ali prisotnostjo delegatov učencev in študentov v organih 
upravljanja ne moremo biti zadovoljni. Največkrat delegati mladih govorijo 
v svojem imenu, to pa predvsem zaradi nedodelanosti uveljavljanja delegat- 
skega sistema. Nekoliko boljše je v višjem in visokem šolstvu, saj je bilo na 
tem področju že pred sprejemom zakona o usmerjenem izobraževanju uveljav- 
ljeno tudi načelo tripartitnega odločanja. 

Usmerjanje izobraževanja ter izobraževanje za potrebe združenega dela sta 
gotovo ena izmed najpomembnejših nalog v reformi šolstva. Tega pa ne morejo 
urediti le delavci v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, če po drugi strani 
v organizacijah združenega dela ni dolgoročnejšega načrtovanja kadrov. V praksi 
se dogaja, da v posamezno usmeritev usmerjamo glede na statistične podatke, 
pa tudi glede na prostorske zmožnosti v določeni usmeritvi. To pa se lahko dokaj 
hitro spreobrne ali spremeni v določeno hiperprodukcijo kadrov in s tem tudi 
v nekakšno suficitarnost v določenih poklicih. Zato se bojimo, da se nam lahko 
usmerjanje v prvem letniku izjalovi in da ne bi bile dovolj upoštevane potrebe 
združenega dela, če bo prevladoval predvsem seštevek negativnih ocen, kar bi 
vplivalo na nadaljnje odločitve. 

Mislimo, da gre pri tem za bistven problem, ker ugotavljamo tudi iz 
poročila, da je vpis v izobraževanje ob delu dejansko upadel. Mnenja smo, da 
je problem v tem, da izdruzeno delo ne upošteva predvsem tistih določb zakona 
o usmerjenem izobraževanju, ki določajo, da morajo delovne organizacije vsako 
leto objaviti razpis za študij ob delu in iz dela. Združeno delo mora poskrbeti, 
da bo modernizacija tehnologije spremljala tudi organizirano skrb za izobra- 
ževanje delavcev ob delu in iz dela. Le tako bomo lahko dosegali začrtane cilje 
pri uveljavitvi načel usmerjenega izobraževanja, pa tudi ekonomske stabilizacije. 

Tudi na področju štipendiranja smo dejansko storili korak nazaj v primer- 
javi s prejšnjimi obdobji. Namesto, da bi v poročilu prebrali, da smo v tem letu 
podelili več štipendij, pa ugotavljamo, da smo jih podelili kar 4000 manj kot 
v prejšnjem šolskem letu. Poročilo tudi ne nakazuje možnosti za izboljšanje 
takšnega položaja, premalo pa tudi navaja vzroke za zmanjšanje štipendij, 
razen, da je do tega prišlo zaradi zaostrenih gospodarskih pogojev. Kljub težavni 
ekonomski stabilizaciji pa je potrebno v združenem delu izdelati dolgoročne 
kadrovske plane, ki bodo zajemali tudi področje štipendiranja in zaposlovanje. 
Mislimo, da je vzrok za takšno zmanjšanje štipendij tudi v tem, da ne vklju- 
čujemo v to obrtnikov. Obrtne zadruge in združenja ise pogosto postavljajo ob 
rob reformi šolstva. Mislimo, da to ni dobro in predlagamo, da v sklepe in 
ugotovitve k poročilu o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju zapišemo 
tudi omenjene dejavnosti, ki bi jih morali izvajati v naslednjem obdobju. 

V tem trenutku smo pred izredno pomembno nalogo v usmerjenem izobra- 
ževanju, to je pred izvajanjem programa proizvodnega dela in delovne prakse. 
Zamudo, ki jo imamo na tem področju, bo najbrž težko nadomestiti. Kljub temu 
pa morajo biti vse priprave resnično temeljite in celovite. 

Mislimo, da imamo v tem trenutku na tem področju še nekaj odprtih vpra- 
šanj, kot so nagrajevanje učencev v proizvodnem delu in delovni praksi, vpra- 
šanje mladinskih delovnih akcij in delovne prakse in proizvodnega dela in reali- 
zacija izbora delovnih organizacij, ki bodo izvajale delovno prakso in proizvodno 
delo in seveda nadaljnje usposabljanje mentorjev. 

Nagrajevanje učencev mora biti v skladu z njihovim delovnim prispevkom, 
ki ga ustvarjajo pri svojem delu v proizvodnem delu oziroma delovni praksi, 
nikakor pa ne pristajamo, da postanejo malice nekakšno nadomestilo za nagrado 



716 Družbenopolitični zbor 

oziroma da se to enači z nagrado. To vprašanje je potrebno ustrezneje urediti 
tudi v samoupravnih sporazumih, ki jih podpisujejo vzgojno-izobraževalne in 
delovne organizacije. 

Kot je bilo že mnogokrat rečeno, so mladinske delovne akcije pomembna 
oblika vzgajanja mladih ljudi in zato bi jih morali ovrednotiti tudi kot del 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Zato menimo, da se udeležba na mladinskih 
akcijah lahko, šteje za opravljeno proizvodno delo. Strokovni sveti posebnih 
izobraževalnih skupnosti pa naj odločijo, v katerih usmeritvah slednje ni 
mogoče. 

Pred nami je skupna in pomembna naloga, in sicer uresničevanje in uve- 
ljavljanje usmerjenega izobraževanja v visokem šolstvu. Mislimo, da moramo 
izkušnje, ki smo si jih pridobili v srednjem usmerjenem izobraževanju, uveljaviti 
tudi v visokem šolstvu. Predvsem pa bi morali prek delegatov aktivno delovati 
v organih posebnih izobraževalnih skupnosti, kjer se sedaj oblikujejo in sprem- 
ljajo programske osnove visokega šolstva. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovarišica Ivanka Vrhovčak. 

Ivanka Vrhovčak: Tovarišice in tovariši delegati. Opozorila bi 
rada le na en problem. Za to razpravo sem se odločila med samim potekom te 
seje oziroma razprave o tem problemu, predvsem pa sta me spodbudila tovariši- 
ca Majda Polj anškova in tovariš Godec. 

Gre za naslednje. Vseskozi se bolj ali manj pogumno ali pa oprezno do- 
tikamo problema usposobljenosti organizacij združenega dela za to, da opravijo 
svoj del nalog v usmerjenem izobraževanju. Danes nam je zelo jasno in ves čas 
smo se tega zavedali, da je vendarle glavna teža nalog pri usmerjenem izobra- 
ževanju na organizacijah združenega dela. Ne tako redko, celo na glas že 
pravimo, da je od usposobljenosti organizacij združenega dela odvisno, ali bo 
reforma šolstva oziroma usmerjeno izobraževanje obstalo ali padlo na izpitu, 
kot pravimo. Če je to tako in mislim, da je, potem bi pričakovali in to je moja 
kritična misel k poročilu o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju, da 
bomo v tem poročilu ta problem še posebej zajeli. Tovarišica Majda Poljanškova 
je skušala pojasniti to pomanjkljivost v svojem uvodnem razpravljanju k tej 
točki dnevnega reda. Mislim, da ji je potrebno pri tem v tem smislu pomagati, 
da tudi še kaj dodamo. 

Zelo pogojno bi naštela — da bi bila bolj nazorna — pet faz v procesu 
usmerjenega izobraževanja, da bi lahko ugotovili, katere naloge odpadejo iz- 
ključno na organizacijo združenega dela, katere pa na pedagoške institucije, v 
ožjem pomenu besede, — na šole. Če se začne usmerjeno izobraževanje v 
organizacijah združenega dela, potem se seveda začne v prvi fazi pri eviden- 
tiranju potreb, dalje pri planiranju in programiranju in potem gre že za usme- 
ritev in realizacijo, ki jo prevzame le pogojno, recimo temu, s tričetrtinsko 
funkcijo pedagoška inštitucija. Kajti, en del te realizacije opravi tudi organiza- 
cija združenega dela s proizvodnim delom. Naslednja faza, ki ima zopet nekaj 
skupin je zaposlitev, kamor sodi tudi stažiranje in seveda vse, kar sodi v 
vključitev v delo v organizaciji združenega dela. To pomeni pogojno od 
naštetih pet faz štiri in pol ali štiri in četrt opravijo organizacije zdru- 
ženega dela. Sola kot stoletna pedagoška inštitucija je za svojo nalogo 
bolj ali manj usposobljena, za kar ima tudi vse druge pogoje in ob sebi tudi 
zelo močno strokovno inštitucijo: Zavod za šolstvo. Kako pa smo za to poskrbeli 
v organizacijah združenega dela? To je jedro moje razprave in jedro problema, 
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o katerem je potrebno zelo resno razpravljati. Mislim, da bi morali zlasti dele- 
gati iz delegacije sindikatov dati pobudo v svojih organih, da o tem spregovo- 
rimo. To ne odvezuje tudi ostalih, da ne damo ustrezno pobudo, da predvsem 
Gospodarska zbornica Slovenije in njena strokovna služba opravi tisto nalogo, 
kot smo ves čas mislili, da jo bodo opravili, da bodo pomagali, da bodo organi- 
zacije združenega dela v usmerjenem izobraževanju lažje opravile vse tiste 
funkcije, za katere so zavezane. 

Naj povem še enkrat, da ta del dejansko manjka. Če ga ni v poročilu, 
lahko pričakujemo, da bi ga Gospodarska zbornica Slovenije morala v naj- 
krajšem času predložiti in resno proučiti ta problem. Kajti, mnenja se zelo raz- 
hajajo. Že danes smo slišali različne interpretacije o delu organizacij združe- 
nega dela. Pred kakšnim mesecem sem bila na širšem sestanku v Črnomlju, na 
katerem so bili predstavniki organizacij združenega dela, šolstva, samoupravnih 
interesnih skupnosti in vseh drugih in na katerem je bila ta vrzel še toliko bolj 
očitna, iker so organizacije združenega dela, zavedajoč se svojih nalog, obu- 
povale, kako naj strokovno premagajo problem spričo tega, da nimajo take 
pomoči, kot jo je po strokovni plati pri uresničitvi tega celotnega programa 
deležno šolstvo. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlj e : Hvala lepa, tovarišica Vrhovčakova. Želi še 
kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in zboru na podlagi predlogov, ki so bili oblikovani v medzborovski sku- 
pini delegatov, predlagam naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema poročilo o izvajanju zakona o usmer- 
jenem izobraževanju v šolskem letu 1981—1982, ki celovito in v skladu s sklepi 
zborov Skupščine SR Slovenije, sprejetimi dne 24. junija 1981, daje podlage za 
nadaljnje aktivnosti v procesu izvajanja usmerjenega izobraževanja. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije naj na podlagi analitične ocene poroča 
zborom Skupščine SR Slovenije o oblikovanju posebnih izobraževalnih skup- 
nosti in o uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije naj pripravi posebno poročilo o izvaja- 
nju njenih aktivnosti v zvezi s pripravami na proizvodno delo in delovno prakso, 
z izobraževanjem ob delu in iz dela, zlasti glede programov usposabljanja in 
programov strokovnega izpopolnjevanja ter o delovanju kadrovskih služb orga- 
nizacij združenega dela na tem področju. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v tretjem trimesečju leta 1982 
predloži poročilo o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju, pri čemer 
naj bo poudarjeno zlasti oblikovanje visokošolskih programskih zasnov in pro- 
gramov. 

Ima kdo kakšen pomislek k temu predlogu sklepa? (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Jože Marolt. 

Jože Marolt: Imam dodaten predlog k 1. točki tega sklepa. Izhajajoč 
iz razprave o poročilu, v zvezi s katerim simo ugotovili, da daje realen prikaz 
stanja na tem področju, in pa, da na koncu navaja tudi usmeritve oziroma 
nadaljnje aktivnosti, ki jih kaže izvajati naprej, se te usmeritve nanašajo pred- 
vsem na proces preobrazbe na področju visokega šolstva. O tem smo povsod 
veliko razpravljali. Mislimo, da so to težiščne naloge tudi v nadaljnjem obdobju. 
Zato (bi kazalo v 1. točki navesti, da sprejemamo poročilo s posebnim poudarkom 
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tudi na teh usmeritvah s tern, da Skupščina poudarja nadaljnje aktivnosti, ki 
jih poročilo navaja na koncu. 

Predlagam, da bi se morda vendarle opredelili do poročila, ki naj bi ga dale 
Gospodarska zbornica Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, s tem da bi 
ju zavezali z določenim rokom. Predvsem velja to za Gospodarsko zibornico 
Slovenije. Kajti predlog tega sklepa sem razumel tako, da v določeni meri daje 
tudi odgovor na razpravo tovarišice Vrhovčakove, ki je govorila o tem, kako 
je združeno delo pripravljeno oziroma kakšne pomoči je deležno. Predvsem smo 
v razpravah, tudi v skupini delegatov, ugotavljali, da Gospodarska zbornica 
Slovenije kot celota, predvsem pa njena splošna združenja in še posebej med- 
občinske zbornice niso ustrezno usposobljene in organizacijsko pripravljene za 
tako zahtevno nalogo. Kajti, njene aktivnosti so usmerjene k tem trem po- 
membnim nalogam, ki jih včasih nekoliko karikirano imenujemo: »Brdo, Ra- 
denci in Dobrna«, veliko manj pa k temu, čemur bi morali dati težišče. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina T o ml je: Ima še kdo kakšno pripombo ali pobudo 
v zvezi is predlaganim sklepom? (Ne.) Glede visokošolskih programov smo to 
poudarili v zadnjem sklepu v zvezi is ponovnim poročilom, ki smo ga terminsko 
opredelili. Glede zaključnih ugotovitev in predlogov, ki so navedeni v samem 
poročilu, smo to šteli kot sestavni del, lahko pa to posebej navedemo v 1. točki 
sklepa. 

Zato (bi popravili predlagani sklep v tem smislu, da 'bi v 1. točki navedli 
poleg poročila tudi zaključne ugotovitve in sklepe, ki jih predlaga sam pred- 
lagatelj. Besedilo bi oblikovali tako., da bi to vsebovalo, preostalo pa mislim, da 
je zajeto. Tako oblikovan sklep dajem na glasovanje. Kdor je za sklep, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep 
k poročilu o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 
1981—1982. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uresni- 
čevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije 
z državami v razvoju. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravnavali so 
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Komisija za mednarodne odnose. 

Zeli predstavnik predlagatelja uvodno besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Jernej Jan, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za med- 
narodno sodelovanje. 

Jernej Jan: Tovarišice in tovariši delegati! Po sprejetju resolucije o 
ekonomskih istikih Slovenije z državami v razvoju so bili na področju gospo- 
darskega sodelovanja Slovenije z neuvrščenimi državami in državami v razvoju 
doseženi pomembni rezultati. Medtem ko se je celotni slovenski izvoz v tem 
obdobju povečal za 2,4 krat, se je slovenski izvoz v države v razvoju povečal 
za 3,5 krat. Dinamičnejši je ;bil tudi uvoz iz držav v razvoju, ki se je v tem 
obdobju povečal za 2,1 krat, medtem ko se je celotni slovenski uvoz povečal 
v istem obdobju za 1,6 krat. Močno se je povečala tudi vrednost izvršenih inve- 
sticijskih del. Delež držav v razvoju v strukturi izvršenih investicijskih del slo- 
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venskega gospodarstva v tujini se je povečal od 6,3 °/o v (letu 1975 na 55,9 °/o 
v prvem polletju tega leta. 

Prav tako je opazen napredek pri razvoju sodelovanja z državami v razvoju 
na znanstveno-tehničnem področju. Opaziti je tudi vse večje prizadevanje za 
izgradnjo kompleksnih projektov v posameznih državah v razvoju s kombinacijo 
različnih oblik gospodarskega sodelovanja. Vsi ti uspehi, doseženi na področju 
sodelovanja z državami v razvoju, so rezultat vse bolj prisotnega spoznanja, 
da je povečanje in krepitev gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju 
eden izmed bistvenih pogojev našega nadaljnjega lastnega razvoja. V različne 
oblike sodelovanja z državami v razvoju se vključuje vise večje število organi- 
zacij združenega dela iz gospodarstva in negospodarstva, razširja se dejavnost 
Gospodarske zbornice Slovenije, poslovnih bank, Zavoda SR Slovenije za med- 
narodno-tehnično sodelovanje, samoupravnih interesnih skupnosti za družbene 
dejavnosti, znanstveno-raziskovalnih organizacij, Centra za proučevanje sodelo- 
vanja z deželami v razvoju in Narodne banke Slovenije. 

V razširitev tega sodelovanja so usmerjene tudi dejavnosti Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Vse bolj se v to vključujejo tudi občine. 

Problematika razvoja odnosov z državami v razvoju in nove mednarodne- 
ekonomiske ureditve je bila ustrezno spremljana s strani Predsedstva SR Slo- 
venije, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in Republiškega druž- 
benega sveta za mednarodne odnose. 

Ob vseh teh dejavnostih in pozitivnih rezultatih pa so tudi številne po- 
manjkljivosti in težave. Naj opozorim predvsem na nekatere. Dinamika izvoza 
in uvoza iz držav v razvoju je v zadnjem obdobju, predvsem v letu 1979, neko- 
liko popustila. Naloge, postavljene v planu družbenega razvoja Slovenije v ob- 
dobju 1976—1980 glede razvoja sodelovanja z državami v razvoju, niso bile 
v celoti izpolnjene. To je v veliki meri posledica avtarkične proizvodne usmer- 
jenosti našega gospodarstva, predvsem na sektorjih, ki so pomembni za razvoj 
ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju. Za izvoz v države v razvoju je 
še vedno značilno, da v večini primerov organizacije združenega dela izvažajo 
na te trge tedaj, ko blaga ni moč prodati doma ali v razvitih zahodnih ali vzhod- 
nih državah. To med drugim kaže na kratkoročno izvozno politiko večjega dela 
naših organizacij združenega dela ter na zanemarjene možnosti izvoza na te 
trge pri planiranju lastnega razvoja in dolgoročne izvozne usmeritve. 

Prav tako je še vedno nezadostna medsebojna povezanost posameznih oblik 
gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju, na primer blagovne menjave 
z višjimi oblikami gospodarskega sodelovanja, znanstveno-tehničnega sodelo- 
vanja, izvajanje investicijskih del in podobno. 

Nezadostna je tudi povezanost vseh oblik gospodarskega sodelovanja s pre- 
ostalimi oblikami sodelovanja z deželami v razvoju — kuilture, prosvete, vzgoje, 
izobraževanja in športa. Vsa ta nepovezanost dokazuje, da še vedno nimamo 
izdelanih celovitih programov in strategije sodelovanja s posameznimi drža- 
vami v razvoju, ki bi bili izraz usklajenih interesov organizacij združenega dela, 
s katerimi bi opredelili in uveljavili naše in njihove, to je skupne interese in 
na osnovi katerih bi se usposobili za naše konstruktivno vključevanje v reali- 
zacijo razvojnih planov posameznih držav v razvoju. 

Organiziranost gospodarstva za učinkovitejši nastop v državah v razvoju 
je še vedno nezadovoljiva. Skromno razvita zunanjetrgovinska mreža je tudi 
regionalno slalbo razporejena. Nimamo zadosti delavcev za razporejanje na delo 
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v države v razvoju. Delavci za delo v državah v razvoju tudi niso vedno ustrezno 
usposobljeni. Premajhna je povezanost izvajalcev investicijskih del z inženiring 
in svetovalno dejavnostjo ter s proizvajalci opreme in drugega blaga za investi- 
cije. Za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju so sicer 
bile uveljavljene nekatere sistemske olajšave in spodbude, ki pa niso dovolj 
učinkovite in dolgoročno naravnane. V pogojih visoke domače konjunkture ter 
visoke stopnje inflacije zato ne morejo spodbuditi prestrukturiranja slovenskega 
gospodarstva v smislu izgradnje izvoznih kapacitet za blago, ki bi po asortimaju, 
kvaliteti in količini ustrezalo povpraševanju na teh tržiščih. 

Končno, kljub temu, da smo v družbeni plan razvoja Socialistične republike 
Slovenije za to srednjeročno obdobje zapisali, da moramo podvojiti izvoz v 
države v razvoju, je problematika razvoja vseh oblik sodelovanja s temi drža- 
vami še vedno premalo vključena v plane lastnega razvoja na vseh ravneh od 
organizacij združenega dela do družbenopolitičnih skupnosti. 

Izvršni svet meni, da je za nadaljnji hitrejši razvoj in izboljšanje sodelo- 
vanja z državami v razvoju predvsem potrebno: 

1. Izdelati celovite programe in strategijo sodelovanja s posameznimi de- 
želami v razvoju, predvsem z našimi najpomembnejšimi partnerji. 

2. Spodbujati neposredno trgovino z državami v razvoju in s tem v zvezi 
neposredno prisotnost organizacij združenega dela na tržiščih držav v razvoju. 

3. Zagotoviti enoten nastop na trgih držav v razvoju na podlagi dohodkov- 
nega povezovanja in združevanja dela in sredstev v Socialistični republiki Slo- 
veniji in v vsej Jugoslaviji. 

4. Z ukrepi tekoče ekonomske politike povečati dohodkovno motiviranost 
organizacij združenega dela za izvoz na ta tržišča na dolgoročni osnovi. 

5. Pospeševati višje oblike ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju, 
še posebej skupne naložbe in delitev proizvodnje. To aktivnost morajo dosledno 
spodbujati ustrezne rešitve ekonomske politike, tako na področju financiranja 
teh projektov, kot tudi pri zagotovitvi stabilnih uvoznih režimov in zmanjšanju 
uvoznih dajatev na blago, proizvedeno v teh državah. 

6. Treba je zagotoviti, da bo vsebinska usmeritev iz ekonomskih elementov 
konferenc neuvrščenih še bolj prisotna v našem gospodarskem sistemu, še po- 
sebej v davčnem sistemu, cenah in ekonomskih odnosih s tujino. 

7. Usposobiti se moramo za izboljšanje strukture investidijskih del v tujini 
v smislu pridobivanja poslov izgradnje kompleksnih objektov, ki omogočajo 
večji izvoz naše opreme in tehnologije. Posebej je treba poudariti boljše med- 
sebojno sodelovanje in uveljavljanje dohodkovnih odnosov med projektantskimi, 
svetovalnimi in inženiring organizacijami ter preostalimi izvajalci investicijskih 
del in proizvajalci domače opreme in drugega blaga, pomembnega v investicij- 
skih dejavnostih. 

8. Treba je nameniti še večjo pozornost planiranju in pripravi kadrov za 
delo v mednarodnih ekonomskih odnosih, s posebnim poudarkom na državah 
v razvoju^ 

9. Banke bodo morale s svojimi sredstvi podpirati razvojne programe orga- 
nizacij združenega dela v državah v razvoju, zagotavljati sredstva za potrebno 
prestrukturiranje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, pospeševati- vse" vrste 
in oblike združevanja dela in sredstev s ciljem, da se v večji dohodkovni pove- 
zanosti, soodvisnosti in organiziranosti gospodarstva učinkoviteje nastopa v 
državah v razvoju. Pospeševati bo treba razvijanje vseh oblik gospodarskega 
sodelovanja s tujino, zlasti skupnih naložb, ki dolgoročno krepijo izvozno spo- 
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sobnost organizacij združenega dela in naše gospodarstvo trajneje povezujejo 
z gospodarstvi držav v razvoju ter hitreje razvijati informacijsko dejavnost 
s področja bančništva in mednarodnih financ, kakor tudi s področja poslovne 
informatike. 

10. Razvijati je treba tisto znanstveno-tehnično in prosvetno-kulturno so- 
delovanje z deželami v razvoju, ki bolj prispeva k razširitvi gospodarskih stikov 
s temi državami, predvsem k izvozu blaga in storitev in k razvoju višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja in ki prispeva k reševanju razvojnih vprašanj v teh 
državah. 

Končno. Slovenske organizacije združenega dela naj se s pripravo ustreznih 
projektov v še večji meri vključujejo v nuđenje pomoči državam v razvoju 
prek Sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. 

Vse te naloge so podrobno konkretizirane v zadnjem zaključnem delu po- 
ročila. Opredeljeni so tudi njihovi nosilci. Razprave v telesih Skupščine SR Slo- 
venije in v drugih orgainih so jih v celoti potrdile z nekaterimi dodatnimi pred- 
logi in pobudami. Predlagam , da zbor sprejme poročilo, s sklepi in Ugotovitva- 
mi in smermi aktivnosti ter zadolži nosilce za njhovo izvrševanje. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o ml j e: Hvala lepa, tovariš Jan. Želijo besedo po- 
ročevalci delovnih teles, predvsem Odbora za družbenoekonomske odnose in 
poročevalec komisije? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in zboru predlagam 
naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih 
stikih SR Slovenije z državami v razvoju ter podpira naloge in aktivnosti, ki 
izhajajo iz poročila. 

2. Zbor podpira naloge, ki imajo za cilj oblikovanje konkretne strategije 
ekonomskih odnosov SR Slovenije z državami v razvoju, da [bi dosegli hitrejše 
premike pri združevanju dela in sredstev orgainizacij združenega dela v Slo- 
veniji v okviru prizadevanj celotnega združenega dela v SFR Jugoslaviji pri 
nadaljnjem razvoju vsestranskega sodelovanja z državami v razvoju ter še 
posebej pri njihovem skupnem nastopu ob ponudbah in realizaciji kompleksnih 
investicijskih projektov v teh državah. 

3. Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije čimprej predloži program raz- 
voja ekonomskih odnosov SR Slovenije z državami v razvoju v razdolbju 
1982—1983 s ipredlogom ustreznih ukrepov tekoče ekonomske politike. 

Želi kdo dopolniti predlagani sklep? (Ne želi.) Dajem na glasovanje pred- 
lagani sklep. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zlbor soglasno sprejel sklep k poročilu 
o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slo- 
venije z državami v razvoju. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uresni- 
čevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o politiki krepitve materialne 
osnove slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu. 

Na podlagi 399. člena in 400. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije bo 
zbor to točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti. Predstavniki 
sredstev javnega obveščanja so lahko navzoči na seji, za javnost pa smejo dati 
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le tista obvestila, ki jim jih bo posredoval Sekretariat Skupščine SR Slovenije 
za informacije. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni 
republike. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, obravnavala 
pa jo je le skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja. Predstavnik predlagatelja je tovariš Milivoj Samar, član Izvrš- 
nega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje. Vpra- 
šujem ga, ali želi besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milivoj Samar. 

Mildvoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje to informacijo o sprejemanju 
planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike, 
ker meni, da je treba storiti vse, da se v letu 1982 in naprej zagotovijo sredstva 
in izvajanje programov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
in gospodarske infrastrukture na samoupravnih osnovah in ne na osnovi inter- 
vencijskih zakonov. 

Podatki nas opozarjajo, da še ni storjeno vse. Vse preveč je še temeljnih 
organizacij združenega dela, ki še niso Obravnavale samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture 
in aneksov k njim. Koordinacijski odbor za planiranje pri Republiški konferenci 
Socialistične zveze delovnega ljudstva je v sodelovanju z drugimi ustanovami 
na ravni republike v zadnjih dneh intenziviral akcijo tako, da so njegovi pred- 
stavniki obiskali vse občine v Sloveniji in konkretno analizirali položaj. Najno- 
vejše ocene kažejo, da je stanje glede podpisovanja in sprejemanja samouprav- 
nih sporazumov in aneksov bistveno boljše, kot kažejo podatki, ki jih vsebuje 
predložena informacija. V večini občin ocenjujejo, da bodo do konca tega leta 
praktično v vseh temeljnih organizacijah združenega dela zagotovili obravnavo 
samoupravnih sporazumov oziroma aneksov in v veliki večini tudi njihov spre- 
jem. To seveda ne zmanjšuje pomena današnje razprave v skupščinskih zborih 
in tudi v zborih združenega dela v občinskih skupščinah. 

Akcija naj bo usmerjena selektivno, kajti zaradi zaostrenih razmer gospo- 
darjenja se je treba osredotočiti predvsem na tisti del gospodarske infrastruk- 
ture, ki je posebnega pomena za razvoj združenega dela in ki pomeni nujno 
potrebo družbene reprodukcije v skladu s točko 5.19 družbenega plana SR Slo- 
venije za olbdobje 1981—1985 in ki je v dogovoru o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije predviden za financiranje na osnovi združevanja sredstev temelj- 
nih organizacij združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih. Ta pod- 
ročja so: energija, železnica, luška in cestna infrastruktura. 

Ob tem je treba ugotoviti, da tudi na teh področjih samoupravne interesne 
skupnosti gospodarske infrastrukture niso pokazale dovolj aktivnosti pri orga- 
niziranju razprav v temeljnih organizacijah, zlasti pa niso vedno zagotovile 
odgovorov na vprašanja, ki so nastajala v zvezi z razvojem gospodarske infra- 
strukture v temeljnih organizacijah združenega dela, kar je oviralo pozitivno 
opredeljevanje do samoupravnih sporazumov in aneksov. 

Pojavljajo se tudi nekatera vprašanja, ki so širšega pomena in ki jih je 
treba posebej omeniti. Gre za vprašanje tako imenovane izvozne stimulacije 
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oziroma zmanjševanja obveznosti organizacij, ki se usmerjajo v izvoz. V mnogih 
temeljnih organizacijah združenega dela so postavljali vprašanje, zakaj v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
gospodarske infrastrukture in aneksov k njim niso predvidene olajšave za kon- 
vertibilne izvoznike. Ko so bili samoupravni sporazumi o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture in aneksi ob 
koncu leta 1980 in deloma v začetku leta 1981 pripravljeni, še niso bih znani 
inštrumenti spodbujanja izvozne usmeritve združenega dela. Zato v njih ni 
predvidenih zmanjšanih obveznosti za izvoznike na konvertibilno področje, pač 
pa je potrebno, da skupščine samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske 
infrastrukture ob ugotovitvenih sklepih o veljavnosti samoupravnih sporazumov 
o temeljih svojih planov in aneksov k njim upoštevajo usmeritve, sprejete v 
zborih Skupščine SR Slovenije dne 28. julija in 25. novembra tega leta ter 
usmeritve v sprejetem osnutku resolucije za leto 1982, in sprejmejo sklepe glede 
zmanjšanja obveznosti za izvoznike na konvertibilno področje. Podobna rešitev 
je bila v letu 1981 sprejeta z intervencijskimi zakoni, ki veljajo od 1. avgusta 
do 31. decembra 1981. 

S sklepi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti bi zagotavljali, da se 
pogoji gospodarjenja za izvoznike na konvertibilno področje v letu 1982 v 
primerjavi z letom 1981 ne bi poslabšali. Ocenjujemo, da bo zmanjšanje teh 
obveznosti za izvoznike na konvertibilno področje pri združevanju sredstev za 
gospodarsko infrastrukturo v letu 1982 znašalo v prid izvoznikov 600 milijo- 
nov dinarjev, kar bi pomenilo približno 3 °/o zmanjšanje ocenjenih razpoložljivih 
sredstev za naložbe omenjenih samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1982. 

Glede manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij menimo, 
da se je treba zavzeti za to, da bodo samoupravne interesne skupnosti gospo- 
darske infrastrukture v svojih programih predvidele tudi ustrezen del dejav- 
nosti na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih, ki bo 
prispeval k pospeševanju razvoja teh območij. Pri nujnem krčenju programov 
gospodarske infrastrukture v letu 1982 se to ne bi smelo dogajati na račun 
manj razvitih območij. V zvezi s tem je Komisija Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja že opravila 
številne razgovore in pri pripravi programov za leto 1982 so ta izhodišča 
upoštevana. 

V razpravi so se pojavljala vprašanja v zvezi z neusklajenim delovanjem 
samoupravnih interesnih skupnosti pri organiziranju razprave v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela. Poleg tega, da so pri tem pomemben del dejavnosti 
opravili organi občinskih izvršnih svetov in družbenopolitičnih organizacij v 
občini, pa vse ni bilo vedno med seboj povsem usklajeno. Očitno je, da bi bil 
položaj pri opredeljevanju do samoupravnih sporazumov o temeljih planov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture in aneksov k njim 
bistveno slabši, če se ne bi v to dejavnost aktivno vključili izvršni svet in 
družbenopolitične organizacije v občinah. Vsekakor pa bo treba v prihodnje 
zagotoviti, da se bodo samoupravne interesne skupnosti gospodarske infrastruk- 
ture medsebojno dogovorile za takšen način dela, ki bo zagotavljal njihovo 
enotno in usklajeno angažiranje pri izvajanju planskih dejavnosti namesto tako, 
kot je bilo doslej, ko so vlogo njihovega usklajevalca pogosto morale prevzemati 
planske službe na različnih ravneh družbenopolitičnih skupnosti. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti gospodarske infrastrukture in aneksi k njim pomenijo nujen pogoj za 
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razvoj infrastrukture v skrčenih ekonomskih pogojih. V strokovnih službah 
samoupravnih interesnih skupnosti gospodarske infrastrukture, pristojnih uprav- 
nih organih na ravni republike ter v Zavodu SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje so bile izdelane prve grobe ocene možnih minimalnih programov gospo- 
darske infrastrukture v letu 1982. Ocene kažejo, da bo ob sedanjem obsegu 
virov financiranja za infrastrukturo v letu 1982, vključno z instrumentarijem, 
ki ga vsebujejo samoupravni sporazumi in aneksi k njim, Interesni skupnosti 
elektrogospodarstva še vedno primanjkovalo približno 3 milijarde 210 milijo- 
nov dinarjev za kolikor toliko nemoteno opravljanje najnujnejših nalog. 

Samoupravne interesne skupnosti morajo za to pripraviti in verificirati 
minimalne programe svojega delovanja v letu 1982, ki bodo omogočili stvarno 
oceno najnujnejših pogojev njihovega razvoja v zoženih materialnih možnostih. 

Izvršni svet podpira Sklepe, ki so predloženi v sprejem zborom Skupščine SR 
Slovenije, s predlogom, da se ti dopolnijo s priporočilom skupščinam samouprav- 
nih interesnih skupnosti, da sprejmejo sklepe o zmanjšanju obveznosti izvozni- 
kom na konvertibilno področje. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Samar. Hkrati pa se 
oglašam v svojstvu delegata medzborovske skupine, ki je proučila to poročilo. 
Poročilo je kratko. Najbrž ste ga utegnili pogledati. V glavnem daje podatke o 
tem, kako so temeljne organizacije združenega dela sprejele planske akte za to 
srednjeročno obdobje na področju družbenih dejavnosti in tako imenovanih SIS 
materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena. Poročilo je bilo dano 
Skupščini predvsem iz razloga, da bi se rešilo vprašanje, kako združevati sred- 
stva za infrastrukturne 'objelkte V letu 1982 in v naslednjih letih in glede na to, 
da so bili intervencijski zakoni sprejeti le za leto 1981. 

Skupina je Ibila obveščena, da so tudi nekateri delegati sodelovali v široki 
začetni akciji za sodelovanje z občinskimi vodstvi družbenopolitičnih organizacij, 
ki so tudi analizirala stanje podpisovanja samoupravnih sporazumov in aneksov 
na področju družbenih dejavnosti, zlasti pa na področju materialnih dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. Seznanjeni smo bili tudi s tem, kar je povedal že 
tovariš Samar, da se je akcija v marsičem izboljšala in da je že tako veliko število 
temeljnih organizacij združenega dela, ki so podpisale tudli anekse, da ni potrebe, 
da bi zbori Skupščine SR Slovenije pristopili k sprejemanju intervencijskih zako- 
nov na tem področju. 

Vendar je s tem rešeno šele eno vprašanje. Tozdi v celoti še niso pristopili 
k sporazumom. Gre za številne težave, ki so bile omenjene in ki so navedene 
v gradivu. Predvsem pa velja opozoriti na to, da se te dolžnosti v celoti temeljne 
organizacije združenega dela in njihove višje organizacije, predvsem delovne in 
tudi sestavljene organizacije, šele zavedajo oziroma se zavedajo tega načina spre- 
jemanja planskih aktov in obveznosti in to iz različnih razlogov zadržujejo. 
Predvsem pa tudli ni vedno koordinirane akcije na občinski ravni. Še slabše pa so 
ocenjene samoupravne interesne skupnosti, ki bi morale z veliko večjo skrbjo 
podpreti akcijo sprejemanja teh planskih aktov. Zato je skupina delegatov pred- 
lagala, naj bi Zbor združenega dela priporočil Zborom združenega dela občinskih 
skupščin, da tudi oni obravnavajo stanje sprejemanja planskih aktov v občinah, 
hkrati pa skupina predlaga Zboru združenega dela, naj naloži samoupravnim 
interesnim skupnostim na ravni republike, da v januarju 1982. leta za Zbor 
združenega dela pripravijo poročilo o sprejemanju planskih aktov in uresniče- 
vanju družbenoekonomskih odnosov na tem področju. 



63. seja 725 

Skupina je hkrati še predlagala, da vsi zbori sprejmemo sklep,'ki ima bolj 
pravno naravo, in sicer v tem smislu, da se samoupravne interesne skupnosti 
zadolžijo, da analizirajo celoten potek načrtovanja dejavnosti in da sprejmejo 
ukrepe zoper tiste uporabnike, ki iz neupravičenih razlogov ne podpisujejo plan- 
skih aiktov. Šele ko bodo to opravile, imajo možnost dati pobudo, če je to 
potrebno, da se na posameznem področju predlaga intervencijski zakon. Taki so 
bili predlogi medzborovske skupine delegatov zborom Skupščine za današnjo 
razpravo. 

Ko že govorim o tem, pa bom prebrala tudi sklep, ki naj bi ga sprejel Druž- 
benopolitični zbor, in sicer: 

»1. Družbenopolitični zbor se je seznanil z informacijo Izvršnega sveta o 
sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni 
republike. 

2. Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti in na področju materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena 
naj ocenijo potek sprejemanja planskih aktov in se dogovorijo o dejavnostih 
na področjih planiranja, pa tudi o ukrepih zoper tiste uporabnike, ki brez upra- 
vičenih razlogov niso sprejeli samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Će 
se uporabniki in izvajalci ne bodo dogovorili o programih dejavnosti in o pro- 
gramih razvoja ter o načinu združevanja sredstev za njihovo realizacijo, naj 
skupščine v skladu s svojo odgovornostjo dajo pobudo za intervencijsko ukrepa- 
nje Skupščini SR Slovenije.« 

To je nekoliko spremenjena dosedanja dejavnost, po kateri so organi druž- 
benopolitičnih skupnosti skrbeli za nemoteno združevanje sredstev tako, da bi 
za to skrbele tudi samoupravne interesne skupnosti. 

Glede na predlog, ki ga je dal v uvodni besedi tovariš Samar, bi bilo možno, 
da v 2. ali novi 3. točki dodamo še naslednji stavek: »V skladu z usmeritvami o 
ustvarjanju gospodarskih pogojev za izvoz, sprejetimli v zborih Skupščine SR 
Slovenije, naj Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti pristopijo k zmanj- 
ševanju obveznosti tistih uporabnikov, ki izvažajo na konvertibilna področja.« 

O tem skupina delegatov ni razpravljala, pač pa je razprava o tem tekla 
včeraj na Koordinacijskem odboru za planiranje pri Republiški konferenci So- 
cialistične zveze. Nekateri člani tega odbora so izrecno opozarjali, da izvozniki 
na konvertibilna področja težko podpisujejo velike obveznosti, ker je zaradi 
nekaterih sprememb tudi v osnovah prišlo do precejšnjih obremenitev. To 
razlagam zaradi tega, ker je nenavadno, da se potem tudi v zvezi s samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi rešujejo nekatera vprašanja izvoznega gospodar- 
stva v delovnih telesih. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Majda Naglost. 

Majda Naglost: Tovarišice in tovariši! Moja razprava bo zelo kratka. 
Želela bi dati podporo ugotovitvam v uvodni besedi. Gre namreč za neustrezno 
obnašanje že pri samem planiranju oziroma pri sprejemanju samoupravnih spo- 
razumov in kasneje še pri sprejemanju aneksov. Vsi roki, za katere smo se dogo- 
varjali, so pravzaprav v času planiranja odpovedovali in se podaljševali. Tako 
smo to podaljšali v tekoče leto in seveda hočemo, da se to sprejme »na vrat 
na nos«. Od združenega dela pa zahtevamo, da se obnaša disciplinirano z upo- 
števanjem rokov ob tem, da je združeno delo seveda planiralo in sprejemalo 
temelje planov že ob koncu leta 1980, sporazume o temeljih planov pa v novem 
letu 1981 in tako naprej. Mislim, da gre za to, da ne more sedaj te probleme, ki 
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so se seveda nakopičili, predvsem zaradi tega, ker niso sprejeti aneksi, združeno 
delo reševati v lastni odgovornosti. Namreč, kakšno je bilo samo planiranje? 
Moram reči, da je šlo ne le za zamujanje rokov, ampak da je šlo tudi za 
neodgovorno obnašanje republiških samoupravnih interesnih skupnosti pri reše- 
vanju in razčiščevanju vsebine osnutkov aneksov in planov. Moram tudi reči, 
da so prihajala v združeno delo kratka pisma, da je trelba sprejeti anekse, ne 
da bi se kdo angažiral ob tem, da je treba to tudi razložiti, in sicer, kakšni so 
plani, kako je z investicijami, kako je s porabo sredstev in virov in tako naprej. 
To ni bilo vsem jasno. Velikokrat tudi ni bilo ustrezne pomoči občin in komitejev 
pri občinah, ker pač v tem smislu niso usposobljeni. Tako tudi prek teh služb 
povezava z republiškimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi ni bila ustrezna. 

Posefbno pa je bilo problematično in nesprejemljivo časovno različno spre- 
jemanje teh aktov. Kdor se ni o temeljih planov v temeljni organizaciji dobro 
dogovoril in ni zapisal in sprejel, da bo za to pooblastil delavski svet, potem 
so prav gotovo pri sprejemanju aneksov, kolikor obveznosti ne bodo večje ali 
kaj podobnega, za delavske svete nastale tudi težave glede na zahtevnost spreje- 
manja teh aktov. Tako mislim, da ni čudno, da imamo sedaj te probleme. Gre 
bolj za vprašanje — česar tu nisem zasledila — ali gre sedaj za iste Obveznosti, 
kolikor pride do zakona, ali gre pri tem za kakšne razlike, za kar sicer mislim, 
da ni sprejemljivo. Vseeno pa, da bi bili bolj dorečeni in jasni, vprašujem, ali 
so tisti, ki so podpisniki aneksov, v istem položaju kot tisti, ki bi bili zavezanci, 
če bi bil uveljavljen zakon? 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Naglost. Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Naj še enkrat preberem sklep, ki sem ga že prej pre- 
brala? (Ne.) 

Lahko vključimo v sklep tudi stavek o usmeritvi skupščin SIS, naj pristo- 
pijo k zmanjševanju obveznosti tistih uporabnikov, ki izvažajo na konvertibilna 
področja? (Da.) 

Dajem sklep na glasovanje, skupaj s stavkom, ki opredeljuje usmeritev 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, naj pristopijo k zmanjševanju 
obveznosti tistih uporabnikov, ki izvažajo na konvertibilna področja. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k informa- 
ciji o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti 
na ravni republike. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek programa 
dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

Osnutek programa dela zbora so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Zakonodaj- 
nonpravna komisija ter Komisija za narodnosti. Danes smo prejeli poročilo 
Za!konodajno-pravne komlisije, mnenja in predloge Sveta za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu RK SZDL, poročilo Komisije za narodnosti in mnenje 
Izvršnega sveta. Dovolite mi prosim kratko uvodno besedo. 

V uvodu k osnutku programa dela je razloženo, na kakšnih izhodiščih je 
predloženi osnutek pripravljen, kakšna načela so bila prt tem upoštevana, 
kakšnim ciljem sledi in kakšnim vprašanjem daje prioritete. V svojem uvodu 
bi rada le na kratko opozorila na nekatere specifičnosti, ki jih je treba upošte- 
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vati pri presoji osnutka delovnega programa, zlasti v tistem delu, ki se nanaša 
na naloge Družbenopolitičnega zbora. 

Upoštevajoč ustavno politično funkcijo zbora, bi ob proučevanju osnutka 
programa lahko dobili vtis, da je program usmerjen še vedno preveč v zako- 
nodajo. Treba je reči, da smo se pri presoji, pri katerih zakonih naj pri spre- 
jemanju sodeluje tudi ta zbor, odločal zelo restriktivno, da pa nismo mogli 
mimo določb ustave SR Slovenije in poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki 
opredeljujeta pristojnost Družbenopolitičnega zbora. Enaka izhodišča smo upo- 
števali tudi pri delu programa, ki se nanaša na spremljanje stanja in uresniče- 
vanje politike na posameznih področjih. Prav ta del je morda po obsegu skrom- 
nejši, upoštevati pa je treba, da bo program na podlagi pobud in predlogov do 
faze predloga še dopolnjen, razen tega pa načelo odprtosti programa omogoča in 
zahteva, da se skozi vse leto preverja njegova skladnost s potrebami in se dopol- 
njuje z zadevamli, ki so v danem trenutku politično aktualne. 

Morda bodo družbenopolitične potrebe v času izvajanja programa pokazale, 
da bi se moral ta zbor vključiti v obravnavo aktov ali tem, za katere formalno 
ni pristojen. Spomnili se boste, da smo v zadnjem poročilu Republiški konferenci 
SZDL o delu 'zbora načeli tudi vprašanje in se opredelili za to, da se bo zbor 
Vključeval v obravnavo vprašanj, za katera sicer ni pristojen kot zainteresiran 
zbor na pobudo družbenopolitičnih organizacij. To omogoča zboru, da uveljavlja 
v skupščinskih odločitvah stališča družbenopolitičnih organizacij tudi o tistih 
zadevah, kjer tega ne zahtevajo formalne pristojnosti, ampak politična pomemb- 
nost obravnavane zadeve. Takšno usmeritev, ki jo je podprla Republiška kon- 
ferenca SZDL, je zibor doslej že uresničeval, najbolj dosledno in organizirano pa 
ob sprejemanju periodičnega delovnega načrta zibor a za zadnje trimesečje tega 
leta. V ta načrt smo na podlagi predlogov družbenopolitičnih organizacij uvrstili 
precej nalog, zlasti s področja spremljanja stanja in uresničevanja sklepov Skup- 
ščine in jih obravnavali kot zainteresirani zbor. Tak način dela moramo uve- 
ljavljati tudi v bodoče in s tem krepiti položaj, Vlogo in funkcije Družbenopoli- 
tičnega zbora. 

Na koncu vas želim opozoriti še na to, da s sprejemom osnutka programa 
dela .razprava o njem ni sklenjena in da bo posebno delovno telo za pripravo 
predloga programa dela zbora, ki ga bomo danes imenovah, upoštevalo vse 
pripombe, predloge in pobude, zlasti družbenopolitičnih organizacij, ki bodo 
dane tudi po današnji razpravi in sprejemu osnutka. 

Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Predstavniki delovnih teles? 
(Ne.) Želi kdo razpravljati o osnutku programa? (Da.) Besedo ima tovariš Vito 
Habjain. , 

Vito H a b j a n : Predlagam le eno dopolnitev. To smo obravnavali v 
Svetu za družbenopolitični sistem lin v Svetu za socialno politiko pri Republiški 
konferenci SZDL, pri čemer smo menili, da bi bilo potrebno uvrstiti v program 
dela Skupščine v zvezi z opredelitvama med opravljenimi nalogamli iz programa 
za leto 1981, in sicer 1. in 2. točko, to je uresničevanje sklepov Skupščine SR Slo- 
venije v zvezi z delovanjem enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Sloveniji in poročilo o ures- 
ničevanju zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V nasprotnem pri- 
meru pa naj bi se vsaj dal odgovor, zakaj se to ne uvršča v program. Prav tako 
bi bilo verjetno dobro, da bi se tudi na področju turizma dala vsaj ocena ali pa 
poročilo, zakaj ni bil pripravljen zakon o turističnem gospodarstvu. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Miro Gošnik. 

Miro Gošnik: Imam le eno pripombo, ki izhaja iz predloga Izvršnega 
sveta. Podoben predlog je bil dan v Komisiji za pravosodje, čeprav ga nismo 
šteli za tako pomembnega, da bi ga zapisali, iin sicer, da se časovno združi 
obravnava ustavne preobrazbe pravosodja in informacija o uresničevanju zakona 
o pravni pomoči, ker smo menili, da se ti temi vsebinsko povezujeta. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Ker je razprava zaključena, pred- 
lagam zboru naslednji sklep: 

1. Zbor sprejema osnutek programa dela Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1982. 

2. Predlog programa dela pripravi posebno delovno telo zbora, ki ga sestav- 
ljajo naslednji delegati: Tina Tomlje, Igor Uršiič, Ludvik Golob in Jože Glo- 
bačnik. 

3. Pri pripravi predloga programa dela zbora naj delovno telo upošteva 
.predloge, mnenja in stališča, izražena v delovnih telesih Skupščine in zbora in v 
razpravi na seji zbora ter predloge in pobude družbenopolitičnih organizacij. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnutku 
programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za 
leto 1982. 

Osnutek delovnega programa je predložil Zbor republik in pokrajin. V 
Skupščini sta ga obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zako- 
nodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije in predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel zbor. 

Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Predstavnik delovnih 
teles? (Ne.) Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ker ni razpravljalcev, zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga prejeli na klop: Skup- 
ščina SR Slovenije daje soglasje k osnutku tega delovnega programa. 

Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek poslovnika 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek poslovnika je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, 
Zakonodajno-ipravna komisija in Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo 
sprememb in dopolnitev poslovnika. Prejeli smo poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije, predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel zbor in mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zeli besedo predstavnik 
Izvršnega sveta? (Ne želii.) Predstavniki delovnih teles? (Ne.) 
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Dajem na glasovanje sklep o soglasju k osnutku poslovnika Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnutku 
poslovnika Zbofa republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju republiškega sekretarja za finance. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi in izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o 
razrešitvi in imenovanju republiškega sekretarja za finance. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zlboru Anton Slapernik razrešen dolžnosti 
člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in dolžnosti republiškega sekre- 
tarja za finance. Mislim da je prav, da se mu v tem zboru zahvalimo za uspešno 
sodelovanje in mu pri nadaljnjih dolžnoistih želimo veliko delovnih uspehov. 
Izvoljen pa je bil tovariš Rudi Sepič za člana Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in imenovan za republiškega sekretarja za finance. 

2. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Tudi ta predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) 
Predlog odloka dajem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen Maver Jerkič dolžnosti 
namestnika predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje 
prostora. Tudi njemu se zahvaljujemo za sodelovanje. Hkrati pa je bil imenovan 
Tomaž Vuga za namestnika predsednice Republiškega komiteja za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora. 

3. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega javnega 
tožilstva v Mariboru. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Izvršni svet Skupščine se strinja s predlogom odloka. Zeli kdo 
razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zlbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru Viktor Lešnjak razrešen dolžnosti 
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru z 31. decembrom 1981 
in imenovan mgr. Dušan Požar za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva 
v Mariboru. 
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Prehajamo na 14. točko dnevnega r ć d a, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil Tone Krašovec, bo odgovoril 
tovariš Jernej Jan, predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sode- 
lovanje, ki ima besedo. 

Jernej Jan: Delegat dr. Tone Krašovec je postavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Izvršni svet sodeluje v Koordinacijskem odboru Samoupravne interesne 
skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino, ki je dne 28. novembra tega 
leta določil v okviru težke devizne situacije uvozne možnosti za uvoz v decembru 
za posamezne enote SISEOT in večje organizacije združenega dela po kriteriju 
dosedanjega njihovega letos realiziranega uvoza in še to nedosledno. Zakaj pred- 
stavniki Izvršnega sveta pristajajo na očitno kršitev kriterijev za uvoz, dogo- 
vorjenih do konca leta v skupščini SISEOT v mesecu avgustu ter kateri organ 
Izvršnega sveta je pooblastil s svojim sklepom predstavnike Izvršnega sveta, da 
sprejmejo v omenjenem odboru razdelitev uvoza za december na osnovi kriterija 
skupno realiziranega uvoza v letošnjem letu, od katerega pripada organizacijam 
združenega dela določen odstotek?« 

Delegat v obrazložitvi k vprašanju ugotavlja pristransko reševanje prime- 
rov organizacij združenega dela, nezadostno Obveščenost organizacij združenega 
dela o sprejetih sklepih in meni, da bi bila v pristojnih skupščinskih telesih 
umestna razprava o odgovornosti na tem področju. 

Na ta vprašanja in ugotovitve daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naslednji odgovor: 

Izvršni svet je tekoče obveščal Skupščino o izvrševanju projekcije plačilno- 
bilančnega položaja Slovenije in o ukrepih, ki so se sprejemali v zvezi s tem. 
Še posebej je Skupščino obvestil o problemih v zvezi z ukrepi Zveznega izvrš- 
nega sveta z dne 9. 9. tega leta, in sicer tako v odgovorih na delegatska vpra- 
šanja 21. oktobra ter 3. in 24. novembra, kot tudi ob dbravnavi poročila o ures- 
ničevanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino dne 28. oktobra ter 
v uvodni besedi Izvršnega sveta k osnutku resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana v letu 1982 na skupnem zasedanju zborov dne 25. novembra in 
v razpravi ob tej priložnosti. 

Izvršni svet je Skupščino tudi obvestil o zapori carinjenja uvoza blaga, ki 
je bila uveljavljena v mesecu novembru s strani Zvezne uprave carin za korist- 
nike iz SR Slovenije ter o razlogih za njeno uveljavitev. Na večkratne interven- 
cije Izvršnega sveta je Zvezni izvršni svet zaporo umaknil 26. novembra in Slo- 
veniji za obdobje od 23. novembra do konca leta določil možnost uvoza blaga 
s konvertibilnega področja v višini 148 milijonov 500 tisoč dolarjev. Ta možnost 
je bila dblikovana na podlagi upoštevanja neblagovnih prilivov in odlivov, sicer 
pa so bile celotne možnosti uvoza blaga izčrpane že v drugi polovici meseca 
novembra. Tako realizirana možnost uvoza pa se bo lahko tudi povečala, če 
bo decembra realiziran tudi večji izvoz od predvidenega. 

Ko je Ibila nova možnost uvoza znana, je sekretariat Koordinacijskega od- 
bora pri SISEOT na. svoji seji dne 27. novembra ob prisotnosti predsednika 
Koordinacijskega odbora opredelil kriterije za njeno delitev na posamezne orga- 
nizacije Združenega dela. 

Dogovorjeno je bilo, da se od celotne možnosti uvoza najprej odštejejo 
obveznosti, ki izhajajo iz uvoza nafte ter premoga za koksiranje v vrednosti 
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66,5 milijona dolarjev, 82 milijonov dolarjev pa se nameni za uvoz najnujnejšega 
reprodukcijskega materiala. Na predlog Samoupravne interesne skupnosti Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino je bilo tudi dogovorjeno, da se orientacijsko 
uvozne možnosti raziporedijo na organizacije združenega dela odvisno od reali- 
zacije njihovega izvoza, in sicer organizacijam, ki izvozno dinamiko dosegajo, 
60°/o povprečnega 10-mesečnega uvoza v letu 1981, organizacijam, ki dinamike 
iz izvoza ne uresničujejo, pa 40 °/o njihovega povprečnega 10-mesečnega uvoza 
s konvertibilnega področja. Dogovorjeno je tudi bilo, da sekretariat v čimvečji 
možni meri upošteva dogovore glede možnosti uvoza za proizvodnjo za izvoz, 
ki so jih organizacije združenega dela sprejele v mesecu novembru, ter z razpo- 
reditvijo kvot omogoči čimbolj normalen potek procesa proizvodnje, name- 
njene izvozu. 

Na podlagi teh kriterijev je sekretariat Koordinacijskega odbora 28. no- 
vembra opredelil možnosti uvoza za posamezne organizacije združenega dela ali 
enote skupnosti. S to razdelitvijo se je strinjal tudi Koordinacijski odbor, opra- 
vil pa je še nekatere prerazporeditve. Vse odločitve sta sekretariat in koordina- 
cijski odbor sprejela v polni sestavi s soglasjem vseh svojih članov. Zapisnik je 
bil takoj poslan vsem predsednikom enot skupnosti, da bi vse organizacije zdru- 
ženega dela čim hitreje seznanili z dodatno razdelitvijo oziroma organizirati raz- 
poreditev možnosti v tistih primerih, ko so bile le-te dodeljene na enoto kot 
celoto, ali pa v enoti možnosti uvoza tudi ustrezneje razporedili. 

Ker razporejene možnosti uvoza ne zadostujejo popolnoma za potek pro- 
cesa proizvodnje v decemlbru in so dodatne možnosti odvisne le od povečanega 
izvoza, je Ibilo dogovorjeno, da se predlogi za dodatno razporejanje uvoza pri- 
pravijo, ko bodo zbrani podatki o izvozu v novembru in prvih dneh decembra. 
Razporejanje teh dodatnih možnosti pravkar poteka. 

Razgovor v Samoupravni interesni skupnosti Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino, o katerem je govor v obrazložitvi k delegatskemu vprašanju, se 
je nanašal izključno na možnosti uvoza, opredeljene za sestavljeno organizacijo 
združenega dela Uniles. Ta organizacija, ki je imela po podatkih SISEOT letni 
plan izvoza 2 milijardi 198 milijonov dinarjev, uvoza blaga pa 947 milijo- 
nov dinarjev, in ki bi torej morala ustvariti pozitivni saldo blaga v višini 1 mili- 
jarde 251,5 milijonov dinarjev, je v 11 mesecih realizirala po podatkih Narodne 
banke Slovenije za 1 milijardo 714,4 milijona dinarjev izvoza blaga, ali 78 t /o 
celoletnega izvoznega plana in 753,5 milijona dinarjev uvoza blaga, ali 80% 
celoletnega uvoznega plana. S tem je ustvarila pozitivni saldo v višini 960,9 mili- 
jona dinarjev, kar je za 384,9 milijona dinarjev oziroma 14 milijonov 100 000 do- 
larjev manj od planiranega. Izvršni svet je bil že 14. novembra obveščen, da 
izvozni načrt v sestavljeni organizaciji združenega dela Uniles v tem letu ne 
bo izvršen in da bo izvoz na konvertibilno področje za okoli 8 %> manjši od 
dogovorjenega. Ob tej priložnosti želi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po- 
novno poudariti: 

1. Situacija, v kateri se je znašlo združeno delo v Sloveniji ob koncu avgusta 
tega leta in ki se od takrat naprej vse bolj zaostruje, je predvsem posledica 
bistvenih odstopanj pri izvrševanju samoupravno sprejetih planov izvoza blaga 
organizacij združenega dela in odstopanj pri izvrševanju v okviru Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino sklenjenih samoupravnih spo- 
razumov. 

2. V merilu vse Jugoslavije in v Sloveniji so bili v tem letu sprejeti številni 
ukrepi tekoče ekonomske politike za pospeševanje izvoza in izpolnitev izvoznih 
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planov. S tem v zvezi so bile v Skupščini SR Slovenije v juliju, oktobru in 
novembru tega leta dogovorjene številne naloge in aktivnosti organizacij zdru- 
ženega dela ter drugih organov in organizacij za uresničevanje letošnjih izvoz- 
nih in uvoznih načrtov. Pri tem je Skupščina SR Slovenije zavezala vse orga- 
nizacije združenega dela, ki izvoznih planov ne izvršujejo, da še bolj kot doslej 
zaostrijo odgovornost svojih samoupravnih in poslovodnih organov. 

3. Kljub vsem aktivnostim v republiki plan izvoza blaga, ki so ga organi- 
zacije združenega dela vsaka zase samoupravno sprejele in nato uskladile v 
SISEOT, po podatkih Narodne banke Slovenije o realizaciji izvoza blaga v pr- 
vih 11 mesecih tega leta ne bo izpolnjen, saj bi morali v mesecu decembru iz- 
voziti za 4,5-krat povprečne mesečne vrednosti izvoza blaga, realizirane v 11 
mesecih tega leta. 

4. V začetku meseca septembra so bile za vsako organizacijo združenega 
dela v SISEOT ponovno ugotovljene realne možnosti in obveznosti izvoza in 
na tej podlagi možnosti nujno potrebnega uvoza. Tudi ti dogovori se ne izvršu- 
jejo, saj je bilo namesto predvidenih 200 milijonov dolarjev izvoza in na tej 
podlagi 110 milijonov dolarjev uvoza povprečno mesečno, v treh mesecih, to je 
od septembra do novembra, realizirano povprečno mesečno le za 163 milijonov 
dolarjev izvoza, uvoza pa za 117,3 milijona dolarjev. 

5. Med panogami in dejavnostmi, ki v izvozu zaostajajo, je tudi lesno-pre- 
delovalna industrija. S skupno akcijo Gospodarske zbornice Slovenije, Samo- 
upravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino in Izvršne- 
ga sveta je bilo v tem letu lesno-predelovalni industriji zagotovljenih dodatnih 
200 000 m3 domačih gozdnih sortimentov kot dodatne surovinske osnove za pove- 
čanje izvoza nad planom. Na osnovi tega je lesna industrija prevzela dodatne 
izvozne obveznosti v višini 11 milijonov dolarjev, kar pomeni skupno planiran 
izvoz v višini 234 milijonov 600 000 dolarjev. 

Organizacije združenega dela v okviru V. enote SISEOT so od tega realizi- 
rale v 11 mesecih izvoz v višini 192 milijonov 500 000 dolarjev, kar je za 42 mili- 
jonov 100 000 dolarjev manj od celoletne izvozne obveznosti. Lesna industrija 
očitno svojega letnega izvoznega plana ne bo realizirala. V tem okviru zaostaja 
sestavljena organizacija združenega dela Uniles do konca novembra za svojim 
celoletnim planom izvoza blaga za 17,7 milijonov dolarjev, brez obveznosti za 
dodatni izvoz. 

6. Z namenom, da bi krepili odgovornost samoupravnih organizmov, je bila 
za izvrševanje odloka Zveznega izvršnega sveta v septembru 1981 pooblaščena 
Samoupravna interesna skupnost Slovenije za ekonomske odnose s tujino. Za 
usklajevanje aktivnosti pri uresničevanju izvoza in uvoza blaga in pri izvrševa- 
nju tega odloka pa je bil pri SISEOT ustanovljen poseben koordinacijski odbor. 
Ta odbor sestavljajo predstavniki Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino, Narodne banke Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Repuibliškega komiteja za mednarodno sodelovanje, Carinarnice Ljubljana, 
Združenja poslovnih bank in Odbora za plan Samoupravne interesne skupnosti 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino. V okviru tega koordinacijskega odbora 
in njegovega sekretariata so predstavniki Republiškega komiteja za mednarodno 
sodelovanje sodelovali v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili, ki jih 
ima Republiški komite za mednarodno sodelovanje kot repulbliški upravni organ 
po zakonu o sistemu državne uprave, odločitve pa so vedno bile sprejete skupno, 
s soglasjem vseh članov koordinacijskega odbora oziroma njegovega sekre- 
tariata. 



63. seja 733 

V zvezi s problematiko ekonomskih odnosov s tujino v letošnjem letu meni 
Izvršni svet, da je treba v skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije iz oktobra 
tega leta, da se v okviru Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino opravi posebna razprava o vzrokih za neizvrševanje 
izvoznih planov ter ugotovijo in javno objavijo tiste organizacije združenega 
dela, ki izvoznih planov za to leto niso izvršile, da delavci v tistih organizacijah 
združenega dela, ki ne izpolnjujejo lastnih usklajenih planov ekonomskih od- 
nosov s tujino za leto 1981, ugotovijo in zaostrijo odgovornost samoupravnih in 
poslovodnih organov za neizpolnitev planov ter sprejmejo potrebne ukrepe, da 
delegatski organi v poslovnih bankah ugotovijo in zaostrijo odgovornost za 
nezadosti konsekventno izpeljavo nalog na področju ekonomskih odnosov s tu- 
jino za letošnje leto in sprejmejo ustrezne ukrepe, da Samoupravna interesna 
skupnost Slovenije za ekonomske odnose s tujino dopolni metodo usklajevanja 
planov, da se v ta postopek za leto 1982 vključijo predvsem enote in delovna 
telesa Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
in da se v aplošne samoupravne sporazume, sklenjene v SISEOT, vključijo 
določila, ki bodo nedvomno preprečila, da bi se neizpolnjevanje obveznosti po- 
sameznih organizacij združenega dela samodejno in neodgovorno prenašalo na 
vse člane Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Tak- 
šna je tudi opredelitev v predlogu resolucije o politiki uresničevanja družbene- 
ga plana SR Slovenije v letu 1982. 

V tem okviru Izvršni svet prevzema tudi tisti del odgovornosti, ki v sistemu 
ekonomskih odnosov s tujino in pristojnosti organov in organizacij na njega 
odpadejo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Tone Krašovec. 

Tone Krašovec: Želel bi dati le dodatno pojasnilo. Z odgovorom, ki 
ga je dal tovariš Jan, sem v glavnem zadovoljen, s tem da nekaj ne drži pa tega 
nima smisla obravnavati. Predstavnica tega komiteja tovarišica Selškova mi 
je v razgovoru v SISEOT dejala, da je bil za vse slovensko gospodarstvo za 
mesec december uporabljen kot kriterij uvoz v celem letu, razdeljen na mesece. 
Od tega odpade 61 %. Meni se je to zdelo nekorektno, ker imajo tisti, ki so za- 
časno kupovali devize na terminskih nakupih, niso pa jih vrnili v rokih, večji 
uvozni start. Z menoj je bil šef službe za trženje v naši organizaciji in tovariš 
Bedina, vendar o tem ne bom razpravljal. 

Drugo pojasnilo pa sem dolžan dati, ker se mi zdi nekorektno od predstav- 
nika Izvršnega sveta, da je vpletel v to organizacijo Uniles, v kateri sem indivi- 
dualni poslovodni organ. V svojem vprašanju sem menil, da ne smem omeniti 
Unilesa, sem pa omenil primerjavo med nekaterimi panogami in med njimi tudi 
lesno-predelovalno industrijo in gozdarstvo. Povedal sem med drugim, da sta 
vsa lesna industrija in gozdarstvo dobila za december, ob tem da bosta izvozila 
za okoli 600 milijard dinarjev v tem letu in od tega dala družbi 280 milijard 
dinarjev deviznega učinka, polovico deviz oziroma še nekoliko manj, kot jih 
prejme »IMV« iz Novega mesta. S tem se seveda nismo strinjali. To sem 
navedel tudi kot ilustracijo. 

Ker pa je tovariš Jan omenil Uniles, naj povem, da so številke, ki jih je 
navajal, povsem točne. Rad pa bi dodal naslednje. Tako kot vse slovensko in 
jugoslovansko gospodarstvo smo bili v prvem polletju tega leta šibki. Povprečno 
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bi morali izvoziti vsaj za 18 do 19 milijard dinarjev na mesec, da bi dosegli 
planirani izvoz. To dinamiko smo dosegli v juliju, jo v avgustu presegli, v sep- 
tembru pa izvozili že za 28 milijard dinarjev. Takrat so pa začeli delovati re- 
striktivni ukrepi in je bil potem v oktobru izvoz 22 milijard, v novembru 16 
milijard 700 tisoč in če bi nam morda ta odbor dal — žal moram govoriti o distri- 
buciji — devize na razpolago, bi bil naš plan izpolnjen. 

Moram povedati še nekaj! SOZD Uniles bo posloval nekaj nad 10% pod 
planom izvoza. Pri. tem bo dal družbi 100 milijard neto deviznega učinka oziroma 
še enkrat več kot drugi, kar je največ v Sloveniji. Če je to tako, sem štel pri- 
stransko v svojem vprašanju naslednje, in sicer, da se ne upošteva neto devizni 
učinek, ko nam gre za plačilno bilanco. Uniles lahko izvaža za 400 milijard 
namesto 200, uvaža pa za 450 milijard dinarjev. Iskra lahko izvozi za 300 
milijonov dolarjev namesto za 220 ali 230 milijonov dolarjev, uvozi pa za 400 
milijonov dolarjev. To nas bo pokopalo. Moramo se leto ali dve držati tudi 
drugega kriterija, in sicer neto deviznega učinka. Sem izredno zadovoljen, da je 
Izvršni svet pristal v končni inačici resolucije, da se tudi pri investicijah ne le 
50°/» izvoza, ampak tudi neto devizni učinek uvede kot eden izmed kriterijev. 

Da si bomo na jasnem! Gre za to in to bi rad kot dodatno pojasnil. Izvršni 
svet se je v tej težki situaciji operativno bolj angažiral pri. izvozu, kar je storil 
tudi Koordinacijski odbor v SISEOT. Rezultati so opazni. Osebno sem prepri- 
čan, da bi lahko bili še nekoliko boljši, če bi bolj upoštevali kriterij neto de- 
viznega učinka. Po drugi strani pa moramo upoštevati še tole. Nemogoče je 
poslovati tako, da ta koordinacijski odbor razdeli devize in potem vsak zase 
zvemo glede na enoto, koliko je dobila, ne dobimo v roke podatkov za tistih 50 
večjih organizacij, ki pokrivajo 75 % slovenskega izvoza oziroma ne zvemo, 
koliko je dobil ta, koliko oni, koliko tretji. To izgleda bolj administrativno in 
samo krepi tehnokratske pozicije. Oprostite! 16 500 delavcev Unilesa na lepem 
izjavi, da je Krašovec bog, če bo priskrbel devize od republiške administracije. 
In to je le skromen del lastnih deviz. Taka je objektivna situacija. Direktorji pa 
ne morejo potem dati dela delavcem tozdov, ki so izvozno usmerjeni. Kriv je 
nekdo zgoraj, ker ni priskrbel deviz. To je en vidik tega. 

S tem se prav gotovo slabi neposredna odgovornost tozdov za izvoz in ni 
čudno, da so izvozni rezultati potem manjši, kot bi jih bili lahko pričakovali. 
K temu se priključujejo še nekatere povsem nepotrebne in nemogoče dodatne 
administrativne zahteve. Na lepem smo morali prejšnji mesec začeti pošiljati 
Narodni banki Slovenije izjave s podpisom, da bomo toliko in toliko mesečno 
izvozili, čeprav nismo vedeli, koliko imamo deviz na razpolago za uvoz. Rad bi 
vprašal guvernerja Narodne banke Slovenije, kaj bo storil z mojim podpisom ali 
s podpisom kateregakoli, če takega izvoza ne bomo izpolnili. Saj vemo, kakšni 
so zakoni v zvezi z obligacijskimi razmerji, kakšne so odgovornosti po planu 
in tako dalje. 

Namen mojega vprašanja je bil, da se dogovorimo o tistem, o čemer je 
govoril tovariš Jan v zadnjem delu svojega odgovora, in sicer, kako je treba 
štartati v prihodnjem letu, da se to ne bi več vleklo niti en mesec. Mislim pa, 
če bomo vedeli, da nam gre težko in da so možnosti manjše, naj bodo tudi 
manjše uvozne možnosti. Samo, to naj zvemo vsaj en mesec prej, ker je drugače 
nemogoče poslovati. Posluje pa se tako, da je tisti, ki ima stike z republiškimi 
organi, na vsem lepem dober, če pri njih dobi več deviz oziroma ima slab 
poslovodni kader, če mu to ne uspe. Hvala lepa. 



63. seja 735 

Predsednica Tina Tomi je: Ima morda še kdo kakšno delegatsko vpra- 
šanje v zvezi s tem problemom? (Ne.) Zeli kdo postaviti novo delegatsko vpra- 
šanje? (Ne želi.) 

Ker ne želi nihče, potem je tudi ta točka dnevnega reda izčrpana. Zaključu- 
jem 63. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 15.15.) 



64. seja 

(25. decembra 1981) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.20. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
64. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost na današnji seji so opravičili: Lojzka Čotar, Vlado Janžič, 
Radislav Klanjšček-Štefan, Rudi Kropivnik, Zoran Polič, Stane Repar, Igor 
Uršič, Aleksander Varga, Angelca Vrbnjak in Ciril Sitar. 

Ker je tovariš Uršič odsoten, predlagam, da mi pri vodenju seje pomaga 
tovariš Geza Bačič. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Z dopisoma z dne 9. in 15. decembra 1981. leta sem dnevni red današnje 
seje razširila s predlogom zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in 
o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva in po konsul- 
tacijah s predstavniki družbenopolitičnih organizacij tudi z osnutkom zakona 
o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih derivatov in premoga za 
koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982 in z osnutkom zakona o kritju 
obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v 
tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. Danes pa raz- 
širjam dnevni red seje še s točko: poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik inipokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do 1985 v letu 1982 in spremljajočih aktov ter poročilo delegacije o 
usklajevanju osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Ker zapisnik 63. seje zbora še ni bil predložen, umikam to točko dnevnega 
reda. 



64. seja 737 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije ta zbor ni pristojen za 
obravnavo predloga zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o po- 
stopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva, osnutka zakona 
o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih derivatov in premoga za 
koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982 in osnutka zakona o kritju 
obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v 
tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije odloči, ali bo omenjene zakone obravnaval kot zainteresiran 
zbor v skladu z 88. členom poslovnika. Kdor je za predlog, da te tri zakonske 
akte obravnavamo po 88. členu, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo omenjene 
zakone obravnaval kot zainteresirani zbor v skladu z 88. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Glede na vse to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFR Jugoslavije o postopku usklajevanja resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 in 
spremljajočih aktov ter poročilo delegacije o usklajevanju osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; 

2. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
v letu 1982; 

3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in od- 
poklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije; 

4. predlog zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku 
obveznega sporazumevanja na področju računalništva; 

5. informacija o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj 
v skladu zli. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981; 

6. osnutek zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih 
derivatov in premoga za koksiranje s konvertibilnega območja v letu 1982; 

7. osnutek zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino; 

8. volitve in imenovanja; 
9. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije o poteku usklajevanja resolucije za leto 1982 in njenih spremljajočih aktov 
ter poročilo delegacije o usklajevanju osnutka zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

V imenu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
bo poročal tovariš Marko Bule. 
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Marko Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi v tem letu usklajevanje resolucije o uresničevanju družbenega plana v 
1982. letu z vsemi spremljajočimi akti v trenutku, ko sprejemamo slovensko 
resolucijo, še ni končano in še traja. 

K osnutkom aktov so dale skupščine socialističnih repiiblik in avtonomnih 
pokrajin zelo številne pripombe, in sicer več kot 200, zaradi večje konkretizacije 
in jasnejše opredelitve tudi za ponovno presojo posameznih stališč. V zaostrenih 
gospodarskih razmerah pa so dani tudi številni predlogi, ki izhajajo iz poseb- 
nega interesa posameznih republik in avtonomnih pokrajin. Vse to je vplivalo 
na težavnost usklajevanja. Lahko ugotovimo, da naša delegacija ni imela večjih 
težav pri uresničevanju tistih predlogov, ki so bili usmerjeni k boljšemu izobli- 
kovanju politike izvoza, še posebej na konvertibilno področje, in k racionalnemu 
nadomeščanju uvoza kot enega izmed temeljev ekonomske politike za leto 1982. 

Prav tako ni bilo težav, da se že v 1982. letu in za vse petletno obdobje do 
1985. leta sprejete razvojne prioritete zožijo glede na realno manjše možnosti 
tako glede tujih kreditov kot tudi glede lastne akumulacije. 

Izvoz je dobil v proizvodni usmeritvi in v investicijah vsesplošno družbeno 
prednost. Poleg njega pa so v težišču ekonomske politike še energija, osnovni 
kmetijski proizvodi, osnovne surovine in repromateriali, še poselbej tisti izmed 
njih, ki bodo prispevali k pozitivnim učinkom na plačilno bilanco že v 1982. letu. 

Kljub zahtevam nekaterih republik in avtonomnih pokrajin po višjih stop- 
njah rasti, so usklajene predložene nižje stopnje rasti, in sicer za družbeni 
proizvod za okoli 2,5 %, industrijske rasti za 3,5 %>, izvoza za 8,5% in izvoza 
na konvertibilno področje za 12 %>. Razen Vojvodine, ki meni, da je 4% rast 
kmetijske proizvodnje previsoka, je tudi to usklajeno. Pričakujemo, da bo voj- 
vodinska delegacija umaknila to pripombo. 

Usklajena je tudi delitvena politika, ki naj zagotovi večjo udeležbo gospo- 
darstva v družbenem proizvodu s tem, da osebni dohodki delavcev rastejo 
skladno s produktivnostjo in da rast splošne porabe znotraj te rasti ne bo večja 
od 17 °/o. Pri tem so opredeljene izjeme. Moram povedati, da torej nismo uspeli 
uveljaviti stališča, naj se v federaciji limitira le globalna skupna rast vseh treh 
oblik porabe — osebne, skupne in splošne — znotraj le-te pa prepusti odgovor- 
nost republikam in avtonomnim pokrajinam za odločanje o posameznih limitih. 

Prvotno podporo našim stališčem sta silbska in hrvaška delegacija umaknili 
zaradi nasprotovanja vseh preostalih delegacij. S predlogom smo ostali sami in 
pri njem nismo ipotem več vztrajali. Rast splošne porabe je v slovenski resoluciji 
za 1982. leto planirana po stopnji 15,6% in v federaciji 17%. Rast skupne po- 
rabe v slovenski resoluciji za 16,5 %, v federaciji za 18%. Slovenska resolucija 
je torej glede delitvene politike bolj omejujoča kot federalna. Zvezna resolucija 
uresničitev politike delitve v slovenski resoluciji torej ne preprečuje, zato smo 
k temu predlogu dali soglasje. 

Pripombe k politiki cen so uveljavljene. Sprejeto je stališče, da bodo z 
ukrepi ekonomske politike zagotovljeni skladnejši blagovno-denarni odnosi. Do- 
govor o izvajanju politike cen, ki naj upošteva politiko odpravljanja disparitet, 
bo veljal do 31. januarja 1982. leta. Do tedaj pa ni možno povečevanje cen. Ukre- 
pi neposredne kontrole cen so predvideni tudi za 1982. leto, razen cen proizvodov 
in storitev, kjer bodo cene samoupravno dogovorjene, Skladno z zakonom in 
tistih cen, za katere se bo ocenilo, da so odnosi ponudbe in povpraševanja 
usklajeni. Pri tem se računa, da rast maloprodajnih cen ne bo višja od 15 %. 
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Moram reči, da je bilo veliko pripomb, ali je to realno ali ne, ker pa je to 
predvsem eden izmed limito v za politiko dogovora, kljub temu da je bil dan 
predlog, naj ta številka izpade, je potem vendarle bilo doseženo soglasje, da ta 
številka ostane. 

Kreditno-monetarna politika je usklajena in v besedilo resolucije je vklju- 
čen največji del pripomb, ki jih je dala naša Skupščina. Bistvene izboljšave so 
naslednje: 

Kljub poudarjeni restriktivni usmeritvi bo izvozno gospodarstvo uživalo 
popolno prednost pri pridobivanju kreditov tako iz bančnih virov kot tudi iz 
primarne emisije. Aktivnejša politika obrestnih mer bo to področje le deloma 
prizadela. Narodna banka Jugoslavije je zadolžena, da sprejme ukrepe, ki bodo 
povečali udeležbo gospodarstva v plasmajih bank ter v strukturi denarne mase 
z namenom izboljšanja likvidnosti gospodarstva. Tako Zvezni izvršni svet kot 
tudi Narodna banka Jugoslavije sta dolžna sprejeti ostre ukrepe za zmanjšanje 
špekulacij z zalogami blaga, ki povzročajo nered na tržišču. Kreditna politika 
bo močneje podprla ustvarjanje zalog pri oskrbovalnih organizacijah in s kre- 
diti kupcem stimulira združevanje dela in sredstev na dohodkovnih odnosih. 
Izvršnim organom je naročeno, da pohitijo s predlogi za dograditev monetar- 
nega sistema in še posebej za aktivnejši odnos za zmanjševanje kreditno-depo- 
zitnih odnosov. 

Povedati pa je treba seveda tudi to, da ene, in to zelo pomembne pripombe, 
ni bilo mogoče uveljaviti. Kot že nekaj let zapored tudi v tem letu nismo 
uspeli s predlogom, da o skupni višini nove primarne emisije ter o njenem 
morebitnem povečanju med letom odloča Skupščina SFR Jugoslavije. Etatizem, 
tako republiški kot tudi zvezni, je še premočan. Dosegli smo le to, da bodo 
delegati o tem redneje obveščeni. 

Omeniti pa je vendarle treba, da se v tem letu primarna emisija prvič po 
dolgih letih ne bo več uporabljala za pokrivanje deficita proračuna federacije. 

Vendar pa resolucija ni usklajena. Odprta so v glavnem tri vprašanja, ki se 
vsa nanašajo na ekonomske odnose s tujino, to je preskrba z nafto, urejanje 
deviznega trga in vprašanje klirinškega izvoza. Na predlog, da se z zakonom 
zagotavljajo devize glede na njihov priliv za habavo nafte, niso dale soglasja 
srbska, hrvaška in naša delegacija. Menimo, da je zagotavljanje deviz potrebno 
urediti s samoupravnim sporazumom, podobno kot v tem letu in tako kot to 
predvideva resolucija za nabavo nafte v tujini in za razdelitev derivatov nafte, 
in ne z zakonom. 72. člen ustave SFR Jugoslavije namreč omogoča zakonsko 
prisilo, vendar samo, če se to ni dalo doseči po samoupravni poti. To pa niti ni 
bilo poizkušano. Menimo, da nekatere slabe izkušnje iz tega leta ne smejo kom- 
promitirati samoupravne poti, pač pa je potrebno slaibosti iz nje odpraviti, ker 
je le na ta način in po tej poti mogoče dobiti boj za stimuliranje izvoza tudi za 
devize za nafto in hkrati za varčno porabo naftnih derivatov. 

Prav tako menimo, da ni mogoče sprejeti stališča, da bi slovensko gospo- 
darstvo po avtomatizmu zakona plačalo 119 milijonov dolarjev več, kot pa po- 
trebuje za svoje potrebe glede nafte in koksa. Skratka, smo za stališče, ki ga 
predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k osnutku tega zakona in ne za 
stališče, predlagano v resoluciji. 

Delegacija torej ni uspela uveljaviti vaših stališč. Zato vrača pooblastilo, da 
lahko glasuje za ta del resolucije, razen če ine sklenete drugače, ali pa, če se 
doseže soglasje, da se tako stališče umakne iz besedila resolucije. 
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Nismo uspeli uveljaviti tudi pripombe, naj se v resoluciji opusti stališče, 
da se bo v 1982. letu nadaljevalo z obveznim pobiranjem deviz iz avansov za 
investicijska dela v tujini in podobno, prav talko pa naj se v resoluciji opusti 
besedilo, da se bo pooblastila Narodna banka Jugoslavije za zadolževanje v 
tujini. To je Ibianco menica za etatizacijo dolgov, če se ne določi, da bodo dolgo- 
ve vračali uporabniki tako dobljenih deviznih kreditov. Menimo, da gre za 
izredno pomembno besedilo, h kateremu ne moremo dati soglasja, razen, če ne 
spremenite prvotnega stališča. Delegacija torej meni, da je potrebno vztrajati 
pri prvotnih stališčih. 

Tretje vprašanje je odnos do izvoza na področje s klirinškim Obračunom. 
Menimo, da mi mogoče dati soglasja, da bo ta izvoz glede stimulacij in pravic 
popolnoma izenačen z izvozom na konvertibilno področje. Ni tudi mogoča avto- 
matična konverzija ali zamenjava teh deviz, iki naj bi jo opravila Narodna 
banka Jugoslavije, kar predlagajo nekatere delegacije. Če hočemo uresničiti 
strategijo večjega izvoza na konvertibilno področje, moramo, vsaj po mnenju 
delegacije, vztrajati na različnosti dohodkovnih stimulacij, ki jih terjajo raz- 
lična devizna tržišča. 

Ta tri vprašanja so odprta tudi pri skupni devizni politiki in pri plačilni 
bilanci. Zato menimo, da ni mogoče dati soglasja k nobenemu izmed teh aktov v 
obliki, kot so predloženi. 

Plačilna bilanca ni usklajena tudi glede materialnih odnosov. Vse delegacije 
so dale soglasje k deficitu plačilne bilance v višini 500 milijonov dolarjev, ven- 
dar nobena na svojo predvideno plačilno-bilančno pozicijo v plačilni bilanci 
Jugoslavije. 

Zvezni izvršni svet ni sprejel noberne naše pripombe k plačilni bilanci. 
Sprejel je stališče, da je osnova za plačilno bilanco 1982. leta skupna ocena 
uresničitve izvoza, uvoza in preostalih postavk iz leta 1981, po kateri bo Slo- 
venija ustvarjala suficit 33 milijonov dolarjev. Vendar je v predlog plačilne 
bilance za 1982. leto vključil drugo oceno, po kateri naj (bo suficit Slovenije za 
1982. leto 177 milijonov dolarjev. Velike razlike so v oceni storitev in v kriterijih 
uvoznih pravic, pri katerih je Zvezni izvršni svet le za Vs upošteval kriterij 
uvoza, za izvoz 2/s pa po drugih "notranjih kriterijih, ki imajo po naši oceni ob 
nuji precej večjega izvoza veliko manjši pomen. 

Talko je nastala v plačilno-bilančni projekciji za Slovenijo razlika, ki znaša 
351 milijonov dolarjev suficita nad slovensko oceno maksimalnih možnosti in 
pomeni tako veliko izvozno obveznost ob neustreznih uvoznih pravicah. Dele- 
gacija meni, da ne more dati soglasja k plačilni bilanci, če se to ne spremeni. 
Pri tem naj povem, da je po naši oceni nesprejemljivo, da ima na ta način 
slovensko združeno delo obveznost, da ustvari 25,9 °/o vsega konvertibilnega 
izvoza Jugoslavije, za razliko od Hrvaške 21,2%, Srbije 25,4 #/o ob velikih raz- 
likah moči gospodarstva in ima po drugi strani pri uvozu blaga le 18°/# ude- 
ležbo, za razliko od Hrvaške, ki znaša 25,6 °/o in Srbije 24,6 °/o, kjer so odnosi 
obrnjeni. 

Skratka, če Zvezni izvršni svet v nadaljevanju usklajevanja ne bo občutno 
zmanjšal zahtevo po 393 milijonih dolarjev suficita v plačilno-bilančni poziciji 
Slovenije, menimo, da pod temi pogoji ni mogoče uresničiti obveznosti izvoza 
in uvoza v slovenski resoluciji, obveznosti glede nafte in obveznega pokrivanja 
deviznih potreb federacije. Zato ni mogoče dati soglasja k plačilni bilanci 
Jugoslavije. 
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Ker sem že omenil devize za, potrebe federacije, naj povem, da Zvezni 
izvršni svet ni sprejel našega predloga, da bi se v odloku o zagotavljanju deviz 
za potrebe federacije uveljavil kriterij odvajanja deviz po družbenem proiz- 
vodu, ki je osnova za odvajanje dinarjev za federacijo, ne pa kriterij deviznega 
priliva. Po kriteriju družbenega proizvoda daje Slovenija za federacijo 88,6 mili- 
jonov dolarjev, po kriteriju deviznega priliva pa 128,6 milijonov dolarjev, ali 
40 milijonov dolarjev več. Pri tem predlogu smo osamljeni in se vse preostale 
delegacije strinjajo s kriteriji deviznega priliva, čeprav gre za razliko 40 mili- 
jonov dolarjev. Federacija pa vendarle mora dobiti potrebne konvertibilne de- 
vize. Gre tudi za Jugoslovansko ljudsko armado. Menimo, da vendarle k temu 
ne bi dali veta in bi dali soglasje. 

Končno naj povem nekaj o proračunu. Usklajeno je stališče, da proračun 
federacije raste po stopnji, ki je pod stopnjo rasti družbenega proizvoda, kar 
pomeni po stopnji 23®/o. V usklajevanju je bila sporna 34°/o rast kotizacije 
republik in avtonomnih pokrajin. Po utrudljivem dokazovanju, da teh sredstev, 
če nočemo dodatno obremeniti gospodarstva, ni v republikah in avtonomnih 
pokrajinah, je po dvakratnem zmanjšanju Zvezni izvršni svet prišel s pred- 
logom, da bo rast kotizacije republik iin avtonomnih pokrajin 26 °/o. To pomeni, 
da bo stopnja rasti sredstev, ki jih daje Slovenija, z indeksom 123,7 ali približno 
na rasti družbenega proizvoda v Jugoslaviji, to je nekaj višja od družbenega 
proizvoda v Sloveniji. Res je, da je to nad rastjo družbenega proizvoda v Slo- 
veniji. Zato delegacija predlaga, ker proces usklajevanja teče, da se zmanjša 
proračun vsem koristnikom federacije linearno za 1 za toliko, da bi kotizacija 
republik in avtonomnih pokrajin rastla tudi po stopnji 23 %>. Vendar pa nas v tej 
zahtevi podpira — to je stanje od danes zjutraj— le še srbska delegacija. Zvezni 
izvršni svet pa je izjavil, da na tej osnovi ni več prostora za zmanjšanje pro- 
računa. Delegacija v Zboru republik in pokrajin se še ni dokončno opredelila, 
vendar menimo, če bi se s stališčem, da kotizacije rastejo po stopnji 26 °/o, kar 
pomeni obveznost Slovenije za zvezni proračun po stopnji 23,7 %», strinjale pre- 
ostale delegacije, bi se lahko s tem strinjala tudi naša. 

Na koncu mojega poročila vas prosim, da odobrite dosedanje delo delega- 
cije in to poročilo sprejmete. Pismeno poročilo z vsemi podrobnostmi in konkret- 
nimi uskladitvami bomo po končanem usklajevanju objavili v Poročevalcu. 
Prosim tudi za podporo, da delegacija ne da soglasja k posameznim aktom, če 
se stališča, ki sem jih navedel, ne spremenijo. Vsekakor pa je nujno, da se 
pred vašo odločitvijo o teh vprašanjih izreče tudi Izvršni svet. 

Skupščina. SR Slovenije je na sejah vseh svojih zborov dne 30. 9. 1981. leta 
sprejela sklep, da daje soglasje k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin in pooblastila delegacijo v Zboru 
republik in pokrajin, da v postopku usklajevanja predloga zakona uveljavlja 
določene pripombe. Delegacija je v usklajevalnem postopku uspešno uveljavlja- 
la pripombe Skupščine SR Slovenije, in sicer: 

1. Glede upravljanja sklada je usklajeno stališče, da je najvišji organ sklada 
skupščina in ne upravni odbor, kot to predvideva osnutek zakona. V tej zvezi 
so preoblikovane in konkretizirane tudi delovno področje in naloge sklada v 
smislu omogočanja vpliva združenega dela pri usmerjanju aktivnosti v zvezi 
s pospeševanjem gospodarskega razvoja manj razvitih republik in pokrajin. 
Prav tako predlog zakona predvideva obvezno poročanje o namenih in porabi 
in o gospodarjenju s sredstvi sklada. 
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2. Spremenjeno je v osnutku predlagano besedilo 5. člena tako, da fede- 
racija jamči le za obveznosti, ki izhajajo iz obveznega dela posojila. 

3. Predlog zakona vsebuje sedanji način financiranja delovne skupnosti, 
organov in poslovanja sklada, torej ne iz proračuna, kot je predvideval osnutek. 

4. V 11. členu osnutka predvidevano odobravanje sredstev sklada za druge 
namene se v predlogu opredeljuje le v okviru sredstev, ki se odobravajo kot 
krediti. 

5. V celoti sta bili sprejeti tudi pripombi k 15. členu veljavnega zakona, 
s katerimi se jasneje opredeljuje vsebina tega člena. 

6. Pripomba k 12. členu veljavnega zakona glede upoštevanja sprememb 
dinamike stalnih sredstev sklada v letnih planih na osnovi dogovorov med za- 
interesiranimi republikami oziroma avtonomnimi pokraj mami pa ni upoštevana 
v predlogu zakona, ker je to omogočeno že na osnovi 5. člena zakona o stalnih 
sredstvih sklada in sedanjega besedila 12. člena veljavnega zakona o skladu. 

S tem mislimo, da je delegaciji uspelo v zadostni meri vključiti pripombe 
v predlog zakona in vas prosimo, da delegacijo pooblastite, da lahko glasuje 
za zakon. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Začenjamo razrpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede odprtih vprašanj, ki jih je omenil tovariš Bule in postavil vprašanje, ali 
vztrajati ali pa spremeniti stališča o teh odprtih vprašanjih, vezanih na preskrbo 
z nafto in zagotavljanje deviz za to oskrbo, kakor tudi pri vprašanjih, vezanih 
na zadolževanje v okviru Narodne banke Jugoslavije, pri vprašanjih, vezanih 
za izvoz na klirinško področje in na status oziroma položaj izvoznikov oziroma 
pri vprašanjih o določenih konverzijah klirinških deviz v konvertibilne, kakor 
tudi pri vprašanjih plačilne bilance Jugoslavije, je potrebno vztrajati na naših 
stališčih glede na to, da je, kot je že ibilo rečeno, potrebno najprej maksimalno 
izkoristiti vse možnosti samoupravnega reševanja teh vprašanj, zlasti glede 
oskrbe z nafto, da je pri zadolževanju potrebno vztrajati pri načelu zadolže- 
vanja za koga, za čigav račun in kdo bo vračal to, da na področju kliringa 
dejansko ne moremo enačiti izvoza na obeh področjih, kar smo zelo jasno že 
opredelili v planskih alktih. Položaj v letu 1981 nam le dodatno potrjuje pravil- 
nost takšne usmeritve. 

Prav tako glede plačilne bilance, saj gre za velika razhajanja v projekciji, 
ki smo jo izdelali v Sloveniji, in projekciji, ki je bila pripravljena v zveznih 
organih. Ta razlilka pa se predvsem izraža tudi v pogojih slovenskega gospo- 
darstva, saj bi v primeru vztrajanja na ustvaritvi suficita v višini 393 milijonov 
dolarjev to pomenilo za Slovenijo znatno znižanje možnosti uvoza, kar bi imelo 
za posledico tudi bistveno znižanje obsega proizvodnje v primerjavi z letom 
1981. Praktično bi prišli do indeksa 98. Tako ali tako pa vam je znano, da se 
v resoluciji pravzaprav opredeljujemo za suficit 42 milijonov dolarjev, kar je 
glede na rast družbenega proizvoda v letu 1982 vsega 1,5 %. 

Glede oprostitev v proračunu pa menimo, da bi danes bilo potrebno doseči 
še dodatno usklajevanje. V primeru, da možnosti za takšno uskladitev ne bi 
bilo, potem bi morali pristati tudi na varianto porasta 23,7 ®/o, kar pa bi pome- 
nilo spremembo v predlaganih stopnjah pri davku iz dohodka temeljnih orga- 
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nizacij združenega dela. V tem primeru bi morali povečati stopnjo za 0,25 %, 
tako da bi ta stopnja znašala namesto 3 °/o skupno 3,25 "/o. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Samar. Želi še kdo 
besedo? (Ne.) 

Predlagam zboru naslednji sklep: 
1. Družbenopolitični zbor sprejema poročilo delegacije Skupščine SR Slo- 

venije v Zboru republik in pokrajin SFR Jugoslavije o usklajevanju resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 
do 1985 v letu 1982 kot podlago za njeno nadaljnje usklajevanje. 

2. Zbor sprejema poročilo delegacije o usklajevanju osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko imanj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in po- 
oblašča delegacijo, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu 
zakona. 

Zeli kdo dopolniti predlagani sklep? (Ne želi.) Dajem predlog sklepa na 
glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982. 

Predlog resolucije je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. O njem 
so razpravljali Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna (komisija in skupina 
delegatov za proučitev poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1981 in resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1981 
do 1985 v letu 1982. 

Danes smo prejeli poročilo Komisije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve, predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika zbora, dopolnitev poročila o delo- 
vanju Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, z osnutkom finančnega 
načrta za leto 1982, poročilo o letnih načrtih zaposlovanja za leto 1982, amand- 
maje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in stališča ter ugotovitve Izvršne- 
ga sveta k poročilu Zvezne skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije o letnih 
načrtih zaposlovanja za leto 1982. 

Besedo dajem tovarišu Milivoju Samarju, članu Izvršnega sveta in pred- 
sedniku Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Razprava o osnutku resolucije je podprla osnovna izhodišča ekonomske 
politike za prihodnje leto. Usmeritev v izboljšanje plačilno-bilančnega in deviz- 
no-bilančnega položaja Slovenije bo ključna naloga uresničevanja politike eko- 
nomske stabilizacije in družbenega plana Slovenije za obdobje 1981—1985 v 
letu 1982. Zato bodo morali biti vsi ukrepi in aktivnosti samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti v celoti naravnani v povečanje izvoza blaga in storitev na 
konvertibilno področje, v smotrno in učinkovitejše gospodarjenje z energijo, 
surovinami in reprodukcijskim materialom, v varčevanje na vseh področjih in 
v zmanjševanje stroškov v celoti. 
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Izvozna prizadevanja organizacij združenega dela bodo spodbujali nepo- 
sredni ukrepi tekoče ekonomske politike ter usmeritve na vseh njenih pod- 
ročjih. Bolj umirjeno in skladnejše bo gibanje cen, selektivnejša oskrba proiz- 
vodnje z reprodukcijskim materialom glede na izvozno usmerjenost dosledno 
izvozno usmerjena kreditna-denarna in davčna politika, kot tudi usmeritve pri 
investicijah in na področju delitve dohodka. 

Program ukrepov, nalog in aktivnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, ki ga Izvršnii svet predlaga Skupščini v sprejem hkrati z resolucijo, 
podrobneje opredeljuje naloge, roke in njihove nosilce. Skupaj z usklajenimi 
plani organizacij združenega dela v Samoupravni interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino bodo tako jasneje kot v preteklih letih opredeljene 
naloge posameznih nosilcev, organizacij združenega dela, interesnih skupnosti, 
Gospodarske zbornice Slovenije, bank in Izvršnega sveta, kar bo omogočilo 
njihovo doslednejše izvajanje, pa tudi odgovornost vsakega nosilca za uresniče- 
vanje svojih in skupnih nalog. 

Predlog resolucije vsebuje materialne okvire razvoja Slovenije v 1982. letu, 
kot so bili sprejeti v Skupščini ob razpravi o osnutku resolucije. Izhajajo iz 
našega predloga plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja Slovenije 
v enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije, ki se glede suficita 
bistveno razlikuje od predloga zveznih organov. Usklajevanje resolucije in 
spremljajočih aktov v Skupščini SFRJ še ni zaključeno. Če !bo kot rezultat tega 
uslajevanja v prihodnjih dneh za Slovenijo opredeljen drugačen plačilno in 
devizno-bilančni položaj, bodo organizacije združenega dela to upoštevale v pro- 
cesu usklajevanja planov ekonomskih odnosov s tujino v Samoupravni interesni 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Opozoriti pa je treba že sedaj, da bi 
bistvena odstopanja od našega predloga terjala spremembo za 1982. leto oce- 
njenih materialnih olkvirov razvoja, zlasti rasti industrijske proizvodnje in druž- 
benega proizvoda. 

Dosedanje razprave o razvoju v prihodnjem letu so jasno pokazale, da je 
osnovna smer reševanja problemov plačilne bilance v prizadevanju združenega 
dela za čimveč ji izvoz. Samo na ta način bomo lahko v prihodnjem letu dosegli 
rast proizvodnje, ki je predpogoj za postopno reševanje strukturnih neskladij 
ter ohranitev dosežene ravni osebnega in nekaterih temeljnih oblik družbenega 
standarda. Pravilnost takšne usmeritve potrjujejo tudi podatki o gospodarskih 
gibanjih v zadnjih mesecih. Po znanih ukrepih na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino je slovensko združeno delo izrazito povečalo napore za izvoz na 
konvertibilno področje ter s tem, kljub mnogim problemom, slabšim dohodkov- 
nim rezultatom, pa tudi izgubam, zagotovilo rast proizvodnje, ki se približuje 
resolucijskim okvirom. V enajstih mesecih tega leta je izvozilo na konvertibilno 
področje za milijardo 455 milijonov dolarjev blaga, kar je za 11°/» več kot v 
enaikem obdobju lani. Izvoz blaga je v septembru, oktobru in novembru znašal 
v povprečju 163 milijonov dolarjev oziroma 36 % več, kot je to bilo povprečno 
v obdobju januar—avgust tega leta. S tem si je slovensko združeno delo omo- 
gočilo najnujnejši potrebni uvoz ter doseglo v 11 mesecih letos obseg industrij- 
ske proizvodnje, ki je za 2,1 % večji kot v enakem obdobju prejšnjega leta. 

Preusmeritev na izrazito povečanje izvoza na konvertibilno področje izhaja 
tudi iz planov ekonomskih odnosov s tujino organizacij združenega dela za 
prihodnje leto. Po prvih podatkih, zbranih v Samoupravni interesni skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, organizacije združenega dela planirajo za 1982. 
leto izvoz blaga na konvertibilno področje v skupni višini 1 966 000 000 dolarjev, 
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kar je enako predvidevanjem v našem predlogu projekcije plaoilno-bilančnega 
in devizno-bilančnega položaja Slovenije. 

DoSti nižje od možnosti je predvidevanje organizacij združenega dela za 
izvoz storitev na konvertibilno področje. Največja razhajanja glede realne mož- 
nosti pa so pri planiranem uvozu zaradi bistveno večjega uvoza od možnosti, 
saj izhaja iz dosedanjih podatkov organizacij združenega dela v Sloveniji so- 
razmerno visok deficit na konvertibilnem področju, namesto potrebne izravnave 
oziroma suficita. Te prve ocene planov organizacij združenega dela kažejo, da 
bo nujno v procesu usklajevanja planov v interesni skupnosti dosledno izhajati 
iz usmeritev resolucije ter možnosti uvoza ter bolj kot v preteklosti povezovati 
za vsako organizacijo združenega dela s povečanjem izvoza na konvertibilno 
področje. 

Plačilno-bilančni okviri, ki pretežno opredeljujejo razvoj v prihodnjem letu, 
narekujejo tudi hitrejše povečevanje primarne kmetijske proizvodnje. Z boljšo 
izrabo sedanjih proizvodnih zmogljivosti in z naložbami v primarno kmetijsko 
proizvodnjo moramo zagotoviti večje pokrivanje potreb po hrani in zmanjševati 
uvoz, v nekaterih proizvodnjah pa povečati tudi izvoz. 

Zato Izvršni svet ob resoluciji predlaga Skupščini predlog nalog, ukrepov 
in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v 1982. 
letu. Pri pripravi tega programa smo izhajali iz sklepov in pobud Skupščine ob 
obravnavi problematike v kmetijstvu. 

Konec novembra sprejeta zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in 
spremembah amortizacijskih stopenj bosta vplivala na nižjo rast dohodka v 
1982. letu od tiste, ki bi jo sicer dosegli ob nespremenjeni zakonodaji na tem 
področju. Pri tem vseh učinkov ni mogoče že sedaj kvantitativno oceniti. 
Izvršni svet bo tekoče spremljal gibanje dohodka in po potrebi predlagal pri- 
stojnim nosilcem prilagajanje politike delitve dohodka ter ukrepe, ki naj pre- 
prečijo avtomatično prenašanje posledic teh zakonov na cene. 

V 1982. letu je osnovna usmeritev politike amortizacije in razporejanja do- 
hodka povečanje sredstev za reprodukcijo. Zato bodo podpisniki dogovora o 
družbeni usmeritvi razporejanja dohodka v 1982. letu izjemoma upoštevali kot 
osnovo dohodek, povečan za amortizacijo po predpisanih stopnjah. Takšen pri- 
stop je potrebno vključiti tudi v resolucije Občin. 

V resoluciji je predvideno, da se bodo vse tri oblike tekoče porabe obliko- 
vale na ravni, ki je bila predlagana ob sprejemu osnutka resolucije. Zadržala 
bi se njihova predvidena udeležba v družbenem proizvodu, pri čemer bo njihova 
rast zaostajala za rastjo primerljivega dohodka, to je bruto dohodka. 

Zaradi omenjenih sprememb, ki se bodo izrazile kot enkraten ukrep v nižji 
rasti dohodka le v 1982. letu, predlog resolucije izjemoma opredeljuje rast 
posameznih oblik porabe tudi z nominalnimi okviri, česar ni bilo v osnutku 
resolucije. To pa ne pomeni, da opuščamo dosedanji pristop k oblikovanju 
posameznih oblik porabe. 

Tovarišice in tovariši delegati! Poleg spremenjenih materialnih okvirov 
razvoja in upoštevanja učinkov zakona o amortizaciji so osnovne spremembe in 
dopolnitve predloga resolucije glede na osnutek naslednje. 

Izraziteje je poudarjena nujnost nadaljnjega razvoja samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov ter na tej osnovi reševanje razvojnih problemov in 
ukrepanje predvsem v okviru samoupravnih povezav v organizaciji združenega 
dela. V bolj zaostrenih gospodarskih razmerah bomo morali hitreje in učinko- 
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viteje utrjevati združevanje dela in pri tem še posebej okrepiti vlogo delovne 
organizacije. 

Podrobneje so razdelane usmeritve na področju investicij. Pri tem pa so 
kot temeljna usmeritev izpostavljene investicije v proizvodnjo za izvoz na 
konvertibilno področje. Tako resolucija za 1982. leto zaostruje investicijske 
kriterije iz dogovora o temeljih družbenega plana, in sicer določa izvozno na- 
ravnanost kot osnovni pogoj za nove investicije, razen za z resolucijo določene 
izjeme. Začenjali bomo graditi le tiste objekte, ki bodo v čim krajšem času 
zagotovili 50 % celotnega prihodka z izvozom na konvertibilno področje in bodo 
dosegali izrazite pozitivne neto devizne učinke. Kljub nelkaterim ugovorom, 
da je to preambiciozna zahteva, Izvršni svet meni, da moramo odločno spre- 
meniti investicijske trende ter zagotaivljati takšno strukturo investicij, ki bo v 
prihodnjih letih omogočila večje vključevanje slovenskega združenega dela v 
mednarodno menjavo in doseganje pozitivnih plačilno-bilančnih učinkov v 
celoti. 

V razpravah so bile prisotne tudi zahteve po izenačevanju investicij, in 
sicer v nadomeščanje uvoza z investicijami za izvoz. Teh pobud ne moremo 
sprejeti, saj obveznosti za odplačilo dolgov v tujini v prihodnjem in naslednjih 
letih zahtevajo preusmeritev na 'investicije, ki bodo z deviznim prilivom omo- 
gočile poravnavanje teh obveznosti. 

Omejena sredstva za investicije narekujejo Okrajno smotrno porabo. Zato ni 
mogoče prioritetno začenjati investicij, ki so namenjene nadomeščanju uvoza. 
Izjemoma bo mogoče investirati v proizvodnjo osnovnih uvoznih in deficitarnih 
surovin in proizvodnjo, ki je tehnološka osnova prestrukturiranja gospodarstva, 
kot že določa dogovor o temeljih plana. Vendar tudi tu zaostrujemo zahteve 
glede na devizne učinke. 

Materialne možnosti ne bodo omogočale ohranjanja dosedanjega obsega 
negospodarskih investicij, kakor tudi njihovega financiranja na osnovi bančnih 
sredstev. Z usmeritvami glede financiranja investicij na osnovi samouprispev- 
kov ne želimo zavirati njihovega izvajanja, ampak prispevati k realnemu pla- 
niranju programov in dinamike njihovega izvajanja. Te usmeritve naj spodbu- 
jajo tudi postopnost v izvajanju posameznih delov programa tako, da bodo 
objekti dokončani v krajšem času in ne bo potrebno angažirati dela sredstev 
za pokrivanje prekoračitev. 

V infrastrukturnih dejavnostih se zaključuje samoupravno sporazumevanje 
in sprejemanje aneksov k samoupravnim sporazumom o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Sedanje ocene kažejo, da v okviru planiranega 
deleža za infrastrukturne dejavnosti v 1982. letu ni možnosti za nadaljnje krče- 
nje sredstev drugih samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
v korist vlaganj v energetiko, kar bo potrebno upoštevati pri dopolnjevanju 
srednjeročnih planskih aktov. 

Pri uresničevanju politike skladnejšega regionalnega razvoja je dan večji 
poudarek samoupravnemu združevanju sredstev. Vključevanje teh območij v 
začrtane procese za kvalitetne spremembe v razvoju Slovenije je edina traj- 
nejša osnova, da bodo ta območja v razvoju dosegla stopnjo razvitosti proizva- 
jalnih sil v celotni republiki. Te spremembe so bile podprte in dopolnjene tudi 
v razpravah v delovnih telesih Skupščine ob predlogu resolucije. 

Na osnovi dosedanjih razprav je Izvršni svet pripravil amandmaje k pred- 
logu resolucije, o katerih boste danes odločali, skupaj s predlogom resolucije. 
S temi amandmaji dopolnjujemo besedilo predloga resolucije, predvsem v na- 
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slednjem. Dopolnjujemo in konkretiziramo osnove za družbeno presojo inve- 
sticij v 1982. letu v skladu z združenimi materialnimi možnostmi in nujnostjo 
večjega vključevanja v izvoz. Opredeljujemo pristop k razvoju in pospeševanju 
pridelovanja hrane v Sloveniji. Konkretiziramo usmeritve za racionalizacijo na 
področju skupne in splošne porabe. Dopolnjujemo naloge udeležencev dogovora 
o temeljih družbenega plana, da v programu nalog za 1982. leto opredelijo tudi 
akcijski program in roke za spremembo svojih srednjeročnih planskih aktov. 

V vseh fazah priprave resolucije smo poleg stališč, iki smo jih upoštevali pri 
pripravi končnega besedila resolucije, prejeli tudi nekatere pripombe, ki jih 
ni bilo mogoče upoštevati. Mnenja k tem pripombam smo delegatom posredo- 
vali v posebnem gradivu. Iz njega je razvidno, da nismo upoštevali predvsem 
tistih predlogov, ki niso v skladu z osnovnimi usmeritvami razvoja v 1982. letu, 
in tistih, za katere menimo, da je potrebno rešitve iskati v samoupravnem spo- 
razumevanju v okviru samoupravnih asociacij, ah pa so taki, da sodijo v pri- 
stojnost posameznih temeljnih nosilcev planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vzporedno z razpravo o resoluciji so pote- 
kale in še potekajo številne aktivnosti z namenom, da bi pravočasno sprejeli 
vse spremljajoče akte za 1982. leto. Dogovor o izvajanju politike cen, ki bo 
podrobneje opredelil naloge nosilcev politike cen, je v pripravi in bo sprejet 
v januarju 1982. leta. Prav tako bodo v okviru Republiške skupnosti za cene, 
Gospodarske zbornice Slovenije in splošnih združenj do konca januarja 1982. leta 
pripravljeni programi izvajanja politike cen za odpravljanje najbolj izrazitih 
nesorazmerij v cenah. 

V pripravi je načrt zaposlovanja za 1982. leto, ki bo razdelal usmeritve in 
naloge na področju zaposlovanja. Predvideni so samoupravni sporazumi, v kate- 
rih bodo opredeljene osnovne naloge posameznih nosilcev pri. izvajanju začrtane 
politike zaposlovanja. Proces sporazumevanja poteka v okviru skupnosti za za- 
poslovanje. Podpisniki sporazumov v občinah bodo temeljne organizacije zdru- 
ženega dela. Razpoložljivi podatki o načrtovanem zaposlovanju v organizacijah 
združenega dela kažejo, da del združenega dela, tako kot v preteklih letih, 
predvideva še vedno večje zaposlovanje, kot ga predvideva resolucija in kot 
je bilo v preteklih dveh letih. 

Izvršni svet meni, da bo treba v procesu usklajevanja planov zaposlovanja, 
ki bi ga morali zaključiti v januarju 1982. leta, bolj uveljaviti kriterije racio- 
nalnega in produktivnega zaposlovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel osnutek energetske bilance 
za 1982. leto, ki vključuje ukrepe za čim večjo proizvodnjo domače energije, za 
pospeševanje dopolnjevanja in izvajanja programov za racionalno in varčno 
rabo energije, zagotovitev energije in transporta posameznih vrst energije iz 
drugih republik in avtonomnih pokrajin ob dogovorjenih pogojih in uvoz le 
nujno potrebne manjkajoče energije za zagotavljanje predvsem tiste plansko 
določene graditve energetskih objektov, katerih kasnitev bi imela v naslednjih 
letih občutne negativne posledice pri preskrbi z energijo ter za izvajanje pospe- 
šenih geoloških in drugih raziskav na že znanih in perspektivnih območjih za 
premog, vodne vire, nafto in plin ter geotermičnih virov in za usposobitev 
pozitivnih nahajališč za čim prejšnje izkoriščanje. Dogovor o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohodka je kot predlog v razpravi pri njego- 
vih udeležencih ter bo podpisan do konca leta 1981. Pripravljen je tudi predlog 
dogovora o enotni davčni politiki v občinah. 



748 Družbenopolitični zbor 

V predlogu dogovora o izvajanju splošne porabe na ravni občin je pred- 
videno povečanje sredstev splošne porabe v občinah za 16,5%, pri čemer je 
izjema splošna poraba v občini Maribor. Zato popravljamo 14. točko infor- 
macije o nesprejetih pobudah delegatov ob razpravi o osnutku resolucije, ker je 
ta pobuda vključena v ta dogovor. 

Samoupravne interesne skupnosti družbene dejavnosti so usklajevale samo- 
upravne sporazume o temeljih planov ter planirani Obseg in vrednost svojih 
programov za 1982. leto na osnovi osnutka in predloga resolucije. Menimo, da je 
dosežen znaten napredek pri prilagajanju njihovih programov zoženim mate- 
rialnim možnostim. V večini občin samoupravne interesne skupnosti predvide- 
vajo rast sredstev za skupno porabo v resolucijskih okvirih, pri tem pa izstopa 
še vedno nekoliko višja rast teh sredstev v dvanajstih občinah. 

Republiške Samoupravne interesne skupnosti, brez skupnosti invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja, katerih sredstva predstavljajo okoli 22 % celotnih 
sredstev družbenih dejavnosti, so predvsem zaradi sredstev Skupnosti otroškega 
varstva Slovenije, ki so namenjena za izplačilo nadomestil v času porodniškega 
dopusta, in sredstev Kulturne skupnosti Slovenije, v globalu še prek dogovorje- 
nega okvira v republiki Sloveniji, medtem ko so planirana sredstva drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti v predvidenih okvirih. Zahtevano bo na- 
daljnje usklajevanje med posameznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
in ustrezno prilagajanje prispevnih stopenj med letom. 

V dosedanjih razpravah o osnutku in predlogu resolucije je bilo ob ugotav- 
ljanju zoženih materialnih možnosti nadaljnjega razvoja pogosto izpostavljeno 
vprašanje možnosti izvajanja nalog iz sprejetih planskih aktov v samoupravnih 
organizacijah in občinah ter nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana 
Slovenije za obdobje 1981—1985. Delegati v Skupščini SR Slovenije ste obrav- 
navali izvajanje nekaterih teh nalog na osnovi poročil, predloženih v skladu 
s sklepi Skupščine z dne 28. julija tega leta. 

Podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje 
1981—1985 še pripravljajo analizo izvajanja svojih nalog in programi le-teh za 
1982. leto. V zoženih materialnih možnostih vseh nalog ne bo mogoče izvajati 
v predvideni dinamiki, zato se bodo morali podpisniki dogovoriti, katere od teh 
nalog bi bilo smotrno preložiti na naslednja leta. V januarju 1982. leta bodo 
podpisniki dogovora na osnovi zvezne in republiške resolucije ter dopolnjene 
analize svojih razvojnih možnosti pripravili program aktivnosti za dopolnitev 
oziroma spremembo planskih aktov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si je 
prizadeval pripraviti predlog resolucije s spremljajočimi akti kot jasno zastav- 
ljen program izvajanja politike ekonomske stabilizacije v prihodnjem letu. Na- 
loge so zahtevne, saj moramo hkrati reševati nakopičene dolgoročne razvojne 
probleme in bistveno izboljšati plačilno-bilančni in devizno-bilančni položaj Slo- 
venije in Jugoslavije. Pri tem nam bodo v spodbudo nekateri pozitivni letošnji 
rezultati, zlasti v drugem polletju pridobljene izkušnje ter ne nazadnje široko 
uveljavljen sistem samoupravljanja. Zastavljene naloge zahtevajo bolj produk- 
tivno delo in učinkovitejše gospodarjenje s sredstvi, večjo odgovornost in boljši 
odnos do dela ter krepitev drugih kvalitetnih dejavnikov. Le na tej osnovi bomo 
lahko izvedli z resolucijo predvidene naloge, zlasti na področju stabilizacije in 
povečanja izvoza. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da sprejmete 
predlog resolucije, skupaj z amandmaji Izvršnega sveta. 
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Pri predloženih amandmajih Izvršnega sveta bi rad opozoril, da je na 
4. strani prišlo do tiskovne napake. Letnica bi morala biti 1982 in ne leto 1980, 
kot je po pomoti natiskano. V istem amandmaju se vrstni red alinej spremeni 
tako, da so na prvem mestu naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, potem 
pa sledijo prva, druga in četrta alinea. 

Obrazložitev k amandmajem, ki ste jih prejeli, ni potrebno ponavljati. Poleg 
tega je včeraj Izvršni svet prejel še amandmaje skupine delegatov iz Ljubljane. 
Iz predloženega gradiva ni razvidno, ali so predloženi ali ne. Če bo potrebno, 
se bom posefcej izrekel tudi o teh amandmajih. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Samar. Poročevalci 
delovnih teles, želite besedo? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da v imenu skupine delegatov, ki ste ji naložili, da spremlja pri- 
pravo planskih dktov republike za prihodnje leto, opozorim na nekaj osnovnih 
ugotovitev v zvezi s pripravo predloga resolucije. 

Najpomembnejše je dejstvo, da je resolucija nastajala na podlagi stališč in 
sklepov, ki jih je ta Skupščina sprejela 28. julija tega leta, ter njenih sklepov 
in usmeritev, sprejetih ob obravnavi posameznih poročil, pripravljenih na pod- 
lagi navedenih stališč in sklepov, in to v sprotnem sodelovanju zborov in delov- 
nih teles, samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih organi- 
zacij s predlagateljem. Zato predlog resolucije dejansko pomeni skupen akcijski 
dogovor o politiki in okvirih gospodarjenja v prihodnjem letu. Pri tem pa pose- 
bej poudarjam, da je prvič v dosedanji praksi delegatom predložen tudi celoten 
instrumentarij spremljajočih oziroma izvedbenih aktov k resoluciji, ki so že 
sprejeti, a'li pa so v zaključni fazi usklajevanja in sklepanja. V sSkupini delegatov 
smo menili, da gre glede na dosedanjo prakso za pomemben napredek, saj 
večina teh aktov, seveda vsak iz svojega vidika, opredeljuje pogoje gospodar- 
jenja v prihodnjem letu in je torej s tem zadoščeno zahtevam delegatov v tej 
Skupščini, da je večina pogojev gospodarjenja znana pred začetkom poslov- 
nega leta. 

Skupina se ni posebej opredeljevala do tistih pogojev gospodarjenja, ki so 
odvisni od usklajevanja v zveznem merilu, saj so bila stališča in pripombe k 
zvezni resoluciji in spremljajočim aktom opredeljena na novembrskih sejah 
zborov. Prav tako pa smo pri tem izhajali iz dejstva, da bodo člani delegacije 
v Zboru republik in pokrajin na današnji seji zbora podrobno poročali o poteku 
usklajevanja naših stališč k zvezni resoluciji in v spremljajočih aktih. Kljub 
temu pa smo v skupini ugotavljali, da bo opredelitev nekaterih nalog v repu- 
bliški resoluciji, predvsem na področju ekonomskih odnosov s tujino, odvisna 
prav od rezultatov tega usklajevanja. 

Želim vas tudi obvestiti, da smo v skupini delegatov posebno pozornost 
namenili tudi nalogam, ki se nanašajo na realnost družbenega planiranja in 
s tem povezanim načelom kontinuiranega planiranja. Iz vseh predloženih aktov, 
tako v federaciji kot tudi v naši republiki je razvidno, da so s plani opredeljene 
naloge glede na stvarne materialne možnosti in nujnost doslednega uresničeva- 
nja politike ekonomske stabilizacije preambiciozne in da jih bo potrebno po- 
novno preveriti. To velja zlasti za konkretne obveznosti, sprejete z dogovori 
o temeljih družbenega plana in tudi s samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov, ki so instrument za združevanje dohodkov oziroma sredstev za njihovo 
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uresničevanje. Zato poudarjam, da smo se zavzeli za takšno spremembo vseh 
planskih aktov na vseh ravneh, ki bo temeljila na realno razpoložljivem do- 
hodku, kar pa narekuje, da se na primer na področju naložb in virov zanje 
preverijo doseženi rezultati združevanja sredstev, dinamika investiranja in 
struktura virov ter da se na teh preverjenih osnovah s planskimi akti oprede- 
ljene prioritete zožijo. Zato mora biti med drugimi nalogami v resoluciji opre- 
deljena tudi naloga, ki jo predlagatelj ustrezno opredeljuje v svojem amandmaju 
pod številko XVIII., kar je zahtevala tudi skupina delegatov v svojem poročilu, 
ki ste ga prejeli. 

Pri tem pa posebej poudarjam, da je glede na osnovno usmeritev resolu- 
cije, ko gre za vključevanje v mednarodno menjavo dela, potrebno upoštevati 
tudi nujne naloge spreminjanja našega gospodarstva, ki je usmerjeno na zuna- 
nje tržišče. S tem pa so povezana številna vprašanja izvoznih spodbud, ki naj bi 
bile potrebne, če bi dosegli svetovno ali vsaj višjo raven produktivnosti, da bi 
uskladili raven domačih cen s svetovnimi in odločneje sledili politiki realnega 
tečaja dinarja, za kar smo se in se še zavzemamo v tej Skupščini. 

V skupini smio med drugim namreč menili, da po svojem bistvu dinarske 
izvozne stimulacije na konvertibilna območja precej nadomeščajo razlike v naši 
produktivnosti dela, kar je dolgoročno seveda nesprejemljivo in takšnih spod- 
bud verjetno pri drugačni produktivnosti in kvalitetnejšem gospodarjenju ne bi 
potrebovali, vsaj ne na taki stopnji. 

V dosedanjih razpravah smo pogosto opozarjali tudi na vprašanje družbenih 
dejavnosti, zlasti v zdravstvu. Po oceni skupine je vprašanje, ali v SIS sploh 
lahko pride do izgube, z resolucijo ustrezno rešeno. Ponovno pa je potrebno 
zahtevati, da se revidirajo standardi in normativi na vseh področjih svobodne 
menjave dela, in to ne z akti te Skupščine, ampak s sporazumi uporabnikov in 
izvajalcev v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. Takšna opredelitev 
velja tudi za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, ki so 
posebnega družbenega pomena. V zvezi z nekaterimi konkretnimi predlogi in 
pobudami pa želim posebej poudariti, da smo se v skupini delegatov, tako kot 
v pristojnih delovnih telesih zavzeli, da se splošnim načelom usklajevanja raz- 
vojnih ambicij z realnimi dohodkovnimi možnostmi podredijo vsi programi, 
med drugim tudi dinamika razvoja celodnevne šole. 

Posebej želim tudi opozoriti, da se je Skupina opredelila tudi do tistih vpra- 
šanj, na katere je bilo opozorjeno v delovnih telesih ob obravnavi spremljajočih 
aktov republiške resolucije. Opredelitve v zvezi z združevanjem sredstev rezerv 
in v zvezi s pospeševanjem proizvodnje hrane so razvidne iz poročila skupine. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu skupine delegatov predlagam, da 
sprejmemo predlog resolucije, skupaj z amandmaji predlagatelja, ki so predlo^ 
ženi glede na dosedaj sprejete opredelitve in stališča v tej Skupščini in njenih 
delovnih telesih. Upoštevaje tudi vse spremljajoče akte, si dovolim trditi, da 
smo kljub zapletenim pogojem gospodarjenja uspeli pravočasno določiti vse po- 
goje gospodarjenja za prihodnje leto. Seveda pa velja poudariti, da bo potrebno, 
zlasti v januarju 1982. leta nadaljnje usklajevanje glede konkretnih obveznosti 
za uresničevanje same resolucije. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Poročevalci Odbora za druž- 
benoekonomske odnose, boste dopolnjevali poročilo? (Ne.) 

Preden začnemo razpravo, predlagam, da zbor oblikuje skupino delegatov 
za oblikovanje končnega besedila stališč k resoluciji za leto 1982 v sestavi: Tone 
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Krašovec, Emil Šuštar in Štefanija Žagmaister. Se s tem predlogom stri- 
njate? (Da.) 

Kdo že?li razpravljati? Besedo ima tovariš Miloš Prosenc. 

Miloš Prosenc: Tovarišice in tovariši delegati. Bom zelo kratek! 
Veste, da je Predsedstvo Republiške konference SZDL zelo na široko razprav- 
ljalo o osnutku resolucije. Obravnavalo je tudi predlog resolucije in ocenjevalo, 
koliko so frontno sprejeta stališča in usmeritve ustrezno upoštevane pri obliko- 
vanju predloga resolucije. Predsedstvo je ugotovilo, da predlog resolucije 
ustrezno upošteva vse usmeritve iz številnih razprav, ki so bile zaokrožene 
v Predsedstvu Republiške konference SZDL in zato tudi predsedstvo v celoti 
podpira ta predlog. Skupaj s spremljajočimi akti je to dobra osnova za aktivnost 
pri vodenju ekonomske politike v naslednjem letu. 

Od osnutka do predloga resolucije je prišlo do nekaterih bistvenih spre- 
memb. O nekaterih je predlagatelj spregovoril že ob razpravi o osnutku. Vsa 
nadaljnja pojasnila smo potem tudi prejeli in nekatera tudi danes. Tako je v 
predlogu resolucije zelo dinamično opredeljen izvoz, ki postaja glavni generator 
rasti in s tem večje rasti družbenega proizvoda. S tem je pridobila resolucija 
na stabilizacijski usmeritvi. Z vnašanjem spremenjenih pogojev na področju 
obračunavanja dohodka zaradi spremenjene amortizacije in revalorizacije osnov- 
nih sredstev in spremembe amortizacijskih stopenj se objektivizira dohodek, 
S tem pa seveda tudi posamezna razmerja v resoluciji dobijo nove kvalitete. 

In še tole! Ko smo razpravljali o predlogu resolucije za naslednje leto, je 
bilo ponovno poudarjeno, da je pri njenem uresničevanju potrebno ponovno 
izpostaviti vlogo družbenopolitičnih organizacij v delegatskem in skupščinskem 
sistemu oziroma v sistemu socialističnega samoupravljanja sploh. Boj za stabili- 
zacijo bomo dobivali le z odločnejšim uveljavljanjem samoupravne vloge delav- 
cev, delovnega človeka in občana v pravicah, obveznostih in odgovornostih pri 
usmerjanju vseh tokov družbene reprodukcije. Mislim, da ni odveč, če ob 
sprejemanju predloga v tem zboru to ponovno poudarimo in ugotovimo. 

Glede amandmajev imam le eno pripombo, in sicer k amandmaju v poglavju 
II., 3. točka na 4. strani, desni stolpec, kjer je navedba o izrabi sekundarnih 
surovin. Omenjamo šolsko mladino, ki se bo še širše vključevala v zbiranje 
teh surovin. Za tem sledi obrazložitev. Mislim takole. Vse akcije, ki jih na tem 
področju izvaja šolska mladina, pionirji in Rdeči križ, so zelo dragocene. Žal 
velikokrat tudi edine. Mislim, da moramo nasploh spremeniti odnos do sekun- 
darnih surovin, do zbiranja odpadnih surovin in njihove predelave, tako da bi 
to postalo sestavni del dobrega in pametnega gospodarjenja. Pri tem pa je 
več subjektov odgovornosti oziroma več nosilcev teh aktivnosti. Menim, da 
zaradi tega nikakor ni dobro izpostavljati le šolske mladine. Vprašujem se, zakaj 
le šolska mladina, zakaj ne vsa mladina in zakaj le mladina? Torej, odnos do 
tega mora biti, po mojem mnenju, drugačen. Če bi to pustili tako, vzamemo 
problemu dimenzijo. Zato predlagam, da ostane to besedilo tako, kot je v pred- 
logu. Ostalo pa je odvisno od naše organiziranosti. Nobena resolucijska usmeri- 
tev ne bo izvedena brez družbenih naporov in akcije tudi na tem področju. To 
predlagam, če pa sem s tem kaj zapletel, seveda pri tem ne vztrajam. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo želi še razpravljati? 
(Nihče.) Želi razpravljati predstavnik predlagatelja? (Da.) Besedo ima tovariš 
Dušan Šinigoj. 
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Dušan Šinigoj: Tovariša Prosenca sem razumel, da je pravzaprav 
oblikoval amandma k amandmaju. Ta predlog je bil predlagan v odborih. Raz- 
pravljali smo o tem in smo potem sprejeli besedilo »šolska mladina«. Nič ni 
hudega če se to posploši in reče »mladina«. Toda moramo v vseh zborih sprejeti 
enako besedilo. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Miloš Prosenc. 

Miloš Prosenc: Nisem imel namena oblikovati amandmaja k amand- 
maju. Rekel sem le, če bo to stvar zapletlo, da od tega odstopam. Hotel sem 
samo reči, da se verjetno vsi skupaj strinjamo, da se na sekundarne surovine 
tako ne more gledati in pri tem zožiti skrb le na šolsko mladino. Meni je popol- 
noma jasno, da se ne bo glede tega nič spremenilo, ne glede na to, kako je to 
zapisano. To moramo spremeniti z družbeno akcijo. Menim pa, da je prav, 
da se tudi v zvezi s temi vprašanji kaj reče. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo želi še razpravljati? Besedo ima tova- 
riš Stane Gavez. 

Stane Gavez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vem, da ne bom uspel kaj posebnega dodati k resoluciji, ker prevladuje ocena, 
da je resolucija z vsemi spremljajočimi akti solidno pripravljena. Upoštevane 
so dosedanje razprave v vseh fazah priprav tega akta do današnje seje zbora. 
Tudi naravnanost je stabilizacijska. Mislim, da so dejainsko vsi subjekti vložili 
maksimalne napore v to, da smo ta akt spravili v stabilizacijske okvire. 

Druga pa je seveda šama akcija in naša dejanska naravnanost ter družbena 
praksa. Želel bi reči nekaj o tem. 

Že tovariš Prosenc je opozoril na pomembnost subjektivnega dejavnika v 
najširšem smislu v sami družbeni akciji. Ugotavljamo, da so številne naloge, 
če jih bomo izpeljali, odvisne od našega zavestnega ravnanja. Mislim, da bi 
morali v tem zboru nekaj reči o tem. Gre namreč za nekatere ugotovitve in opo- 
zorila v združenem delu, da je treba doseči večjo stopnjo spoštovanja sprejetih 
samoupravnih sporazumov, aktov in sklepov, pa tudi same resolucije. Prav 
tako kaže prisluhniti opozorilu delovnih ljudi, da je treba v začetku koledarskega 
in poslovnega leta, v katero vstopamo, in za katero tudi sprejemamo usmeritve, 
dosledno vztrajati pri spoštovanju sprejetih usmeritev v resoluciji in sprotno 
spremljati dejansko izvajanje teh usmeritev. Morali 'bi se tako organizirati, da 
ne bi le post festum ugotavljali nekaterih stvari, ki so že mimo in na katere ne 
moremo več bistveno vplivati. Mislim, da je zelo resno treba spoštovati in tudi 
upoštevati pripombe delovnih ljudi, da moramo prekiniti s prakso, ko so bili 
pri nas dostikrat nagrajeni tisti, ki so obšli družbene norme, za katere smo se 
dogovorili. S tem moramo prenehati tudi zaradi tega, ker to ni spodbuda in to 
ne deluje pozitivno na mobilizacijo vseh sil, če hočemo, da bomo te usmeritve, 
ki jih s to resolucijo zastavljamo, dejansko uveljavljali v praksi. Vprašanje druž- 
bene odgovornosti moramo opredeliti in konkretizirati, ne pa da filozofiramo 
o neki odgovornosti, dejansko pa te družbene kategorije ne opredelimo. To 
moramo tudi sankcionirati. 

Poglejte! Nekatera gibanja se nam nenehno ponavljajo, kar ni le vprašanje 
naše nesposobnosti, ampak dostikrat tudi tega, da dovoljujemo izigravanje naših 
samoupravnih dogovorov in sporazumov. Danes se na primer pogovarjamo o 
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tem, ali so družbeni dogovori in samoupravni sporazumi spoštovani ali ne in kaj 
je treba narediti, ali pa bomo še naprej dopuščali tako prakso. Kritični smo do 
ukrepov Zveznega izvršnega sveta, ker skuša reševati nekatera vprašanja z 
zakonsko močjo, ne pa po samoupravni poti. Tudi sami imamo v naši praksi 
take primere, da sporazumov ne spoštujemo. 

Mislim, da je stabilizacijsko naravnanost mogoče izpeljati na najrazličnejših 
področjih z vztrajno dejavnostjo subjektivnega dejavnika tako, da bi v tej naši 
mentaliteti in v tej naši družbeni klimi spremenili odnos in da se bomo začeli 
gospodarneje in bolj stabilizacijsko obnašati na vseh področjih. To ne sme biti 
občasna dejavnost, o kateri se tu in tam pogovarjamo na sestankih, ampak mora 
to postati sestavni del in trajna naloga našega 'boja za samoupravni socializem, 
za stabilizacijo in za reševanje problemov. 

Mislim, da je treba to urediti do vseh podrobnosti. Soglašam s tem, da bi se 
navsezadnje res lahko razumelo, kot da je šolska mladina edina, ki je poklicana 
za skrbno ravnanje in zbiranje odpadnih in sekundarnih surovin. Dejansko pa 
počasi vse, kar drugim strukturam v naši družbi ne ustreza; preložimo na šolsko 
mladino in to od najrazličnejših zbiralnih, humanitarnih in drugih akcij. 

Na koncu naj povem še to, da bomo verjetno morali drugače vrednotiti tudi 
nekatere druge elemente v naši družbi pri stabilizacijskih naporih in ugotoviti, 
ali smo storili vse tudi na najširši fronti glede urejanja tudi še nekaterih drugih 
vprašanj. Danes namreč to vse usmerjamo v določene družbene in profesionalne 
inštitucije in poskušamo vse več področij profesionalizirati, kar Seveda dodatno 
obremenjuje vse oblike porabe. To pa je velikanska škoda. 

Dobro vem, da nisem povedal nič pretresljivega in si bo morda kdo od 
navzočih delegatov mislil, češ kaj to govori, ko pa to že vsi vemo. Vem pa, 
čeprav četrtič ali petič v tem zboru razpravljamo o tem, ker to čutim glede 
na prakso, da moramo subjektivni dejavnik angažirati tudi pri reševanju teh 
vprašanj. Miislim, da je izvajanje stabilizacije rezultat vseh naporov. Lahko se 
tudi vprašamo, kaj je prispevala k temu posamezna družbenopolitična organi- 
zacija in kaj je prispeval celoten subjektivni dejavnik v najširšem smislu. Tu 
moramo združiti vse sile in to je sestavni del tega boja. Navsezadnje ne morejo 
biti le gospodarstvo, združeno delo in delavci v temeljnih organizacijah odgo- 
vorni za nekatere probleme, ki imajo verjetno tudi drugačne dimenzije in so 
dostikrat tudi posledica nespoštovanja dogovorov, ali pa ne dovolj temeljito 
pripravljenih naših usmeritev in podlag, na osnovi katerih se v našem gospo- 
darstvu urejajo tudi vse oblike porabe. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Preden nadaljujemo razpravo, naj povem, 
da sem prej pozabila opozoriti Skupino delegatov za oblikovanje stališč k reso- 
luciji, da bo, če bo potrebno, morala sodelovati tudi v Skupini vseh treh zborov, 
ko bo tudi v dveh zborih končana razprava o resoluciji. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Tone Krašovec. 

Tone Krašovec: V zvezi z našim pooblastilom delegaciji v Zboru 
republik in pokrajin smo rekli, da seveda ne more pristati na oceno našega 
položaja v zvezni projekciji plačilne bilance, ki pomeni skoraj 400 milijonov 
dolarjev suficita. To pa pomeni, da se glede našega predloga 42 milijonov dolar- 
jev tudi ne bomo uskladili s preostalimi republikami in s federacijo. Če je to 
tako, potem je dejstvo, da izvozno usmerjeno gospodarstvo v bistvu vstopa v 
novo poslovno leto z izredno negotovostjo, ker bi kakršnakoli sprememba tega, 
48 
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kar imamo zapisanega v resoluciji, pomenila povsem drugačne pogoje, in sicer 
ne le večje izvozne obveznosti, ampak najbrž tudi manjše uvozne možnosti. Ce 
pa k temu dodamo še, da je združeno delo ponudilo predloge svojih planov v 
Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, ki pa ne zago- 
tavljajo niti 42 milijonov dolarjev suficita, potem je ta negotovost še toliko 
večja. Prepričan sem, da pri 42 milijonih dolarjev ne bomo ostali, pa naj se 
sporazumemo o tem tudi do novega leta, če pa bo šlo za izredni ukrep, pa nam 
bo ta naložil tudi višjo obveznost. Če pa se bomo glede nove višje obveznosti, 
ker se 42 milijonov dolarjev v združenem delu ne zagotavlja, usklajevali v repu- 
bliki tri ali štiri mesece, pa to pomeni, da bomo v bistvu imeli največ osem 
ali devet mesecev časa, da bi dosegli tako veliko obveznost, ki bo gotovo večja 
kot 42 milijonski dolarski suficit. Zato bi v zvezi s tem predlagal, da bi ta zbor 
ne glede na besedilo resolucije naprosil Izvršni svet, da takoj, ko bo znana 
katerakoli rešitev, pospeši to usklajevanje tako, da bi Izvršni svet skupaj z vod- 
stvom SISEOT sklical vse naše večje izvoznike — menda je takih okoli 50, ki 
pokrivajo 70®/» izvoza da v neposrednem soočanju realno ocenijo, kaj je kdo 
v stanju prevzeti in je to potem predlog združenega dela, ki ga ponudijo samo- 
upravni interesni skupnosti, da ne bi to usklajevanje trajalo mesece in mesece. 
Ta čas pa bomo delali v okviru tistih planov, ki jih je predložilo združeno delo, 
kar pa bi pomenilo, da "bomo vendarle prve mesece pri uvozu »jedli z večjo 
žlico«, kot nam bo to dovoljevala naša pozicija v plačilni bilanci do konca 
leta. V tem primeru bi morali, tako kot v tem letu zadnje štiri ah pet mesecev 
v drugem polletju vse te težave prebroditi in nadoknaditi zamujeno, kar bo pa 
veliko težje, ko pa je to bilo v letošnjem letu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina To ml je: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima tova- 
riš Srečko Mlinarič. 

Srečko Mlinarič: Ne gre, da bi spreminjali besedilo resolucije, ali 
vlagali amandma k amandmaju. K razpravi me je spodbudil tovariš Prosenc, ker 
gre za usmeritev za naslednje leto in tudi za naslednja leta. 

Leta 1977 smo sprejeli družbeni dogovor o racionalni proizvodnji in rabi 
električne energije. Moram reči, da smo na tem področju verjetno v slovenskem 
prostoru zelo malo aili pa ničesar naredili. Imel sem priložnost, da sem bil 
v odboru seznanjen z ugotavljanjem stroškov glede redukcije električne ener- 
gije in tudi o vodenju določene politike na tem področju. Na osnovi študije, 
ki pa seveda ni nova, saj je stara že 15 let, smo ugotovili, da izgubljamo elek- 
trično energijo, strokovno se temu reče »cosinus 0«, in sicer za polovico nukle- 
arke, to je okoli 350 MW energije. S tem hočem,, reči, da je naša investicijska 
usmeritev v pridobivanju novih agregatov, ne pa v nekaj desetih milijardah 
dinarjev v racionalni proizvodnji in rabi električne energije. 

Nimamo posluha, da bi vgrajevali posamezne agregate, to je kondenzatorje. 
Jesenice imajo še iz časov pred vojno dva agregata, ki spreminjata jalovo ener- 
gijo v delovno energijo. V analizi smo navedli, da smo od leta 1964 do leta 1975 
v Sloveniji le spremenili ta »cosinus 0« na Primorskem, ki se je približal zakon- 
ski osnovi 0,95 %». Vse druge občine pa temu sledijo z majhno mero. To pomeni, 
da imajo na primer na Jesenicah »cosinus 0« 81. Ni pa sedaj posluha za to niti 
v samoupravnih interesnih skupnostih, da bi Skupaj z združenim delom name- 
nile del sredstev za izkoriščanje jalove energije. S tem sem hotel reči, kot je 
že omenil tovariš Prosenc, da pri izkoriščanju surovin lahko vključimo v reso- 
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lucijo številne elemente, da bi naši proizvodni stroški bili jutri ali pojutrišnjem 
zelo majhni, vsekakor pa manjši od sedanjih. Hočem reči, da dajemo sicer nekaj 
tisoč milijard dinarjev za nove investicije, da pa bi na drugi strani morali 
zagotoviti, da bi z vzgojo v šolah in prek televizije začeli spreminjati tudi odnos 
ljudi do porabe energije, ki jo proizvedemo. Morda je Slovenija imela srečno 
roko, da smo imeli šele prvo fazo varčevalnih ukrepov, da so druge republike 
imele že tretjo in četrto fazo, kar pomeni, da je odnos do energije v Sloveniji 
drugačen. Pa vendar lahko marsikaj storimo, da bi pri izvajanju politike v 
1982. letu ali do leta 1985 nekaj naredili na energetskem področju. 

Ta pobuda je sicer stekla prek Interesne skupnosti elektrogospodarstva, ven- 
dar sem tudi sam čutil potrebo, da na to pobudo opozorim. Ker pa je nosilec 
družbenega dogovora tudi Republiški komite za energetiko, industrijo in grad- 
beništvo, naj si prizadeva, da bi družbeni dogovor iz leta 1977 začeli bolj kon- 
kretno izvajati v naslednjih letih. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Želi še kdo besedo? (Ne.) Zaključujem raz- 
pravo. Prosim skupino delegatov, da pripravi predlog stališč k resoluciji. Odre- 
jam 20 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednica Tina T o-ml je: Tovarišice in tovariši delegati! Nadalju- 
jemo z 2. točko dnevnega reda. 

Skupina je končala delo in prosim poročevalca tovariša Emila Šuštarja, da 
da poročilo. 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši delegati! V skupini smo analizirali 
razpravo k tej točki dnevnega reda in ugotovili, da ni potrebe, da bi po razpravi 
o tej točki dnevnega reda v zboru spreminjali predložena stališča. Glede raz- 
prave tovariša Gaveza smo menili, da je njegova razprava vsebinsko zajeta 
v 3. točki, in sicer v drugem odstavku, ki pravi: »Z uresničevanjem odgovor- 
nosti vseh družbenih subjektov si je treba še naprej prizadevati za tekoče in 
pravočasno spremljanje in analiziranje vseh procesov na področjih družbene 
reprodukcije, za spodbujanje samoupravnega sporazumevanja za uresničitev 
zlasti prednostnih nalog, določenih v dogovoru o temeljih plana.« Za to, da bi 
v stališču zapisali, da bomo dosledno uresničevali resolucijo, smo menili, da to 
ne bi bilo ustrezno. 

Glede razprave tovariša Krašovca pa menimo, da bi bilo smiselno, da bi 
v posebnem stališču navedli njegovo pobudo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Slišali ste poročilo. Predlaga 
kdo kakšno dopolnitev ali spremembo besedila predloga stališč? (Ne.) Ker 
ni nobene pobude za spremembo ali dopolnitev stališč, menim, da lahko dam na 
glasovanje predlog stališč k predlogu resolucije za leto 1982. Kdor je za predlog 
stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1982. 
48* 
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Na podlagi 20. člena poslovnika zbora bom sprejeta stališča in predloge 
poslala Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

V zvezi z razpravo na današnji seji zbora in predlogom skupine delegatov 
za oblikovanje stališč predlagam, da ob obravnavi te točke dnevnega reda Druž- 
benopolitični zbor sprejme tudi naslednji sklep: 

Izvršni svet in Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino naj takoj, ko bodo znane obveznosti združenega dela v SR Sloveniji v 
plačilni bilanci Jugoslavije, pospešita usklajevanje izvozno-uvoznih načrtov 
organizacij združenega dela. 

Se strinjate, da zbor sprejme tak sklep ob obravnavi te točke dnevnega 
reda? (Da.) Na glasovanje dajem prebrani sklep. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani Sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembam in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva So- 
cialistične republike Slovenije. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli 
mnenje Izvršnega sveta. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter 
Bekeš, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. 

Peter Bekeš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z amandmaji k ustavi SR Slovenije so bile spremenjene le tiste ustavne določbe 
o Predsedstvu Socialistične republike Slovenije, ki se nanašajo na trajanje 
mandatne dobe predsednika Predsedstva republike. To je določeno v IV. amand- 
maju. Ustavni amandmaji pa niso posegli v določbe, ki opredeljujejo funkcijo, 
pristojnosti in sestavo Predsedstva republike. 

Skrajšanje mandatne dobe predsednika Predsedstva republike od štirih 
na dve leti z omejitvijo, da je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen za to 
funkcijo, je terjalo spremembo tistih določb zakona o volitvah in odpoklicu Pred- 
sedstva republike iz leta 1974, ki se nanašajo na kandidacijski postopek in način 
izvolitve predsednika Predsedstva republike. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 12. novembra 1981 sprejeli pred- 
log za izdajo zakona z osnutkom in naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, da na podlagi pripomb in predlogov delovnih teles, zborov in Skupščine 
pripravi predlog zakona. Ker je ostala za člane Predsedstva republike mandatna 
doba nespremenjena, je bilo zaradi različne dolžine mandatne dobe predsednika 
in članov Predsedstva potrebno v zakonu ločeno urediti 'kandidacijski posto- 
pek in način izvolitve, in sicer posebej za predsednika in posebej za člane 
Predsedstva republike. To je terjalo spremembe in dopolnitve večine zakonskih 
določb dosedanjega zakona. Zato je na pobudo Zakonodaj no-p ravne komisije 
Skupščine SR Slovenije ob predlogu zakona za spremembe in dopolnitve zakona 
pripravljeno tudi prečiščeno besedilo celotnega zakona. Zbori Skupščine SR 
Slovenije so predlog za izdajo zakona z osnutkom sprejeli brez razprave, razen 
v tem ziboru. 
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Na seji tega zbora je bilo postavljeno vprašanje, ali je v sedanjem zakonu 
ustrezno urejen inštitut odpoklica glede na določbi 120. in 392. člena ustave 
SR Slovehije. Zakonodajno-pravna komisija je opozorila na stališča pristojnih 
odborov zborov, ki so navedena v njihovih poročilih, predloženih k tej točki 
dnevnega reda in podrobno pojasnila, zakaj v zakonu ni potrebno konkretizi- 
rati določb o prenehanju mandata predsedniku, posameznim članom oziroma 
celotnemu Predsedstvu republike glede na določbo 392. člena ustave SR Slove- 
nije. Predlagatelj je sledil mnenju Zakonodajno-pravne komisije in so zato 
določbe o odpoklicu ostale v predlogu zakona nespremenjene glede na osnutek 
zakona. 

Pri pripravi (predloga zakona so bile upoštevane tudi druge pripombe Zako- 
nodajno-pravne komisije in opuščene tiste določbe, ki pomenijo ponavljanje 
ustavnih določb. 

Izvršni svet soglaša z amandmajem Zakonođajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije k 31. členu, to je k novemu 32. členu, ker omenjena komisija 
predlaga zborom, da zaradi znatnih sprememb in dopolnitev zakona sprejmejo 
integralno besedilo predloga zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije predlagam, da zbor iz navedenih razlogov sprejme zakon o prečišče- 
nem besedilu, kot je predlagano, skupaj z amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Bekeš. Zeli predstavnik 
Odbora za družbenopolitični sistem dopolniti pismeno poročilo? (Ne želi.) Pred- 
stavnik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve? (Ne želi.) 
Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati 
o predlogu zakona, prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amand- 
maju Zakonodajno-pravne komisije. 

Na glasovanje dajem amandma Zakonodajno-pravne komisije k 31. členu 
zakona. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandma Zako- 
nodajno-pravne komisije k 31. členu. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR 
Slovenije. 

Predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 
V Uradnem listu SR Slovenije se objavi integralno besedilo zakona o volit- 

vah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije v besedilu, kot je predloženo zboru 
dne 19. novembra 1981 pod oznako »prečiščeno besedilo«. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 4. toč'k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazume- 
vanja na področju računalništva. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vala sta ga Odbor z'a družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Danes smo prejeli dodatno poročilo Zakonodaj no-p ravne komisije in pred- 
log stališč in predlogov, ki naj bi jih zbor sprejel v skladu z 88. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, in predlog amandmajev Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Besedo ima predstavnik predlagatelja dr. Lojze Ude, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo. 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani zakon o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku 
obveznega sporazumevanja na področju računalništva se ne razlikuje bistveno 
od osnutka, ki ste ga Obravnavali v novembru tega leta. V predlogu zakona smo 
upoštevali domala vse pripombe delovnih teles Skupščinskih zborov, ki so 
prispevale k izboljšavi in večji jasnosti zakonskega besedila. 

V predlogu zakona smo tako na več mestih bolj poudarili odprtost spo- 
razumevanja o enotnem računalniškem sistemu in o skupnem opravljanju del 
skupnega pomena na področju razvoja proizvodnje in trženja računalniških 
sistemov, kar naj omogoči pod enakimi pogoji vključitev vseh organizacij zdru- 
ženega dela, ki opravljajo to dejavnost kjerkoli v Jugoslaviji. S tem se pove- 
zuje tudi zahteva zakona, da morajo udeleženci zagotoviti javnost celotnega 
postopka sporazumevanja. 

Predlagatelj je proučil tudi časovni vidik postopka sporazumevanja in je 
v predlogu zakotna določena obveznost, da mora biti ta postopek končan v dveh 
mesecih. 

V predlogu zakona smo tudi jasneje in bolj podrobno opredelili, kdaj se bo 
štelo, da so oškodovani družbeni interesi na področju računalništva in bodo 
lahko Skupščina SR Slovenije ali skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti 
uvedle zoper kršitelje začasne ukrepe družbenega varstva. 

Osnutelk 'zakona je spodbudil tako v slovenski kot v ostali jugoslovanski jav- 
nosti veliko zanimanje. To potrjuje našo izhodiščno predpostavko pri pripravi 
zakona, da je računalništvo dejavnost, ki je vedno bolj nenadomestljiva podlaga 
za razvoj sodobnih informacijskih sistemov, tehnološki napredek in dejavnik 
povečanja družbene produktivnosti dela. Nekatera pričaikovanja so morebiti 
pri tem celo prevelika. Zato kaže tudi ob tej priložnosti poudariti, da enoten 
računalniški sistem ne pomeni, da bomo že jutri imeli za vse potrebe domače 
računalnike in računalniške sisteme, ki bodo plod lastnega razvoja in lastnih 
tehnologij. To je gotovo naš cilj, za, dosego katerega pa bo potrebno še veliko 
lastnega raziskovalnega in razvojnega dela ter ustvarjalnega razvijanja najso- 
dobnejših tujih tehnoloških dosežkov. Hkrati s tem pa bomo nadaljevali z našo 
proizvodnjo sedanjih računalniških proizvodnih programov, jih postopoma nado- 
meščali z novimi, med seboj zložljivimi in zlasti razvijali računalniško pro- 
gramsko opremo, ki bo bolj kot doslej prilagojena potrebam naših delovnih 
ljudi in občanov. Dosedanji dosežki naših proizvajalcev nam zagotavljajo, da 
bomo z organiziranim in usklajenim delovanjem ter ob najširši družbeni pod- 
pori lahko zastavljene cilje razmeroma hitro dosegli. 
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Osnutek zakona je spodbudil Inštitut Jožef Štefan, Birostroj iz Maribora, 
Tovarno meril iz Slovenj Gradca, delovno organizacijo Sistemi za energetiko iz 
Ljubljane ter Intertrade iz Ljubljane, da so izrazili pripravljenost vključiti se 
v postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma. Izraženi interes teh organi- 
zacij združenega dela kaže, da se zavedajo velikega pomena enotne ureditve 
razvoja proizvodnje in trženja računalniških sistemov in pripravljenost, da čim- 
prej presežemo sedanjo neusklajenost, razdrobljeno delovanje ter neracionalno 
gospodarjenje na tem področju. 

V času od sprejema osnutka do sedaj se je nadaljevalo tudi dogovarjanje 
med obveznimi udeleženci samoupravnega sporazumevanja, to je med Iskro, 
Gorenjem in Elektrotehno, žal sicer manj kot skupno dogovarjanje vseh treh 
in še vedno bolj kot medsebojno dogovarjanje posameznih udeleženk. Vendarle 
pa so postavljene že nekatere skupne osnove, na katerih bo mogoče v času, ki 
je določen s predlogom zakona, pravočasno izpeljati predvideni postopek spora- 
zumevanja. V pripravah samoupravnega sporazuma, ki ga predvideva zakon, 
bodo morali obvezni udeleženci sporazumevanja upoštevati vse svoje kadrovske 
in materialne zmogljivosti, pa tudi zmogljivosti drugih zainteresiranih organi- 
zacij, ki želijo sodelovati pri snovanju enotnega računalniškega sistema in pri 
organiziranju učinkovitega razvoja proizvodnje in trženja računalniških siste- 
mov. 

Naloge na tem področju so preobsežne za vse današnje zmogljivosti v Jugo- 
slaviji. Vsako konkurenčno izčrpanje nas bo slabilo pri uresničevanju temeljnih 
interesov v razvoju proizvodnih, poslovnih in splošnih informacij sikih sistemov. 
Zato je treba že v začetni fazi razširiti krog udeležencev sporazumevanja in 
uveljaviti skupno oblikovanje rešitev postavljenih nalog iz zakona. S takim 
pristopom bomo tudi dosegli diferenciacijo subjektov združenega dela na tiste, 
ki so spoznali nujnost planiranja in dogovarjanja ina področju računalništva, in 
na tiste, iki bi hoteli še naprej ohranjati škupinsko-lastninske odnose in izrabljati 
tržno stihijo za pridobivanje dohodka. Prvim bomo tudi z ukrepi tekoče ekonom- 
ske politike pomagali zagotavljati trajnejše in trdnejše pogoje za dolgoročni 
razvoj, slednji pa bodo prevzemali rizike svojih odločitev sami. Družba pa bo 
znala najti ukrepe za varstvo družbene lastnine in samoupravljanja. 

V dosedanjih razpravah k predlogu zakona ni bilo pripomb. V želji, da bi bil 
zakon v celoti precizen, pa Izvršni svet sam predlaga še izboljšavo besedila 
v prvem odstavku 3. člena ter v prvi in tretji alinei 6. člena. Ustrezna amand- 
maja ste prejeli danes na klop. Prvi amandma tudi pri opredeljevanju pojma 
enotnega računalniškega sistema poudarja, da gre za sistem, ki je odprt za 
organizacije združenega dela na celotnem območju SFRJ. Amandma k 6. členu 
pa kot sestavino samoupravnega sporazuma opredeljuje sporazum o organiza- 
cijski obliki združitve za opravljanje del skupnega pomena. Dosedanje besedilo 
je nekoliko bolj splošno. 

Izvršni svet meni, da predlagani zakon daje ustrezno podlago za oblikovanje 
enotnega računalniškega sistema in tudi za zagotavljanje posebnega družbenega 
interesa pri opravljanju nekaterih zadev s področja računalništva ter jasno 
opredeljuje potrebne okvire za uresničevanje postavljenih ciljev. 

Izvršni svet si bo v okviru svojih pristojnosti prizadeval, da bodo zakonske 
določbe uresničevane v predvidenih rokih in bo o tem sproti obveščal tudi 
Skupščino SR Slovenije. Predlagamo torej, da Družbenopolitični zbor v svojih 
stališčih podpre oba amandmaja in predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta 
predlog zakona. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Ude. Želijo poročevalci 
delovnih teles dopolniti pismeno poročilo? (Ne želijo.) Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose? (Ne.) Zakonodajno-pravna komisija? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o stališčih in predlogih v 
zvezi s predlogom tega zakona. Besedilo stališč in predlogov Ste prejeli. Kdor je 
za predlagana stališča in predloge, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvigne- 
jo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča in pred- 
loge k predlogu zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku 
obveznega sporazumevanja na področju računalništva. 

V skladu z določbo 90. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije bom spre- 
jeta stališča in predloge poslala Zboru združenega dela, Zboru občin in pred- 
lagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o delu 
delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo 
in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 

Informacijo je predložilo delovno telo za odobravanje investicijskih vlaganj 
v skladu z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981. 
Danes smo prejeli dopolnitev in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k informaciji. 

Zeli besedo predstavnik delovne skupine? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o informaciji? (Nihče.) Zaklju- 
čujem razpravo in zboru predlagam naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor se je seznanil s predloženo informacijo in nalaga 
delovnemu telesu za odobravanje investicijskih vlaganj v skladu z 11. členom 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo 
in ndkup določenih objektov in opreme v letu 1981, da v januarju 1982. leta 
predloži zboru sklepno poročilo o svojem delu. 

Zeli kdo dopolniti predlagani Sklep? (Ne želi.) Dajem sklep na glasovanje. 
Kdor je za predlagam sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih derivatov in premoga za 
kOksanje s konvertibilnega Območja v leltu 1982. 

Osnutek zEtkona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. Ker je osnutek zakona strogo zaupne narave, prosim, da to upo- 
števate in da se predstavniki sredstev javnega obveščanja ravnajo v skladu 
z določbami 400. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugo- 
slavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. 
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Tudi ta osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. Osnutek izakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli smo poročilo Zakonodajno- 
pravne 'komisije in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Tudi ta 
osnutek zakona je vodja slovenske delegacije v Skupščini SFRJ tovariš Marko 
Bule omenil v svoji uvodni obrazložitvi, ko je poročal o usklajevanju ekonomske 
politike za leto 1982. 

Želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Poročevalec Odbora za 
družbenoekonomske odnose? (Ne želi.) Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Predlagam, da tudi za ta osnutek zakona oblikujemo skupino delegatov, 
ki naj bi po končani razpravi pripravila stališča in predloge k osnutku zakona. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
odrejam 20 minut odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.20.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati? 
Vračamo se na 7. točko dnevnega reda. Prosim poročevalca skupine dele- 

gatov tovariša Miloša Prosenca, da poroča o oblikovanih stališčih in predlogih. 

Miloš Prosenc: Zboru predlagamo naslednja stališča in predloge: 
1. Družbenopolitični zbor, izhajajoč iz stališč, ki so jih zbori Skupščine SR 

Slovenije sprejeli ob obravnavi planskih aktov za to srednjeročno obdobje, meni, 
da je potrebno najemanje kreditov v tujini povezovati s sposobnostjo vračanja, 
pri čemer Narodna banka Jugoslavije lahko najema zase kratkoročne kredite. 
Dolgoročne in srednjeročne kredite pa lahko najema Narodna banka le za znane 
koristnike, ki prevzemajo obveznosti vračanja anuitet in pokrivanja vseh stro- 
škov, ki pri tem nastajajo. 

Zbor meni, da je predlagani zakon v nasprotju z doslej sprejetimi stališči in 
kaže na neurejene odnose na področju zadolževanja v tujini, zlasti ker omogoča, 
da materialne posledice v tujini najetih kreditov hosi celotno združeno delo in 
ne tiste organizacije združenega dela, ki so koristile te kredite. 

Zbor meni, da je pri urejanju tega problema treba v celoti izhajati iz zakona 
O deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da pa je potrebno urediti pokritje obresti 
in stroškov, ki so nastali v zvezi' s tujimi krediti za potrebe federacije. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da ne dasta so- 
glasja k predloženemu osnutku zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste besedilo stališč in predlogov. 
Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) 

Ker ni pripomb, prehajamo na glasovanje. Kdor je za prebrana stališča in 
predloge k osnutku tega zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagana sta- 
lišča in predloge. 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
bom sprejeta stališča in predloge poslala Zboru združenega dela in Zboru občin. 



762 Družbenopolitični zbor 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. 
Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju Republiške volilne ko- 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru v Republiško volilno komisijo 
imenovani: Tomo Grgič, Vladimir Tance, Franci Grad, Janez Breznik, Mara 
Zlebnik, Marjan Kotar, Ivanka Šulgaj, Vlajko Krivokapič, Marko Herman, Peter 
Juren, Boštjan Markič, Vera Gradišar, Janez Gruden in Milutin Mužić. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravobranilca SR Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) 
Dajem predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravobranilca SR 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije. 

S tem je bila v Družbenopolitičnem zboru za namestnico javnega pravo- 
branilca SR Slovenije imenovana Marija Humer, sodnica Temeljnega sodišča 
v Ljubljani, Enote v Ljubljani. 

3. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Loterijskega sveta 
Loterije Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) 
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 

dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nilhče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju predsednika in članov Loterijskega sveta Loterije Slovenije. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru v Loterijski svet Loterije Slove- 
nije imenovani: za predsednika Janko Zevart, za člane pa Janez Češnovar, Ciril 
Drinovec, Metoda Gorjan, Ivan Janežič, Ivo Janžekovič, Franc Kimovec-Ziga, 
Vida Kulovec, Pavle Konrad, Albin Levičnik Janez Markoli, Ivan Peršak, Ivanka 
Pinitar, Stanka Pospiš, Aljoša Redžepovič, Jožica Rožmanc, Zdravko Tomažin, 
Albin Vengust, Miro Vesel, Jože Zupane in Ivica Znidaršič. 

4. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Prejeli smo ga danes. 
Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 
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Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru izvoljen za sodnika Ustavnega 
sodišča SR Slovenije Ivan Repinc, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) S tem je tudi ta točka 
dnevnega reda zaključena. Zaključena je tudi zadnja seja Družbenopolitičnega 
zbora v letu 1981. 

Prisrčno se vam zahvaljujem za sodelovanje in vam želim srečno novo leto. 
(Ploskanje.) 

(Seja zbora je bila končana ob 12.30.) 



zbora združenega dela, 

zbc 

in družbenopolitičnega zbora 

25. novembra 1981 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Spoštovane tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pričenjam skupno zasedanje vseh zborov Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, na katerem bomo poslušali uvodno besedo k osnutku resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981—1985 v letu 1982. 

Besedo ima tovariš Jože Florjančič, podpredsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gospodarska stabilizacija je temeljno vodilo celotne družbene aktivnosti pri 
uresničevanju nalog in ciljev družbenoekonomskega razvoja v letu 1982, kot jo 
opredeljuje osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 v letu 1982. 

Verjetno smo si vsi enotni v oceni, da bi moralo biti leto 1982 v marsičem 
prelomno. Kljub naporom, s katerimi skušamo v tem letu neugodne pojave in 
tendence iz preteklih let obrniti v zaželjeno smer, so te še vedno prisotne. To je 
še toliko bolj pomembno, ker poteka letošnji razvoj v pretežni meri pod vplivom 
zaostritev, izhajajočih iz devizmo-bilan enega in plačilno-bilančncga položaja SR 
Slovenije v okviru enotne projekcije plačilne oziroma devizne bilance SFR 
Jugoslavije. 

Zato bi se rad že na začetku opravičil, da bom v tej uvodni obrazložitvi 
nekoliko daljši, vendar je Izvršni svet menil, da je potrebno, da da svojo oceno 
sedanjega gospodarskega položaja, kot tudi usmeritev za prihodnje leto, glede 
na izredno zaostrene gospodarske razmere, predvsem na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. 

Rad bi vas tudi opozoril, da so v besedilu, ki ste ga dobili na klop, nekatere 
napake, ki jih bom skušal v uvodu korigirati. 
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Prav v času, ko opredeljujemo ekonomsko politiko za leto 1982, se sreču- 
jemo s težkim gospodarskim položajem. Ta se kaže predvsem v številnih pre- 
kinitvah proizvodnega procesa v organizacijah združenega dela gospodarstva 
zaradi poslabšane oskrbe s surovinami in reprodukcijskim materialom iz doma- 
čih virov in zaradi zapore carinjenja surovin in reprodukcijskega materiala za 
združeno delo SR Slovenije, ki ga izvaja Zvezna carinska uprava skoraj nepre- 
kinjeno od 10. novembra letos naprej. Ta administrativni ukrep carinske uprave 
temelji na odloku Zveznega izvršnega sveta z dne 8. septembra 1981 oziroma 
njegovih dopolnitvah, ki jih Zvezni izvršni svet sprejema vsakih 10 dni, pa 
tudi v krajših rokih, odvisno od rezultatov izvoza in uvoza s konvertibilnega 
območja v skladu z enotno projekcijo plačilne bilance Jugoslavije v letu 1981 
ter projekcijami plačilno-tbilančnih in devizno-bilančnih položajev republik in 
pokrajin. 

Združeno delo SR Slovenije namreč ni dosegalo dinamike izvoza in uvoza 
s konvertibilnega območja v skladu z odlokom, ampak smo zaostajali v izvozu 
oziroma presegali možen uvoz. Zato so vse carinarnice prenehale s carinjenjem 
blaga za potrebe združenega dela SR Slovenije. V kasnejših dneh, vse do danes, 
je bilo izjemno carinjeno le najnujnejše blago na podlagi 10. točke odloka Zvez- 
nega izvršnega sveta, ki omogoča direktorju Zvezne uprave carin, da na predlog 
šefa carinarnice lahko odobri carinjenje blaga, ki je nujno za proizvodnjo, ki 
zagotavlja konvertibilni izvoz ali proizvodnjo blaga za najnujnejšo oskrbo pre- 
bivalstva. Vse dni, od 10. novembra, je bil uvoz s konvertibilnega območja za 
organizacije združenega dela iz SR Slovenije bistveno moten, kljub prizadeva- 
njem Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tu- 
jino, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugih za odpravo tega stanja. 

Pri tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije želi opozoriti, da je za del 
težav treba iskati vzroke brez dvoma tudi pri nas: 

1. Nekatere organizacije združenega dela v SR Sloveniji ne izpolnjujejo 
lastnih usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino za leto 1981. V teh 
organizacijah morajo nujno še bolj kot doslej zaostriti odgovornost samouprav- 
nih in poslovodnih organov. 

2. Poslovodni in delegatski organi v poslovnih bankah niso konsekventno 
izpeljali sprejetih nalog za to leto. Zato banke niso zagotavljale najugodnejših 
pogojev za kreditiranje proizvodnje za izvoz, poleg naložb v primarno kmetijsko 
proizvodnjo. 

3. V Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino še niso storili vsega za potrebno spremembo meril in načinov tekočega 
prevzemanja in uresničevanja odgovornosti za izvajanje planov ekonomskih 
odnosov s tujino. 

Postopek usklajevanja planov je zakasnil, usklajevanje je potekalo v okviru 
strokovnih služb in delovnih teles Samoupravne interesne skupnosti, ne pa, 
razen nekaterih pozitivnih izjem, neposredno med člani enot in med enotami. 
Zato ni bila opravljena celovita selekcija uvoza in razpolaganja z ustvarjenimi 
deviznimi sredstvi z uvozom za tiste organizacije združenega dela, ki ustvarjajo 
večji neto devizni priliv in zmanjševanje teh možnosti za izrazito uvozno odvisno 
proizvodnjo. 

Samoupravno sporazumevanje in združevanje sredstev nista dovolj razvita 
in usmerjena. Po samoupravnem sporazumu v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino so se sicer združevala 
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devizna sredstva za dogovorjene splošne potrebe, manj pa je bilo narejenega 
na področju usmerjenega združevanja deviz. 

Na tej osnovi zato ni večjega povezovanja združenega dela v dohodkovno 
in tehnološko zaokrožene celote tako v sami SR Sloveniji kot tudi v SFR 
Jugoslaviji. 

Zaradi nezadostne odgovornosti pri uresničevanju planov ekonomskih od- 
nosov s tujino ter nespoštovanja sklenjenih samoupravnih sporazumov v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
je prihajalo med letom do vse večjih odstopov in dodatnih ukrepov. Pri tem 
se je ponovno pokazalo, da odločanje o tako pomembnih vprašanjih izven nepo- 
sredno, samoupravno in dohodkovno povezanega združenega dela nujno vodi 
v administriranje. To pa rojeva drugo nesprejemljivo posledico, to je izrazito 
Spekulativno obnašanje posameznih organizacij združenega dela in zlasti njiho- 
vih poslovodnih organov. 

Zato je potrebno odločno prenehati z dosedanjo prakso ter učinkovito akti- 
virati celotni delegatski sistem Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino, da prevzame odgovornost za sprotno usklajeno 
delovanje in usklajevanje interesov med organizacijami združenega dela. 

4. V celotni gospodarski in družbenopolitični aktivnosti v republiki od te- 
meljnih skupnosti naprej je potrebno zaostriti odgovornost za neustrezno rav- 
nanje organizacij združenega dela, bank, pa tudi drugih. Utrjevati moramo spo- 
znanje, da brez odločnega preloma z dosedanjim ravnanjem na vseh področjih 
ni mogoče učinkovito in ibrez večjih pretresov ohraniti primerne ravni proiz- 
vodnje, zaposlenosti, osebnega in družbenega standarda ob ustvaritvi z izvozom 
potrebnih deviz za odplačilo dolgov in drugih obveznosti do tujine. 

Ko v Izvršnem svetu te Skupščine tako kritično ocenjujemo naše lastno 
ravnanje, napake, neodgovornosti pa tudi oportunizem pri nas samih, smo kri- 
tični tudi do neustreznih in zlasti togih ukrepov nekaterih zveznih organov. 
To povzroča velike motnje v procesu reprodukcije ter s tem zmanjšuje možnosti 
za nemoten potek proizvodnje za izvoz na konvertibilno območje ter poslabšuje 
oskrbo z nekaterimi najpomembnejšimi proizvodi za življenje in delo delovnih 
ljudi, kot so na primer zdravila, papir, zlasti še roto papir in drugo, s katerimi 
naše organizacije združenega dela oskrbujejo vso Jugoslavijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se pri iskanju ustreznih rešitev ves čas. 
zavzema, da medsebojno dohodkovno povezane organizacije združenega dela 
v Sloveniji in Jugoslaviji na samoupravnih osnovah, ki jih ponuja veljavni 
sistem ekonomskih odnosov s tujino, skupno iščejo rešitve ža izboljšanje deviz- 
nega položaja lastne organizacije združenega dela, sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela in drugih asociacij združenega dela in sredstev, kakor tudi izbolj- 
šanje devizno- in plačilno-bilančnega položaja republik in avtonomnih pokrajin 
ter s tem enotne projekcije devizne in plačilne bilance Jugoslavije. 

Za sanacijo devizne in plačilne bilance Jugoslavije je edino možno in učin- 
kovito sredstvo bistveno iin trajno povečanje izvoza blaga in storitev na konver- 
tibilno območje, ob potrebnih novih zunanjih zadolžitvah le za časovno premo- 
stitev različne dinamike fizičnega izvoza blaga in dejanskega priliva deviz od 
izvoza blaga in storitev. 

Pri tem je izhodišče planiranje ekonomskih odnosov s tujino v temeljnih 
organizacijah združenega dela po obsegu, dinamiki in regionalni usmeritvi ter 
usklajevanje teh planov v samoupravnih interesnih skupnostih republik in avto- 
nomnih pokrajin ter v Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
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s tujino ter s tem prevzemanje neposredne odgovornosti za njihovo realizacijo. 
Samo na ta način si lahko celotno združeno delo Jugoslavije zagotovi najugod- 
nejše rezultate v ekonomski menjavi s tujino. 

Sočasna krepitev dohodkovnega in proizvodnega povezovanja združenega 
dela Jugoslavije na najpomembnejših točkah celotne družbene reprodukcije je 
lahko učinkovito sredstvo proti trganju reprodukcijskih verig in zapiranju go- 
spodarstev v meje republik in pokrajin, in to s samoupravnim dohodkovnim 
povezovanjem organizacij združenega dela v okviru njihovih medsebojnih pro- 
izvodnih in dohodkovnih soodvisnosti, s prevzemanjem skupnega rizika in skup- 
no ustvarjenih izvoznih rezultatov, z združevanjem deviz za povečanje proiz- 
vodnje za izvoz in na ta način povečanje rentabilnosti poslovanja. V tem smislu 
je treba uveljavljati predvsem projekcije devizno-bilančnih položajev republik 
in avtonomnih pokrajin, ki morajo odražati te medsebojne odnose in ki jih je 
treba tudi fleksibilno prilagajati glede na spremenjene odnose med organizaci- 
jami združenega dela, tako kot se one dogovarjajo. Temeljna naloga tekoče 
ekonomske politike Jugoslavije mora biti doseganje, kot sem že dejal, najboljših 
skupnih rezultatov v ekonomskih odnosih s tujino za Jugoslavijo in njeno zdru- 
ženo delo kot celoto. 

Če tu v kratkem času ne bomo sposobni narediti odločilnega preobrata, če 
ne bomo na ta način odstranili vzrokov, ki povzročajo trganje reprodukcijskih 
verig, se bo združeno delo znašlo v brezizhodni situaciji, ustavljalo bo proiz- 
vodnjo in zmanjševalo konvertibilni izvoz. To pa bi po našem mnenju pomenilo 
zelo hude posledice za gospodarstvo vse Jugoslavije. 

Naj zato ob tej priložnosti ponovim nekatera dejstva: 
1. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 

ščine SFRJ je že ob sprejemanju odloka o enotni projekciji plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1981 in še dvakrat pozneje v Zvezni skupščini izja- 
vila, da je položaj SR Slovenije glede pravic in obveznosti v nesorazmerju z 
drugimi in da bi moral, kot je sklenil ta zbor, Zvezni izvršni svet predložiti do 
15. maroca nov predlog plačilne in devizne bilance z ustreznimi pozicijami 
republik in pokrajin, zasnovan na novo dogovorjeni metodologiji in merilih. 

To ni bilo storjeno, ker je relativno zaostajal izvoz v vsej državi. Zato sedaj 
učinkuje projekcija, sprejeta v januarju 1981, z vsemi, izredno težkimi posledi- 
cami za položaj združenega dela v SR Sloveniji. 

2. Na neizpolnjevanje projekcije plačilno-ibilančnega položaja SR Slovenije 
je vplivala tudi očitno precenjena vrednost izvoza na osnovi klirinškega načina 
plačevanja. Tako izvoz iz SR Slovenije na to območje od 1. januarja do 19. 
novembra 1981 presega projekcijo za 121 milijonov dolarjev. Sočasno so se 
zelo težko in neustrezno, s časovnim zavlačevanjem sprejemale odločitve v tekoči 
ekonomski politiki za doseganje ustreznejšega dohodka pri konvertibilnem iz- 
vozu zaradi nadplanske domače inflacije. Posledica tega je, da imajo mnoge 
temeljne organizacije združenega dela, pretežno izvoznice na konvertibilno ob- 
močje, ali izgubo v poslovanju ali pa poslujejo na robu rentabilnosti. 

3. Ze nekaj čaka trajajoča razprava o zagotavljanju pogojev za delovanje 
deviznega tržišča, v kateri so prevladovale tendence administrativnega zbiranja 
in distribucije deviznih sredstev v Narodni banki Jugoslavije, povzroča manjšo 
zainteresiranost združenega dela za izvoz na konvertibilno območje ter poslab- 
šano devizno likvidnost organizacij združenega dela in poslovnih bank. Zato so 
nekatere zadrževale devize na računih v tujini. 
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4. Ob sprejemu odloka Zveznega izvršnega sveta o začasnih ukrepih za od- 
pravo motenj pri uresničevanju enotne projekcije plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1981 dne 8. septembra 1981 smo v SR Sloveniji energično 
ukrepali, da bi povečali konvertibilni izvoz in zmanjšali uvoz ter v septembru, 
oktobru in prvi polovici novembra dosegli odločen preobrat v ekonomskih od- 
nosih s tujino. 

Tako amo od 1. septembra do 19. novembra letos izvozili za 437 milijonov 
dolarjev na konvertibilno območje in uvozili za 283,5 milijona dolarjev blaga 
ter dosegli presežek izvoza blaga nad uvozom v višini 198,5 milijona dolarjev 
in stopnjo pokritja uvoza v tem obdobju z izvozom 154 odstotkov. 

Od 1. 9. do 19. 11. letos smo ustvarili povprečno mesečno za 107,6 milijona 
dolarjev uvoza ali 93,2 milijona dolarjev manj od povprečnega mesečnega uvoza 
v prvih osmih mesecih, ki je znašal 200,8 milijona dolarjev. Hkrati smo v tem 
obdobju dosegli povprečni mesečni izvoz v višini 165 milijonov dolarjev ali za 
45,3 milijona dolarjev več izvoza od povprečnega mesečnega izvoza, doseženega 
v prvih osmih mesecih letošnjega leta. 

Uvoz blaga skupaj z energetskimi surovinami, z izvozom blaga smo od 1. 1. 
letos do 19. novembra pokrivali takole: 

— v celotni menjavi s tujino hi po projekciji morali doseči 85,7 odstotno 
pokritje, doseženo pa je 79,6 odstotno, 

— ina konvertibilnem območju bi po projekciji morali doseči 84,9 odstotno 
pokritje, doseženo pa je 74,2 odstotno, 

— na klirinškem območju bi po projekciji morali doseči 51,1 odstotno 
pokritje, doseženo pa je bilo 101,9 odstotno pokritje. 

Pristojnim zveznim organom smo predlagali razrešitev nekaterih pomemb- 
nih vprašanj, kot so: 

— pravilno obremenjevanje plačilno- in devizno-bilančnih pozicij republik 
in avtonomnih pokrajin pri uvozu in izvozu v skladu z opredelitvijo končnega 
porabnika uvoženih surovin oziroma kdo vse sodeluje pri ustvarjanju deviznega 
priliva; 

— ustrezen sklep, v katerem bi Zvezni izvršni svet pri podatkih o dose- 
ženem izvozu na konvertibilno območje upošteval tudi neblagovni del projekcije 
plačilno-bilančnega položaja posamezne republike oziroma pokrajine; 

— pospešitev izdelave odloka o enotni metodologiji, ki se mora bistveno 
spremeniti in je edini lahko podlaga za izdelavo plačilno-bilančnih in devizno- 
bilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin v enotni projekciji pla- 
čilne bilance in devizne bilance Jugoslavije. Pri tem je treba poudariti, da smo v 
SR Sloveniji v februarju letos pripravili predlog nove metodologije, o katerem 
pa ni bilo doseženo ustrezno soglasje; 

— korekcijo kreditno-monetarne politike za njeno učinkovitejšo podporo 
izvozu na konvertibilno območje. 

Ugotavljamo, da delo pri pripravi teh dokumentov kasni, kar ob sicer 
zaostrenih razmerah v gospodarstvu vnaša motnje tudi v druge sfere. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vidi 
možen izhod iz kritičnega položaja združenega dela SR Slovenije v naslednjem: 

1. Nadaljevati je potrebno s prizadevanji za doseganje čim višjega konver- 
tibilnega izvoza in deviznega priliva do konca letošnjega leta, pri čemer je v di- 
namiki potrebno ta izvoz doseči zlasti v teh dneh v novembru in v prvi polovici 
decembra. 
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2. Sočasno je potrebno nadaljevati s prizadevanji za zmanjševanje uvoza 
surovin in reprodukcijskega materiala s konvertibilnega območja in njegovo se- 
lekcijo predvsem za izvozno proizvodnjo in proizvodnjo za oskrbo prebivalstva 
z neobhodnim blagom. Temu bosta, žal, morala biti uvoz opreme pa tudi neka- 
terega blaga za široko porabo podrejena. 

3. Izvršni svet bo Skupščini SR Slovenije predlagal, da po hitrem postopku 
sprejme zakonsko ureditev, po kateri se bodo na republiški ravni zagotovila 
potrebna sredstva v ustrezni višini za zagotavljanje nujnih pogojev za uresniče- 
vanje planskih ciljev razvoja na področju odpravljanja motenj v poslovanju, 
ki se pojavljajo pri nekaterih pretežnih izvoznikih na konvertibilno območje. 
Ta sredstva se bodo uporabila za delno pokritje izgub, ki nastajajo zaradi pove- 
čanega izvoza na to območje v skladu s sklopi razprav v tej Skupščini 28. julija 
in 26. oktobra letos. 

4. Z odločno družbeno akcijo se moramo upreti vsem oblikam špekula- 
tivnega obnašanja posameznih organizacij združenega dela, ki si hočejo v tej 
situaciji izboriti čim večji uvoz, čeprav reprOmateriala in surovin nujno ne 
potrebujejo ta trenutek ali pa vsaj ne v zahtevanih količinah. 

5. Od pristojnih zveznih organov smo terjali in terjamo takojšnje sprejetje 
ustreznih sklepov za opredelitev višine možnega uvoza v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah na osnovi uresničevanja celotne projekcije plačilno-bilanč- 
nega položaja na konvertibilnem območju in ne le njenega blagovnega dela. Pri 
tem poudarjamo, da ima vsak dan zavlačevanja pri sprejemanju teh odločitev 
hude posledice pri proizvodnji za izvoz na konvertibilno območje. 

Menimo, da je na teh izhodiščih mogoče doseči kolikor toliko predviden 
obseg proizvodnje v združenem delu Slovenije in se tako tudi približati našim 
predvidevanjem in Obveznostim, ki so določene za področje ekonomskih odno- 
sov s tujino za leto 1981. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz povedanega izhaja, da (bo temeljna naloga 
ekonomske politike v prihodnjem letu prav doseganje boljših rezultatov v eko- 
nomskih odnosih s tujino. Tako se je opredelila tudi komisija zveznih družbenih 
svetov za probleme ekonomske stabilizacije, ki ugotavlja, da je potrebno storiti 
temeljit preobrat v naši ekonomski politiki in celotnih družbenih aktivnostih 
ter doseči vsestransko in kvalitetnejše vključevanje v mednarodno delitev dela. 
Potrebno je storiti vse, pravi komisija, da bodo zagotovljeni potrebni pogoji za 
uresničevanje ofenzivne izvozne politike ter dosežen bistven preobrat v tokovih 
menjave s tujino. Pri tem je posebej pomembno pospeševati proizvodnjo za izvoz 
in vse elemente ter predpostavke, ki bodo omogočili bistveno povečanje druž- 
bene produktivnosti dela in krepili gospodarjenje na kvalitetnih osnovah. 

Izvršni svet Skupščine Slovenije je prav na osnovi teh in drugih sklepov 
komisije zveznih družbenih svetov, osnutka zvezne resolucije za leto 1982 ter 
predlogov iz dosedanjih razprav o osnutku resolucije SR Slovenije za leto 1982 
ponovno proučil možnosti razvoja v prihodnjem letu. 

Mnenja je, da si je treba močno prizadevati, da se bo povečal izvoz pred- 
vsem na konvertibilno področje ob ustreznem višjem uvozu s tega območja. 
Ta opredelitev daje tudi možnosti za bolj dinamično rast proizvodnje, celotnega 
prihodka in zagotavljanje sredstev za pokrivanje vseh oblik porabe. 

Družbenoekonomska gibanja v Sloveniji v drugem polletju letošnjega leta 
pa ne glede na trenutno stanje, ki je kritično, kažejo pomembne premike v pri- 
merjavi z neugodnimi tendencami v prvih mesecih letos. Kljub težavam smo 
v drugem polletju povečali dinamiko industrijske proizvodnje. V prvih desetih 
49 
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mesecih letos je za 2,2 °/o večja kot v enakem obdobju lani. Kljub dodatnim 
uvoznim omejitvam ocenjujemo, v kolikor bi se ustrezni sklepi takoj sprejeli, 
da bo tudi do konca leta obseg industrijske proizvodnje okoli 2 °/o nad lainskim. 

Oskrba porabnikov z električno energijo je bila do sedaj v celoti zadovolji- 
va in predvidevamo, da tudi v naslednjih mesecih ne bo prišlo do težav, kolikor 
ne pride do večje havarije. Pri proizvodnji električne energije je izredno po- 
pomemben začetek poskusnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško, ki že 
obratuje, sicer poskusno, s 50% svoje zmogljivosti in daje energijo v mrežo. 
Nova povezava našega omrežja z italijanskim omrežjem na 380 kV nivoju z 
daljnovodom Divača—Redipuglia zagotavlja zanesljivejšo oskrbo uporabnikov 
z električno energijo pri nas. 

Medtem ko poteka proizvodnja lignita v premogovniku Velenje nad plan- 
skimi predvidevanji, pa rjavega premoga ne izkopavajo v predvidenih količinah, 
predvsem zaradi zalitja jame Kotredež v Zasavskih premogovnikih. S preraz- 
poreditvijo rudarjev iz te jame v jamo Kisovec bo deloma mogoče nadomestiti 
nastali izpad ob hkratnem izvajanju sprejetih programov za povečanje proiz- 
vodnje v vseh premogovnikih. Izvršni svet je, kot vam je znano, sprejel ukrepe, 
skupaj z drugimi, za zagotovitev finančnih sredstev za sanacijo jame Kotredež. 

Količine razpoložljivih naftnih derivatov za SR Slovenijo so se od leta 
1978 do letos zmanjšale za 23 °/o in komaj zadoščajo za sprotno oskrbo uporab- 
nikov. Pri pripravi rebalansa letošnje energetske bilance je imela prednost oskr- 
ba industrije. Razpoložljive količine bodo zadoščale le ob skrajno racionalni 
porabi pri vseh porabnikih in brez kopičenja odvečnih zalog. 

V kmetijstvu bo dosežena okoli 2,5®/» rast proizvodnje. Manjša je pridelava 
pšenice in grozdja. Močno pa je porasla poljedelska proizvodnja, predvsem ko- 
ruze in sladkorne pese, kjer so bili doseženi tudi ugodni pridelki za enoto povr- 
šine. V živinoreji je bila tržna proizvodnja v prvi polovici leta nižja predvsem 
zaradi nesorazmerij v cenah. Zato bo skupna živinorejska proizvodnja, še zlasti 
proizvodnja mleka, pod planirano. 

Plan jesenske setve je speljan v celoti. Ob nadaljnji aktivnosti za sklepanje 
pogodb s tržno proizvodnjo lahko pričakujemo ugodnejše rezultate pri odkupu 
pšenice že v letu 1982. Pospešiti pa moramo priprave na spomladansko setev in 
uveljaviti .potrebne ukrepe v ekonomski politiki. 

Uspeli smo bistveno upočasniti v začetku leta prisotno stihijsko rast cen, 
čeprav bomo v letu 1981 nekoliko presegli resolucijske okvire na tem področju. 
Predvsem smo s tem omejili tendence, da se neracionalnosti v proizvodnji in 
težave v poslovanju posameznih organizacij združenega dela skušajo reševati 
s povečevanjem cen. V prvih mesecih letos so v primerjavi z decembrom 1980 
cene na drobno porasle za 34,9 %>, življenjski stroški za 29,8 °/» in cene proizva- 
jalcev industrijskih proizvodov za 34,3%. V zadnjih mesecih je ta porast de- 
loma sezonske narave, deloma pa tudi posledica ukinitve oziroma zmanjšanja 
kompenzacij pri nekaterih osnovnih življenjskih potrebščinah. 

Periodični obračuni za devet mesecev so pokazali tudi izboljšanje razpo- 
rejanja dohodka v korist akumulacije, saj so se ob rasti dohodka za 33,6 Vo 
in celotnega prihodka za 40,3 % sredstva za razširitev materialne osnove dela 
povečala za 49,8 °/o. Ta pa so se vendarle v primerjavi s polletnim obračunom 
znižala za 4,6 %. 

Sredstva :za osebne dohodke so porasla za 31,7 "/o ter tako zaostajajo za 
5,9 %> za rastjo dohodka oziroma so skladne z resolucijo. Povprečni osebni do- 
hodki so v devetih mesecih porasli za 29,7 °/o, in sicer v gospodarstvu za 30,9 % 
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in negospodarstvu za 24,1%. Ob tem so realni osebni dohodki za 14% nižji 
v primerjavi z enakim obdolbjem lani. Moramo vas opozoriti, da se ta podatek še 
preverja, in ni točen. 

Tudi investicijska poraba je bolj umirjena, saj so v prvih devetih mesecih 
izplačila za investicije v osnovna sredstva družbenega sektorja za 12,3 % višja 
kot v enakem obdobju lani, v tem gospodarske investicije za 7,8 °/o, investicije 
v stanovanjsko dejavnost za 38,1 %, druge negospodarske investicije pa so za 
0,9 % manjše. To pomeni močno realno upadanje investicijske potrošnje. 

Sredstva za splošno porabo so v prvih devetih mesecih v SR Sloveniji po- 
rasla za 39,3 "/o — brez 0,9% stopnje davka na osebni dohodek za kompenzacije 
— od tega na ravni občin za 28,3 %, republiški proračun za 16,2 %, sredstva za 
potrebe federacije pa za 58,8%. 

Sredstva za skupno porabo so v prvih desetih mesecih porasla za 33,8 °/o, 
v tem sredstva Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 23,9 %. 
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti bodo ob znižanih pri- 
spevnih Stopnjah ter opravljeni valorizaciji sredstev za sprejete programe po 
devetih mesecih uskladile priliv in poralbo sredstev z resolucij skimi okviri. 

Gibanje zaposlovanja je še naprej zelo umirjeno, saj v prvih devetih me- 
secih ugotavljamo povečanje zaposlenosti za 0,6 % in sicer v gospodarstvu za 
0,3 %, v negospodarstvu pa za 2,4 °/o. Ob tem se je v drugem polletju nekoliko 
zaostrili problem zaposlovanja, predvsem mladine. Temu problemu je in bo v 
politiki zaposlovanja namenjeno največ pozornosti. Ob 13 000 do 14 000 letos 
prijavljenih nezaposlenih je združeno delo sočasno izkazovala potrebe po 9000 
delavcih, od tega več kot polovico po delavcih ozkega profila ali brez poklica. 

Kljub nekaterim pozitivnim premikom v družbenoekonomskih gibanjih je 
sedanji gospodarski položaj težaven in zapleten. Učinkovito razreševanje težav 
v ekonomskih odnosih s tujino terja smotrnejše gospodarjenje na vseh pod- 
ročjih, zlasti pri usklajevanju porabe z razpoložljivimi sredstvi. Bolj kot doslej 
bo treba povsod odločno odpravljati nekatere nakopičene slabosti v gospodar- 
jenju, ki se kažejo v neracionalnem trošenju sredstev in ekstenzivnem razvoju. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet vas je že v razpravi v delovnih 
telesih Skupščine seznanil z nekaterimi možnimi usmeritvami v ekonomski 
politiki v letu 1982. Te izhajajo v prvi vrsti iz zahtevnejših nalog za povečanje 
izvoza na konvertibilno območje glede na osnutek resolucije. Ocenjujemo, da je 
nujno potrebno v prihodnjem letu doseči najmanj 13,1 odstotno realno poveča- 
nje izvoza blaga in 12 odstotno realno povečanje izvoza storitev, oboje na 
konvertibilno območje. 

Takšna rast izvoza (bi ob suficitu v plačilno-bilančnem položaju SR Slo- 
venije v višini 42 mio dolarjev na konvertibilno območje omogočila realno rast 
uvoza reprodukcijskega materiala brez energetskih surovin za 4,3 odstotka. Na 
ta način bi se pokritje uvoza blaga in storitev z izvozom blaga in storitev na 
konvertibilno območje povečalo s 95,9 odstotka v letu 1981 na 105,2 odstotka 
v letu 1982, pokritje uvoza Iblaga z izvozom blaga na konvertibilno območje pa 
s 76,9% na 84,1%, delež izvoza blaga in storitev na konvertibilno območje 
v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva pa 'bi se po ocenah 1981 povečal 
z 18,3 % v letu 1981 na 20,3% v letu 1982. Na tej osnovi bo v letu 1982 pred- 
vidoma mogoče doseči realni porast družbenega proizvoda za 1,5 odstotka in 
industrijsko proizvodnjo za 2 odstotka. Ob upoštevanju take usmeritve bi to 
omogočilo porast zaposlenosti za okoli 0,5 % in ohranitev realnih osebnih do- 
hodkov na približno letošnji ravni. 
49» 
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Za uresničitev teh nalog v ekonomskih odnosih s tujino na osnovi samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov bo potrebno: 

— da organizacije združenega dela v okviru Samoupravne interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino pospešeno planirajo in uskla- 
jujejo plane za prihodnje leto ter prevzamejo neposredno odgovornost za reali- 
zacijo s projekcijo usklajenih planov izvoza in uvoza, deviznega priliva in 
odliva ter kreditnih odnosov s tujino; 

— v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino je potrebno zagotoviti sprotno spremljanje uresničevanja uskla- 
jenih planov ter pravočasno in selektivno ukrepati, kadar posamezne organi- 
zacije združenega dela ne izpolnjujejo svojih sprejetih planov. Le tako bo 
mogoče zagotoviti stabilne in, kot gospodarstveniki vedno zahtevajo, znane 
pogoje poslovanja s tujino in preprečiti administrativno poseganje; 

— nujno je, da se organizacije združenega dela z večjo pripravljenostjo 
zavzemajo za samoupravno sporazumevanje o udeležbi na skupno ustvarjenem 
deviznem prilivu in združevanju sredstev ter s tem urejajo medsebojne odnose 
v proizvodnji, oskrbi z reprodukcijskim materialom in surovinami ter pre- 
vzamejo skupno odgovornost in riziko za proizvodnjo in izvoz. Organizacije 
združenega dela morajo v okviru usklajenih planov ekonomskih odnosov s 
tujino zagotavljati tudi devizna sredstva za dogovorjene skupne in splošne 
potrebe. 

Z usklajenimi plani prevzete konkretne naloge in obveznosti organizacij 
združenega dela na področju izvoza in uvoza, deviznega priliva in odliva ter 
kreditnih odnosov s tujino morajo biti podprte z aktivnostmi, nalogami in 
ukrepi tekoče ekonomske politike: 

— večje oprostitve pri davku na dohodek temeljnih organizacij združenega 
dela, ki izvažajo na konvertibilno območje večji del svojega proizvoda, 

— doslednejše upoštevanje kriterija svetovnih cen pri oblikovanju cen na 
domačem trgu, 

— možnosti relativno hitrejšega povečevanja osebnih dohodkov v organi- 
zacijah (združenega dela, ki se v večji meri usmerjajo v izvoz na konvertibilno 
območje, 

— sorazmerno manjše obveznosti za izvoznike pri združevanju sredstev za 
hitrejši razvoj gospodarsko nezadostno razvitih republik in Socialistične avto- 
nomne pokrajine Kosovo, 

— večja izvozna naravnanost politike poslovnih ibank pri zagotavljanju 
zadostnih sredstev za vse oblike izvoznega kreditiranja na konvertibilno območ- 
je ob ugodnejših pogojih, s kreditiranjem izvoznih povračil, z ugodnejšimi po- 
goji za tiste izvoznike, ki izvažajo s krajšim plačilnim rokom itd., 

— sorazmerno manjše obveznost za izvoznike pri združevanju sredstev za 
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, 

— združevanje dinarskih sredstev za izravnavo dohodkovnega položaja de- 
lavcev v organizacijah združenega dela, ki izvažajo na konvertibilno območje, 
kar bo potrebno urediti s posebnim samoupravnim sporazumom v okviru Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, to smo 
za letos tudi predvidevali, ker to ni realizirano, bomo predložili ustrezen zakon 
za leto 1981, 

— priprava konkretnih predlogov za združevanje sredstev za nove proiz- 
vodne programe, usmerjene pretežno v izvoz, 

— omogočanje uvoza opreme, predvsem za proizvodnjo za izvoz. 
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Za doseganje optimalnejšega in bolj usklajenega nastopa na tujih trgih bo 
Gospodarska zbornica Slovenije ob našem sodelovanju pospešila delovanje sek- 
cij, v okviru katerih bodo organizacije združenega dela Oblikovale skupne pro- 
grame izvoza in uvoza za posamezne države, se sporazumevale o skladnih iz- 
voznih programih ter se dogovorile za skladnejše delovanje zunanjetrgovinske 
mreže in o drugih vprašanjih usklajenega nastopa v tujini. 

Na teh izhodiščih bo z večjo uveljavitvijo samoupravnega sporazumevanja 
in dogovarjanja mogoče preprečiti administrativne težnje in rešitve. 

Za trajnejše zmanjšanje odvisnosti od uvožene energije se bo pospešilo 
raziskovanje ležišč premoga in zemeljskega plina, začeto z realizacijo globoke 
vrtine v Petišovcih. Okrepiti bo treba akivnost za zagotovitev potrebnih količin 
zlasti energetskega premoga iz drugih republik in avtonomnih pokrajin, tudi 
s sovlaganjem. 

Na področju oskrbe z nafto in naftnimi derivati bo SR Slovenija vztrajala 
pri dosedanjem načinu samoupravnega združevanja deviznih srestev in jih bo 
tudi v prihodnjem letu v celoti zagotovila za uvoz surove nafte s konvertibil- 
nega oibmočja. 

Še bolj učinkovito pa bomo morali usklajevati potrebe po energiji z raz- 
položljivimi količinami z varčevanjem na vseh sektorjih, za kar so še zlasti veli- 
ke možnosti v industriji, predvsem pri zmanjševanju porabe tekočih goriv, kjer 
še vedno pogosto trošimo na enoto proizvoda več energije kot v razvitih drža- 
vah. 

Tudi pri izgradnji stanovanj in poslovnih prostorov mora biti racionalna 
poraba toplotne energije ena osnovnih usmeritev. 

V industrijski proizvodnji bo potrebno izboljšati produktivnost dela, iz- 
koriščanje sedanjih zmogljivosti, znižati stroške in povečati njeno izvozno 
naravnanost. 

V gradbeništvu bo potrebno zaradi predvidenega zmanjšanja investicijske 
dejavnosti, zmanjšanega obsega del doma in potrebe po zaposlitvi delavcev ter 
nujnosti pridobitve deviznih sredstev v organizacijah združenega dela pospešiti 
medsebojno združevanje zaradi bolj racionalne organizacije in učinkovitejšega 
nastopanja naših gradbenikov na zunanjih tržiščih. 

Posebna aktivnost vseh nosilcev planiranja pri predelavi hrane bo v prihod- 
njem letu veljala dvigu produktivnosti in organizaciji proizvodnje, zlasti rast- 
linske. Učinkovitejša izraba razpoložljivih površin bo dosežena z aktiviranjem 
doslej neizkoriščenih površin, z boljšo obdelavo, z uvedbo sodobne in ekonom- 
sko utemeljene tehnologije in s takšno usmeritvijo poljskega kolobarja, ki bo 
čimbolj prilagojen pokrivanju obstoječih primanjkljajev v prehrambeni bilanci. 
Cilj tako usmerjene rastlinske proizvodnje je v naglem povečanju organizirane 
tržne poljedelske proizvodnje, kjer naj bi se že leta 1982 dosegla proizvodnja, 
predvidena za leto 1985, in ustvarjena naj bi bila trdnejša podlaga razvoja 
živinoreje z zagotovitvijo lastne krme, kar naj bi omogočilo večjo samooskrbo 
in povečan izvoz. Za dosego teh ciljev bodo organizirane akcije na podoben 
način, kot so bile letos za pšenico in sladkorno peso, v okviru katerih bodo 
nosilci planiranja usklajeno usmerjali svojo dejavnost, od sprejetja setvenih 
programov, neposrednega spremljanja proizvodnega procesa in sprotnega od- 
pravljanja vseh tekočih težav do spravila pridelkov. Posebna dejavnost v okviru 
te akcije bo veljala uveljavitvi družbenoekonomskih odnosov, pri katerih bodo 
plansko dogovorjeni družbeno organizirani proizvodnji ob pravicah opredeljene 
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tudi obveznosti in se bodo razvijale dohodkovne vezi v reprodukcijskih pove- 
zavah. 

Nedvomno je, da nadaljnje zmanjševanje (naložb v kmetijsko proizvodnjo 
ne more ostati brez občutnih posledic v zmanjšanje obsega proizvodnje. Ob 
manjšem obsegu vseh razpoložljivih sredstev za naložbe v gosipodarstvu bo po- 
raba sredstev v kmetijstvu usmerjena predvsem v naložbe za odpravo obstoječih 
prehrambenih primanjkljajev, in sicer v pridobivanju novih obdelovalnih po- 
vršin z nakupom in melioracijo zemlje, v tržno poljedelsko proizvodnjo, v živi- 
norejo z domačo krmo. 

Kljub temu, da je pri prehrani nedvomno primarna domača oskrba, obsta- 
jajo viški proizvodnje, ki jih je treba v večji meri usmeriti tudi v izvoz. Zlasti 
to velja za perutninarstvo, pri katerem ni več mogoče širiti proizvodnje, ne da 
bi bilo prej doseženo devizno-bilančno ravnotežje uvoza z izvozom. 

Izvedbo zastavljenih nalog v primarni kmetijski proizvodnji bo treba učin- 
kovito podpreti tudi z intervencijskimi ukrepi pospeševanja prozvodnje in ne- 
katerih naložb v proizvodnjo. V te namene bo v samoupravnem skladu za inter- 
vencijo v kmetijstvu SR Slovenije v letu 1982 zagotovljena 1200 mio din. S temi 
sredstvi bodo sofinancirane predvsem naložbe v melioracije in nakup zemlje, 
ukrepi za pospešitev proizvodnje v poljedelstvu in živinoreji, dejavnost pospe- 
ševalne službe, nadomestilo dela obresti pri kreditih hranilno-kreditnih služb 
in nekateri drugi ukrepi iz programa interventnih ukrepov. 

Občine in republika bodo namenile potrebno skrb tudi nadaljnjemu obliko- 
vanju blagovnih rezerv v skladu s sprejetimi programi, s čimer bodo izboljšane 
tudi možnosti za ustrezne intervencije ob morebitnih motnjah v preskrbo valnih 
tokovih. 

Pri prizadevanjih za usmerjanje gospodarstva v izvoz za izboljšanje plačil- 
no-bilančnega in devizno-bilančnega položaja naše republike je potrebno v 
ospredje postaviti tudi opravljanje storitev v prometu, zlasti v tujini. Zato kaže 
podpreti prizadevanja transportnih organizacij za investiranje v projekte, za 
katere je ugotovljeno, da omogočajo doseganje takojšnega deviznega priliva. 

Dejavnostim gospodarske infrastrukture s področja prometa in zvez bo 
v letu 1982 zagotovljena le enostavna reprodukcija ter deloma zožene razvojne 
možnosti. Temu cilju bo podrejena tudi obveznost za združevanje sredstev za 
gospodarsko infrastrukturo, v okviru katerih bo zadržan samo predvideni delež 
združenih sredstev za Samoupravno interesno Skupnost za železniški in luški 
promet. Druge dejavnosti pa se bodo morale v prihodnjem letu soočiti z manj- 
šim obsegom združenih sredstev ter tako zoženim materialnim možnostim pri- 
lagoditi razvojne programe. 

Določilo iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985, da bo železniškemu gospodarstvu pokrivanje stroškov enostavne 
reprodukcije omogočeno tudi s povprečno rastjo cen storitev do splošne rasti 
cen, se v letu 1981 iz znanih razlogov ni uresničilo, saj smo morali zaradi 
politike cen odstopiti od tega načela. Zato bo treba v prihodnjem letu doseči 
postopno pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železniškem gospodar- 
stvu s ceno prometnih storitev, za kar se bomo morah zavzemati tudi pri 
pripravi medrepubliškega dogovora o izvajanju politike cen v letu 1982. 

V prihodnjem letu bo morala tudi politika cen bistveno prispevati k učin- 
kovitejšemu uresničevanju politike ekonomske stabilizacije. Zato je v osnutku 
resolucije predvideno, da raat cen v prihodnjem letu (merjeno december 1982 
na december 1981) ne bi smela preseči stopnje 15®/». Rast cen v zadnjih letih, 
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predvsem lani in letos, pa opozarja, da bo to prav gotovo izredno zahtevna 
naloga. Smo v času, ko moramo spoznati, da ne moremo in ne smemo še naprej 
živeti z visoko inflacijo, če želimo doseči bolj umirjen in stabilnejši razvoj 
našega gospodarstva ter se v večji meri vključevati v mednarodno menjavo. 

Da bo uresničen zastavljeni cilj na področju cen, bo potrebno veliko napora, 
predvsem pa utrditev spoznanja pri vseh subjektih, ki odločajo o cenah. V takih 
razmerah se bo politika cen morala izvajati izredno selektivno in diferencirano. 
Usmerjena bo morala biti v funkcijo pospeševanja izvoza in odpravo najbolj 
izrazitih nesorazmerij v cenah. Delavci in samoupravni organi v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela bodo morali podrobno pretehtati vsako pobudo za 
povečanje cen svojih izdelkov in storitev in pred dokončno odločitvijo najprej 
poiskati rešitve znotraj temeljne organizacije in v reprodukcijski verigi s po- 
večevanjem proizvodnosti dela, boljšo izrabo zmogljivosti, z varčevanjem na vseh 
področjih, ki vplivajo na stroške poslovanja. Skupnosti za cene, zlasti pa njihovi 
sveti, bodo morali pri odločanju o cenah v večji meri izhajati iz tega, v kolikšni 
meri so samoupravne organizacije in skupnosti pri oblikovanju cen svojih iz- 
delkov ali storitev upoštevale prej navedena dejstva. Skupnosti za cene bodo 
morale vztrajati, da bodo temeljne organizacije združenega dela oblikovale cene 
v medsebojni odvisnosti in povezanosti ter v skladu z zakonom predpisanimi 
merili in postopki. 

Pri oskrbi z industrijskim blagom za široko poraibo lahko v letu 1982 pri- 
čakujemo zožitev izbire, zlasti iz uvoza. 

Po sklenjenih dogovorih naših organizacij združenega dela z organizacijami 
združenega dela iz drugih republik in SAP Vojvodine bo trg z osnovnimi živili 
ustrezno založen. 

V letu 1982 bomo nadaljevali z uresničevanjem že začrtane politike pro- 
duktivnega zaposlovanja. V skladu z družbenoekonomskimi možnostmi načrtu- 
jemo povečanje zaposlenosti za 0,5 °/o. V združenem delu se bo lahko zaposlilo 
okoli 20 000 delavcev. 

V prihodnjem letu bo v večji meri potrebno preusmerjati delavce v orga- 
nizacijah združenega dela v skladu s tehnološkim in izvoznim preusmerjanjem 
proizvodnje. 

Pomembne rezerve za nove zaposlitve pa so še zlasti v kmetijstvu, turizmu, 
obrti in komunalni dejavnosti. 

Vse to narekuje, da bomo v letu 1982 dosledneje uresničevali naloge in 
usmeritve, ki so bile nedavno sprejete v vseh zborih Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi poročila o uresničevanju politike zaposlovanja. Odpravljanje vseh 
oblik dopolnilnega in nadurnega dela ter pojavov nezakonitega zaposlovanja je 
še naprej aktualna naloga. 

Razvoj družbenoekonomskih odnosov terja pravočasno samoupravno dogo- 
varjanje delavcev v organizacijah združenega dela in med njimi na ravni občine 
in širše za uveljavitev nove vsebine družbenoekonomskih odnosov v skupnostih 
za zaposlovanje v povezavi z izobraževalnimi skupnostmi in skupnostmi social- 
nega varstva. 

Na področju usmerjanja razporejanja dohodka bomo temeljne odnose ure- 
jali z dogovorom, katerega osnutek je že v razpravi. Predvidevamo, da bo pod- 
pisan sočasno s sprejetjem resolucije konec decembra. Temeljne usmeritve v 
osnutku izhajajo iz letošnjih, upoštevajo pa usmeritve iz osnutka resolucije. 
Zaostrena bo odgovornost do delavcev v tistih organizacijah združenega dela, 
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ki bodo presegale dogovorjene okvire in zlasti tistih, ki bodo ob zaključnih ali 
periodičnih obračunih izkazovali izgubo. 

Ob proučevanju predlogov ukrepov za učinkovito izvedbo sanacijskih po- 
stopkov in odpravljanja vzrokov trajnih izgub v poslovanju nekaterih organi- 
zacij združenega dela je Izvršni svet skupaj z organi sklada skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije ocenil, da bodo potrebe po združenih sredstvih rezerv iz 
republiškega sklada presegle priliv sredstev, ki bo dosežen z izvajanjem samo- 
upravnega sporazuma o združevanju sredstev rezerv v ta sklad. 

Izvršni svet je zato predlagal skupščini Sklada skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije, da prične postopek za sprejem sklepov občinskih skladov skupnih 
rezerv in sporazuma o preusmerivi dela združenih sredstev v republiški sklad. 
Na ta način bo omogočeno, da se bo večji del združevanja sredstev rezerv v letu 
1982 uporabil na osnovi poenotenih meril za sanacijo izgub, ki po svojem zna- 
čaju in vzrokih za njihov nastanek presegajo občinsko raven. Izvršni svet pred- 
laga Skupščini, da da posebno priporočilo za hitro in učinkovito izvedbo tega 
postopka. 

Izvršni svet je ocenil, potem ko so bili izvedeni postopki samoupravnega 
sporazumevanja o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
materialne proizvodnje, da je potrebno način obračunavanja in plačevanja zdru- 
ženih sredstev za razvoj gospodarske infrastrukture urediti z zakonom. Zato je 
že določil besedilo zakona, ki bo urejal to področje in pričakuje, da bo z njegovo 
uveljavitvijo vsaj do izteka roka za predložitev zaključnih računov za leto 1981 
mogoče na učinkovit in smotrn način urediti izpolnjevanje obveznosti temeljnih 
organizacij za združevanje sredstev za razvoj infrastrukturnih dejavnosti in 
zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva bo na osnovi izhodišč iz osnutka 
resolucije zmanjšan realen obseg investicijskih vlaganj v stanovanjsko graditev 
skladno s predvidenim znižanjem gospodarskih in negospodarskih investicij. To 
pomeni, da bomo morali razpoložljiva sredstva za financiranje stanovanjske 
graditve smotrno in učinkovito uporabiti in ob tem skladno z zakonom izpeljati 
sistem angažiranja sredstev lastne udeležbe občanov pri reševanju stanovanj- 
skih vprašanj. Na ta način bi v letu 1982 zmanjšali večja odstopanja od s sred- 
njeročnim planom predvidenega obsega stanovanjske izgradnje. 

Razvoj gospodarske infrastrukture zahteva tudi ustrezno izgrajevanje si- 
stema komunalne oskrbe v vsej republiki. V ta namen bo potrebno izpostaviti 
na osnovi svobodne menjave dela in dohodkovnega povezovanja sistem finan- 
ciranja, zlasti regionalnih in primarnih komunalnih objektov in naprav ter 
pravočasno opremljanje stavbnih zemljišč. Zato je potrebno že v začetku 1982. 
leta sprejeti dopolnjeno zakonodajo s področja komunale in stavbnih zemljišč. 

Na osnovi izhodišč iz osnutka resolucije so v samoupravnih interesnih skup- 
nostih družbenih dejavnosti opravljeni prvi izračuni in ugotovljeno je, da ob ta- 
kih gibanjih ne bo mogoče v celoti uresničiti programov v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih planov. Glede na to so že izoblikovali po posameznih področjih 
dejavnosti predloge za zmanjšanje programov in nalog predvsem na področju 
naložb, spremembo nekaterih normativov in boljšo organizacijo dela. Samo na 
ta način in s sprejetjem konkretnih ukrepov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih bo mogoče programe dejavnosti na teh področjih uskladiti z razpolož- 
ljivimi sredstvi. 
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Glede na ponovno ocenjene možnosti bodo sredstva za zadovoljevanje skup- 
nih potreb rasla 15% počasneje od rasti dohodka, v tem sredstva za družbene 
dejavnosti za 25 %. Pri tem bodo sredstva za osebne dohodke rasla skladno 
z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu, materialni stroški z rastjo cen, in- 
vesticije pa bodo pod letošnjo ravnijo. 

Na področju zdravstvenega varstva bo potrebno dosledno uresničiti samo- 
upravni sporazum o delitvi dela v zdravstvu in nadaljnje zmanjševanje deleža 
zdravstvenih storitev, opravljenih izven rednega delovnega časa. Nadalje bo 
potrebno ponovno uvesti soudeležbo nekaterih uporabnikov pri plačilu z zako- 
nom zagotovljenih zdravstvenih storitev, ki so bili tega oproščerfi z določilom 
20. člena zakona o zdravstvenem varstvu. V samoupravnih interesnih skup- 
nostih zdravstvenega varstva bi morali razmisliti tudi o možnosti za večjo parti- 
cipacijo uporabnikov pri plačilu storitev, povezanih z zdravljenjem zaradi ne- 
sreč izven dela, ki so v zadnjih letih v močnem porastu. 

Na področju vzgoje in izobraževanja bo prednostna naloga uresničevanje 
reforme usmerjenega izobraževanja in razvoj celodnevne osnovne šole z uve- 
ljavljanjem njene vloge v 'krajevni skupnosti in neposredno vključitvijo tudi 
programov in sredstev drugih samoupravnih interesnih skupnosti ter celotnega 
okolja za izvedbo te naloge. 

Na področju raziskovalne dejavnosti bo potrebno opraviti selekcijo dose- 
danjih raziskovalnih programov in njihovo reprogramiranje ter v letu 1982 dati 
prednost predvsem temeljnim ter razvojno aplikativnim raziskavam, ki so ne- 
posredno usmerjene k temeljnim ciljem družbenoekonomskega razvoja in iz- 
voznim prizadevanjem združenega dela. Pri tem bo potrebno čimbolj podpirati 
krepitev raziskovalnih kapacitet pri tistih samostojnih raziskovalnih inštitutih, 
ki so neposredno udeleženi v gospodarskem razvoju in so se že doslej najbolj 
uveljavili s svojimi uporabnimi raziskavami. Raziskovalne organizacije, ki si 
prek svobodne menjave dela ne bodo zagotovile zadostnega prihodka, se bodo 
morale še dodatno potruditi, da se bo povečal obseg dela prek neposredne me- 
njave dela. 

Na področju kulture bo v prihodnjem letu mogoče razvijati dosedanji nivo 
kulturne dejavnosti, dodatno pa je največja obveznost dograditev Kulturnega 
doma Ivana Cankarja in zagotovitev potrebnih zagonskih sredstev za njegovo 
delovanje. 

Na področju telesne kulture bo po predlogu Telesno-kulturne skupnosti Slo- 
venije potrebno odpovedati nekatere prireditve, potrebno pa bo tudi predvideti 
obseg sredstev za športno rekreacijo in to še bolj prenesti v oblike neposredne 
svobodne menjave d6la. 

V Skupnosti otroškega varstva Slovenije, kjer sestavljajo daleč največji 
del programa nadomestila osebnih dohodkov za porodniški dopust, bo potrebno 
v letu 1982 zagotoviti sredstva v skladu s porastom sredstev za osebne dohodke, 
ki so podlaga za valorizacijo nadomestil. Vsakršna omejitev oblikovanja sred- 
stev te skupnosti pod to ravnijo bi namreč terjala znižanje ravni nadomestila 
za porodniški dopust. Občinske skupnosti otroškega varstva bodo lahko ohranile 
letošnjo raven pravic in dejavnosti s pogojem, da izraziteje omejijo investicijsko 
dejavnost ter se usmerijo na cenejše in prožnejše oblike otroškega varstva. Tudi 
v letu 1982 bomo nadaljevali s politiko poostrovanja kriterijev za pridobitev 
otroškega dodatka v korist otrok iz družin z najnižjimi dohodki. 

Na področju socialnega skrbstva bomo ohranili nominalno višino družbenih 
denarnih pomoči, ki ji je to edini ali dopolnilni vir preživljanja. 
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Ob predvidenem povečanju števila upokojencev za 3,3 °/o bo potrebno za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotoviti za 22,9 % več sredstev kot 
leta 1981, s tem da v tem znesku niso predvidena sredstva za medletno valori- 
zacijo pokojnin. Zaradi tega !bo potrebno tudi na tem področju proučiti nekatere 
predloge ukrepov, ki bi pripomogli, da se potrebe v večji meri uskladijo z 
možnostmi. 

Na področju dela skupnosti za zaposlovanje pripravljamo spremembe in 
dopolnitve zakona o zavarovanju za primer brezposelnosti. Pričakovano pove- 
čanje števila brezposelnih v zaostrenih gospodarskih razmerah ima za posledico 
zahteve za večanje obsega sredstev, namenjenih za nadomestila. Prav tako pri- 
čakujemo tudi več zahtev po prekvalificiranju in dokvalificiranju delavcev, kar 
tudi zahteva večja sredstva. 

Na osnovi vsega navedenega ocenjujemo, da bo v prihodnjem letu stanje 
na področju družbenih dejavnosti še bolj zaostreno kot doslej. V sprejetih pro- 
gramih bo potrebno izpustiti vse nove investicije, tudi če predstavljajo določen 
delež za programe iz samoprispevka. Sredstva bodo zadoščala le za plačilo 
anuitet. Tudi programe nekaterih dejavnosti bo treba ožiti in skladno s tem 
spremeniti samoupravne sporazume o temeljih planov. 

Ob vseh prizadevanjih za usklajevanje potreb družbenih dejavnosti z real- 
nimi možnostmi v prihodnjem letu velja posebej poudariti nujnost, da uporab- 
niki in izvajalci vse bolj v odnosih neposredne svdbodne menjave dela zadovo- 
ljujejo svoj vse večji delež. 

Sredstva za splošno porabo na ravni občin bodo v letu 1982 zaostajala 
za 25'% za rastjo dohodka. Izhodišče je dogovorjena poraba po družbenem do- 
govoru o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letih 1981. 

Sredstva iza splošno porabo v občinah, ki bodo v letu 1982 dosežena nad tako 
opredeljenim limitom, bodo z družbenim dogovorom o splošni porabi občin za 
leto 1982 izločena kot proračunski presežek. Doseženi proračunski presežki občin 
se bodo uporabljali le za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. 

Z dogovorom o splošni porabi v občinah v letu 1982 in z dogovorom o uskla- 
jevanju davčne politike v letu 1982 bodo ugotovljeni kalkulativni proračunski 
dohodki občin za davke od občanov. 

Z manjšo realizacijo prihodkov na tej osnovi v posamezni občini bodo mo- 
rale občine znižati svojo dogovorjeno splošno porabo za nastali izpad prihodkov. 

Po dogovorjenem programu bodo občine v letu 1982 združevale del prora- 
• čunskih presežkov v republiški sklad za intervencije v proizvodnji in porabi 
hrane. 

Izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije vključuje 
vse obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz ustave, zakonov, dogovorov, Skupščinskih 
odlokov, dogovorov o temeljih družbenega plana SR Slovenije ter družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Predložena izhodišča za splošno upo- 
rabo na ravni republike za leto 1982 so v celoti odraz sprejetih usmeritev na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije konec julija 1981. 

Obseg splošne porabe na ravni republike bo zaostajal 25 % za rastjo do- 
hodka. Tako omejena rast splošne porabe v letu 1982 zahteva od vseh uporab- 
nikov sredstev republiškega proračuna, da svoje zahtevke temeljito proučijo 
in uskladijo z dejansko možnostjo rasti splošne porabe. Tudi v letu 1982 bodo 
v republiki zbrana določena intervencijska sredstva za uresničevanje povečanja 
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družbeno organizirane proizvodnje ter bistveno zožen obseg nadomestil v po- 
trošnji oziroma za kompenzacije. 

Sredstva za pokritje navedenih obveznosti se 'bodo zbirala tako, da se bodo 
iz določenih virov namensko odstopala samoupravnemu skladu za intervencije 
v kmetijstvu in porabi hrane, prek katerega naj bi potekalo tudi financiranje 
dogovorjenih in sprejetih obveznosti. Ta sredstva, s katerimi naj bi zagotovili 
večjo kmetijsko proizvodnjo, ne bodo bremenila obsega splošne porabe, oprede- 
ljene v osnutku resolucije in se bodo lahko gibala nad dogovorjenim obsegom. 

Glede virov za zagotavljanje sredstev republiškega proračuna v Izvršnem 
svetu ugotavljamo, da ne bo potrebno uvajati novih virov, pač pa bodo spre- 
menjene osnove in stopnje nekaterih davkov občanov. 

Ob sestavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 bo 
vključena v republiški proračun tudi obveznost naše republike do prispevka 
proračunu federacije. Iz osnutka zveznega proračuna izhaja, da naj bi bil delež 
SR Slovenije v letu 1982 višji za 34% v primerjavi z letom 1981. Ugotavljamo, 
da takšnega porasta obveznosti ne bo mogoče realizirati z veljavnimi davčnimi 
stopnjami temeljnega davka od prometa proizvodov, ker se v letu 1982 prenaša 
tudi neizpolnjena obveznost do prispevka proračuna federacije za leto 1981, ki 
jo bo treba dokončno poravnati konec januarja 1982. Izvršni svet zato ocenjuje, 
da se prispevek SR Slovenije'k zveznemu proračunu lahko giblje le v višini rasti 
temeljnega davka od prometa proizvodov oziroma splošna poraba naj bo skladna 
z rastjo družbenega proizvoda na vseh ravneh. 

Na področju krepitve obrambne, varnostne in samozaščitne pripravljenosti 
bomo zlasti krepili uresničevanje družbene samozaščite pri varovanju družbe- 
nega premoženja, varstvu samoupravnih pravic in večji varnosti v cestnem 
prometu. Z boljšim prilagajanjem organiziranosti, opremljanja in usposabljanja 
posameznih sestavin splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite dejanskim 
potrebam in razmeram v vseh temeljnih okoljih, bomo dosegli kljub manjšim 
materialnim možnostim višjo stopnjo pripravljenosti. Občine se bodo v celoti 
bolj približale usmerjanju 0,5 % od narodnega dohodka sredstev za naloge sploš- 
ne ljudske obrambe tudi z združevanjem teh sredstev za naloge skupnega po- 
mena. 

Tovarišice in tovariši delegati! Razmere gospodarjenja v prihodnjem letu 
in naslednjih letih izvajanja družbenega plana, prestrukturiranje gospodarstva, 
povečevanje produktivnosti dela in večja, strukturno primernejša menjava s tu- 
jino zahtevajo že danes, še bolj pa v bodoče, hitrejše vgrajevanje in izgradnjo 
evidenc statistike in sistema informacij za take naloge. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že in bo skladno z določili družbenega 
plana za področje družbenega sistema informiranja predlagal ustrezne rešitve 
in spremembe, kot to določajo planski akti republike. Poleg tega bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije z drugimi subjekti in službami na področju informi- 
ranja povečal prizadevanja za standardizacijo evidenc in statistik v SFR Jugo- 
slaviji, za večjo standardizacijo in delitev dela in za večjo primerljivost v okviru 
Jugoslavije, pa tudi v mednarodnem merilu. 

Investicije morajo biti v prihodnjem letu usklajene z usmeritvami dogovo- 
rov o temeljih srednjeročnega plana. Temeljni problemi na področju investicij 
so že začete investicije, njihova velika razdrobljenost, ki še narašča in s tem 
povezani skromni rezultati pri samoupravnem združevanju sredstev. Velik pro- 
blem so znatne prekoračitve investicijskih programov. 
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Zaradi nerealnih predračunskih vrednosti in dodatnih del izven programov 
so prekoračitve večje kot znaša porast cen. Programske izvedbe so često nera- 
cionalne, neustrezna je zastopanost gospodarskih investicij s koriščenjem do- 
mačega znanja in domačih materialnih virov, ki bi jih lahko izvažali. 

Vse bolj zaostrene plačilno- in devizno-bilančne težave SR Slovenije zahte- 
vajo še doslednejšo selekcijo investicij, z vidika kriterijev za prestrukturiranje 
gospodarstva, ob zaostritvi izvoznega kriterija in nalog na področju primarne 
predelave hrane. 

Nadaljnje zmanjševanje možnosti za investicije zahteva odločnejšo usme- 
ritev na boljšo izrabo zgrajenih, vendar slabo izkoriščenih gradbenih objektov 
— ki jih je v vsej Sloveniji kolikor hočete in stojijo prazni — in odpravo 
ozkih grl. 

Pred začetkom vsake nove investicije je treba razčistiti vprašanje, koliko se 
te rezerve, ne le pri investitorju, temveč tudi v reprodukcijski verigi na širšem 
slovenskem in jugoslovanskem območju zadostno aktivirane. Temu bi morale 
nameniti največjo pozornost gospodarske zbornice in poslovne banke, poleg in- 
vestitorjev gospodarstva samega. 

Na področju negospodarstva bo treba zožen obseg sredstev za investicije 
nameniti dokončanju objektov celodnevne šole, usmerjenega izobraževanja, 
raziskovalne dejavnosti na področju naravoslovno-matematičnih, tehničnih, teh- 
noloških in kmetijskih ved. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je nakazana usmeritev vzroč- 
no-posledično vezana predvsem na krepitev akumulativne in reproduktivne spo- 
sobnosti organizacij združenega dela, materialne zainteresiranosti ža učinkovito 
investiranje, kvaliteto investicijskih programov in povezanost združenega dela. 
Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za izgrad- 
njo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981, ki smo ga sprejeli v tej 
Skupščini 28. julija letos, je spodbudil razvoj prioritetnih investicij in zavrl ne- 
prednostne. Zakon je tudi zapolnil vrzeli, ki so posledica še nerealiziranih orga- 
nizacijskih in vsebinskih nalog pri razvijanju družbenih in strokovnih aktivnosti 
na področju investicij v skladu z dogovori. Zato ima zakon izrazit interventni 
značaj. 

Doslej doseženi rezultati na področju investicij in dejstvo, da v vsej repu- 
bliki že izvajamo dogovor o družbeni in strokovni aktivnosti na področju inve- 
sticij, narekujejo, da je potrebno dosledno izvajanje nalog, sprejetih v teh 
dogovorih. Ker pa se znatni del slabosti na področju investicij odraža v investi- 
cijskih prekoračitvah in ocenjevanju družbenoekonomske opravičenosti investi- 
cij, je nujna zakonska intervencija družbe. 

Izvršni svet bo zato hkrati s predlogom resolucije predložil Skupščini SR 
Slovenije v sprejetje poseben zakon. Ta bo določal obveznost investitorjev, da 
dvakrat v letu, 31. marca in 30. septembra, ugotavljajo vrednost prekoračenja. 
Za prekoračenja, ki bodo nastala pri investicijskih Objektih, za katere je bila že 
ocenjena družbenoekonomska utemeljenost njihovega začetka izgradnje, bo z 
zakonom predlagana obveznost dodatnega ugotavljanja utemeljenosti nadalje- 
vanja izgradnje. Pri tem menimo, da sta zakonska in tudi dogovorna regulativa 
lahko le eden od elementov, ki mora omogočiti izboljšanje stanja na tem pod- 
ročju. Potrebno pa bo delovati tudi na drugih področjih, da bi investicijske 
odločitve zagotavljale večje ekonomske rezultate kot doslej. Gre predvsem za 
stalno spremljanje investicij glede na njihov učinek in njihovo skladnost z inve- 
sticijskimi programi in njihov prispevek k spreminjanju gospodarske strukture, 
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prav tako /pa za realnejšo ceno družbenih sredstev. Vse to naj bi vodilo k kre- 
pitvi kvalitet pri odločanju združenih delavcev o investicijah. 

Tovarišice in tovariši delegati! S to uvodno obrazložitvijo smo želeli dopol- 
niti osnutek resolucije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 v letu 1982 na nekaterih pomembnih usmeritvah ter opredeliti 
naš odnos do razreševanja najpomembnejših vprašanj pri izvajanju letošnje 
ekonomske politike. 

Dosedanje razprave in predlogi, današnja razprava in njeni sklepi nam bodo 
vodilo pri izdelavi predlogov resolucije in spremljajočih dokumentov. Zato vas 
pozivam in prosim, da kritično in odgovorno prispevate svoj ustvarjalni delež 
k opredelitvi naših skupnih bodočih nalog. Hvala lepa. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Zahvaljujem se podpredsedniku Izvrš- 
nega sveta tovarišu Florjančiču za uvodno besedo. S tem zaključujem skupno 
zasedanje vseh zborov Skupščine. Zbori nadaljujejo z delom na ločenih sejah. 
Hvala lepa. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.35.) 

\ 



Zasedanje 
16. decembra 1981 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali uvodni obrazložitvi k predlogu spre- 
memb in dopolnitev poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki 
jo bo podal tovariš Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine in predsednik Komi- 
sije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika in k poročilu o uresniče- 
vanju sklepov in stališč Skupščine o politiki krepitve materialne osnove sloven- 
ske narodnostne skupnosti v zamejstvu, ki jo bo podal tovariš Jernej Jan, član 
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sode- 
lovanje. 

Prosim podpredsednika Skupščine tovariša Ludvika Goloba, da povzame 
besedo. 

Ludvik Golob: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki je pred 
vami, izhaja predvsem iz dosedanje ipraikse in spoznanj skupščinskega delovanja, 
upošteva pa tudi druge izkušnje in dognanja, do katerih smo prišli v razvoju 
našega političnega sistema in njegovih institucij. Predlagane spremembe in do- 
polnitve poslovnika temeljijo predvsem na predpostavki, da morajo skupščinske 
odločitve nastajati v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, kjer 
se najbolj neposredno uresničujejo družbenoekonomski in družbenopolitični 
odnosi. Temu temeljnemu izhodišču morajo biti prilagojene tudi oblike delo- 
vanja vseh družbenopolitičnih organizacij, strokovnih, izvršilnih in drugih druž- 
benih dejavnikov, ki morajo svoja stališča in spoznanja ob pripravljanju po- 
samezne družbene odločitve uveljavljati najprej prek delegacij temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti in le izjemoma neposredno v skupščinah, 
njihovih zborih in delovnih telesih. Le s tem se Skupščina uveljavlja kot skup- 
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ščina delegatov, delovnih ljudi in občanov, samoupravno organiziranih v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in družbenopolitičnih orga- 
nizacijah ter dejansko prerašča v tak delegatski mehanizem, v katerem se kot 
rezultat enakopravnega in demokratičnega soočanja različnih interesov obli- 
kujejo in uveljavljajo skupaj dogovorjene rešitve. 

Predlog sprememlb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije je tudi 
rezultat spremljanja delovanja delegatskega skupščinskega sistema, kot ene 
trajnih nalog Skupščine v tem mandatnem obdobju. Tako so zbori Skupščine 
že leta 1979 obravnavali poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov v SR Sloveniji, ob katerem so med drugim Sklenili, da je po- 
trebno pregledati in dopolniti vse samoupravne in druge akte, ki opredeljujejo 
položaj delegacije, njene naloge in pogoje za njeno delo, metode in oblike dela 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter drugih družbenih subjektov, -ki s svo- 
jim delom vplivajo na proces oblikovanja in uveljavljanja delegatskih odločitev. 
V tej zvezi je bila izražena zahteva, da je potrebno preveriti tudi določbe po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije, poslovnikov njenih zborov, volilno zakonodajo 
in podobno. Preverjanje vseh teh dokumentov naj bi bilo namenjeno ugotavlja- 
nju, ali so ti dokumenti taki, da zagotavljajo in spodbujajo vključevanje delov- 
nih ljudi in občanov, delegatov in delegacij, družbenopolitičnih organizacij, 
izvršilnih, upravnih in strokovnih organov v procese delegatskega odločanja, 
upoštevajoč pri tem resolucije kongresov Zveze komunistov Jugoslavije in ZKS 
ter stališča drugih družbenopolitičnih organizacij. 

V okviru spremljanja uresničevanja delegatskega sistema in delegatskih od- 
nosov je Skupščina SR Slovenije posvetila posebno pozornost metodam in na- 
činu svojega dela ter dela zborov in delovnih teles. V ta namen je v oktobru 
1980. leta obravnavala informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skup- 
ščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. Ta obravnava je potrdila 
temeljne ugotovitve iz sporočila. Opozorila je na to, da ima Skupščina SR Slo- 
venije pri uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov še posebno 
odgovornost in da morajo biti njenim funkcijam in nalogam prilagojene tudi 
njene oblike in metode dela. Kljub ugotovitvi o znatnem napredku na področju 
uresničevanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov in o prispevku Skup- 
ščine SR Slovenije k njegovemu razvoju, je bilo Ob obravnavi informacije opo- 
zorjeno, da nekatere določbe poslovnika Skupščine niso povsem prilagojene niti 
temeljnim izhodiščem delegatskega sistema niti izkušnjam, ki so se v delu 
Skupščine, njenih zborov in delovnih teles že uveljavile. Zato so zbori Skupščine 
sprejeli sklep, da je treba ugotoviti, katere so tiste določbe poslovnika, ki ne 
ustrezajo več uveljavljenim načinom in metodam dela oziroma ki bi utegnile 
biti ovira za nadaljnji razvoj delegatskih odnosov ne samo v Skupščini SR 
Slovenije, ampak vsaj posredno v temeljnih delegacijah, občinskih skupščinah, 
samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in drugih 
družbenih subjektih, ki se vključujejo v njeno delo. 

Upoštevajoč vse to, predloga sprememb in dopolnitev poslovnika ni mogoče 
ocenjevati kot zgolj spremembe in dopolnitve skupščinskega postopka, ampak 
kot vsebinski prispevek k utrjevanju delegatskega sistema, razvijanju in krepitvi 
bolj demokratičnih odnosov in postopkov v Skupščini SR Slovenije in delegat- 
skem sistemu sploh. Taka ocena je upravičena toliko bolj, ker se že ustavna 
opredelitev vsebine poslovnika Skupščine ne omejuje le na določanje procedure 
v zborih in delovnih telesih, ampak širi vsebino poslovnika tudi na urejanje 
drugih za delo Skupščine SR Slovenije in njenih zborov pomembnih zadev. Zato 



784 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

so za razliko od prejšnjega poslovnika poslanske Skupščine, ki je imel bolj ali 
manj proceduralni značaj, v sedanjem poslovniku Skupščine konkretno oprede- 
ljene obveznosti Skupščine, na podlagi katerih mora svoje delo organizirati tako, 
da bo omogočeno delovnim ljudem in občanom ter njihovim delegacijam, da 
uveljavljajo v Skupščini glede zadev, ki so v njeni pristojnosti, svoje interese 
in potrebe ter določajo skupni ter splošni družbeni interes. 'Poslovnik Skupščine 
je torej akt, ki je po svojem nastanku in vsebini zelo blizu zakona in ki ne 
ureja le vseh vprašanj skupnega pomena za delo Skupščine in njenih zborov, 
ampak tudi uveljavlja delegatske odnose, ki izhajajo iz ustave SR Slovenije, 
njegove določbe pa ne zavezujejo le Skupščine same, ampak tudi druge družbene 
subjekte, ki se vključujejo v skupščinsko delo, tudi z vidika uveljavljanja Skup- 
ščine kot organa samoupravljanja in najvišjega organa oblasti Socialistične 
republike Slovenije. 

Osnovno vodilo pri pripravljanju sprememb in dopolnitev poslovnika je bilo 
odpraviti slabosti, ki smo jih pri delovanju in pogojih za delovanje delegatskega 
sistema ugotavljali že v času po preteku prvega mandata, upoštevajoč, da je 
uveljavljanje in razvoj delegatskega sistema proces, ki deli usodo razvoja in 
uveljavljanja socialističnega samoupravljanja v celoti in da je delegatski sistem 
celota, ki ne more delovati, če delo in postopki delegatske Skupščine niso uskla- 
jeni z vsebino dela oizroma tej vsebini podrejeni. 

Tovarišice in tovariši delegati! Proces socialistične samoupravne preobrazbe 
po ustavnem obdobju je potekal v zaostrenih razrednih nasprotjih v svetu. 
Rezultati, doseženi na področju krepitve oblasti delavskega razreda in delovnih 
ljudi ter razvijanja materialnih temeljev, so toliko pomembnejši glede na pogoje, 
v katerih so bili doseženi. Zaradi odprtosti našega sistema in naše aktivne vloge 
v svetu so se negativnosti v svetu prenašale tudi na domača tla in pod vplivom 
naših lastnih protislovij ovirale razvoj samoupravnih odnosov. Zaradi ne dovolj 
skladnega družbenega razvoja in številnih motenj, ki so bile posledica naših 
subjektivnih slabosti, so se namreč v preteklem oibdobju še zaostrili številni 
problemi, ki se kažejo v sedanjem trenutku. Naj omenim le nekatere: 

1. premajhna usmerjenost gospodarstva v mednarodno delitev dela, zlasti 
na izvozni strani; 

2. visok delež naložb in nezadostna usposobljenost našega gospodarstva, da 
produktivno izrabi te naložbe; 

3. neskladja v gospodarski strukturi, zlasti med surovinskimi in predeloval- 
nimi zmogljivostmi; 

4. neskladja pri proizvodnji in pri cenah so se izražala v visoki inflaciji, in 
drugi problemi, ki se kažejo z različno intenziteto na različnih področjih gospo- 
darskih in družbenih dejavnosti. 

Odgovornosti pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi so se v takih raz- 
merah očitno zmanjševale, hkrati s tem pa se je krepil vpliv nosilcev etatistič- 
nih in birokratskih teženj, ko gre za upravljanje pogojev in rezultatov dela v 
procesu družbene reprodukcije v situaciji, ko delavci še ne upravljajo s celoto 
svoje družbene akumulacije in tudi ne uporabljajo delegatskega sistema v celoti 
kot svoje sredstvo, da bi prek njega zagospodarili na celoto političnih odločitev, 
in sicer s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem ter z 
uresničevanjem oblasti. 

V sedanjem trenutku smo priča zelo različnim ocenam o tem, katere so na- 
daljnje smeri razvoja socialističnega samoupravljanja. Težave, zlasti v gospo- 
darskem življenju, so nas privedle tudi do dokaj neenotnih ocen o vzrokih za 
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sedanje stanje, le-te pa največkrat iščemo v veljavnem sistemu, ne želimo pa se 
spopadati s prakso, ki ne temelji na uporabi sistema socialističnega samo- 
upravljanja. Zlasti je zaskrbi ju j oče, da so prisotne kritike šele sprejetih sistem- 
skih rešitev, ki so skušale na temelju v ustavi opredeljenih odnosov razdelati 
posamezna področja. 

Po obdobju dokaj aktivnega uresničevanja ustave in zakona o združenem 
delu se zdi, da je prišlo do nekakšnega zastoja pri uporabi ter praktični razde- 
lavi posameznih sistemskih rešitev. Ob tem pa je treba jasno povedati, da je 
uresničevanje ustavnih odnosov v družbeni praksi naporno, kreativno in revo- 
lucionarno delo ter proces, v katerem prihaja do spopada družbenih sil in tudi še 

* ne premaganih razrednih interesov ter da omahovanj v tem konfliktu ne more 
biti. Posledica tega je tudi dejstvo, da številnih sistemsko opredeljenih samo- 
upravnih družbenoekonomskih in političnih odnosov na ključnih področjih še 
nismo začeli uresničevati. Nesprejemljivo je trditi, da je le-ta neustrezen ozi- 
roma da so negativni pojavi in praksa odraz slabosti v sistemu. Sedanji sistem 
oziroma njegova razdelava je odraz stopnje družbenega razvoja pri nas, obenem 
pa je tudi program za nadaljnje delovanje ter sredstvo, kako se približati k 
zastavljenemu cilju, je torej program, ki izraža naša hotenja', kako urejati 
odnose na posameznih področjih oziroma smer akcije za uveljavitev temeljnih 
sestavin našega družbenoekonomskega in političnega razvoja. Za njegovo ures- 
ničevanje je potrebno kreativno iskanje ukrepov in mehanizmov, ki so pogoj, 
da bi se te rešitve lahko potrdile tudi v praksi. V tem kreativnem iskanju imajo 
poleg subjektivnih sil prav delegatske skupščine svojo odgovornost. 

Da bi v Skupščini v celoti uresničili pobudo Predsedstva SFRJ, ki se nanaša 
na uresničevanje razvojne politike v duhu stabilizacijskih prizadevanj, mora 
delegatska skupščina razviti take metode svojega dela, ki bo še bolj učinkovito 
kot doslej zagotavljala dosledno uresničevanje sprejete politike. Praksa nas 
usmerja v to, da Skupščina stalno, celovito in tekoče spremlja stanje, pojave in 
probleme v zvezi z realizacijo politike ekonomske stabilizacije ter s svojimi 
stališči, sklepi in ukrepi spodbuja družbeno akcijo, da vsi samoupravni in drugi 
družbeni subjekti, ki so neposredni nosilci razvoja oziroma pravic in odgovorno- 
sti na posameznih družbenih področjih hitreje, učinkoviteje in dosledneje v 
skladu s sprejeto ekonomsko politiko uresničujejo svoje naloge. 

Naša naloga je, da sedaj z vsemi napori, s konfrontacijami in razčiščeva- 
njem vendarle razvijamo pogoje, v katerih bodo lahko naše odnose, še posebej 
tiste v združenem delu, usmerjali in regulirali prevladujoče na temelju ustavnih 
opredelitev, da taka njihova vsebina postane vse bolj pravilo in ne izjema. V 
teh pogojih ne bi smeli omahovati pred tem, da damo jasen odgovor, da je 
naša strateška opredelitev uresničevanje sistema, ne pa njegovo stalno spre- 
minjanje, še zlasti pa ne spreminjanje temeljev tega sistema, ki so bili opre- 
deljeni na podlagi demokratične razprave in plebiscitarno sprejeti med delavci 
in delovnimi ljudmi. Dopolnjevanje posameznih rešitev, ki bi le-te bile vse bolj 
v funkciji programa naših teženj in v funkciji učinkovitega sredstva spremi- 
njanja obstoječih odnosov, je tudi potrebno, vendar pri tem moramo paziti, da 
ne izgubimo kriterijev, ki ta sistem opredeljujejo. Kriterij za spremembe ozi- 
roma dopolnitve sistema nam morajo predstavljati v ustavi opredeljeni temelji 
sistema socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na družbeno- 
lastninskih osnovah. Ce bi te temelje spremenili, bi spremenili tudi osnove, 
na katerih temeljijo družbenoekonomski odnosi. 
50 
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Tovarišice in tovariši delegati! V Komisiji za pripravo sprememb in dopol- 
nitev poslovnika smo bili soočeni z nekaterimi vprašanji, ki bistveno vplivajo 
na proces oblikovanja delegatskih odločitev, na vključevanje delovnih ljudi in 
občanov, delegacij in delegatov, družbenopolitičnih organizacij, izvršilnih, 
upravnih in strokovnih organov ter drugih družbenih subjektov v te procese. 

Med najpomembnejše prav gotovo sodi vprašanje o tem, kako se ures- 
ničujejo sklepi oziroma politika, ki jo sprejema Skupščina s planskimi m 
drugimi akti in kako se uresničujejo zakoni in drugi splošni akti, sprejeti v 
Skupščini. S tem v zvezi je upravičena trditev, da se Skupščina vse do nedav- 
nega tudi sama ni dovolj usposabljala za nadzor nad izvrševanjem svojih odlo- 
čitev in politike. To vprašanje se postavlja z vso ostrino prav sedaj, ko postav- 
ljamo v ospredje vprašanje odgovornosti za hitrejše odpravljanje neustreznih 
gospodarskih razmer in za dosledno izvrševanje politike gospodarske stabiliza- 
cije. Odgovor na to vprašanje seveda ni enostaven in tudi vzrokov za tako 
stanje je več, zlasti še, če upoštevamo dejstvo, da so se vse skupščine družbeno- 
političnih skupnosti, s tem pa tudi Skupščina SR Slovenije, dobršen del prvega 
in drugega mandata ukvarjale pretežno z usklajevanjem zakonov z ustavo in z 
zakonskim urejanjem tistih družbenih odnosov, ki doslej z zakonom niso bili 
urejeni. Slo je za obsežno zakonodajno delo, s katerim so se urejali odnosi na 
posameznih področjih družbene reprodukcije in družbenega življenja na ustav- 
nih temeljih. 

Sicer obsežno in brez dvoma ustvarjalno delo Skupščine na zakonodajnem 
področju se je razvijalo deloma tudi na račun uveljavljanja Skupščine kot orga- 
na družbenega samoupravljanja in zlasti na račun njene nadzorne funkcije. 

Obsežno zakonodajno delo je sililo Skupščino k temu, da je zlasti tej dejav- 
nosti prilagajala tudi svoje oblike in metode dela, da je tej dejavnosti podre- 
jala naloge izvršilnih in upravnih organov in svojih strokovnih služb. 

Pri tem pa je v premajhni meri prihajala do izraza funkcija Skupščine kot 
organa družbenega samoupravljanja. Razlogi za takšno stanje niso le v pre- 
majhni iniciativnosti Skupščine in drugih organov, pač pa tudi v siceršnjih 
težavah in problemih, s katerimi se srečujemo v postopku sporazumevanja in 
dogovarjanja v temeljnih samoupravnih sredinah, posebej še pri dogovarjanju 
na področju družbenoekonomskih odnosov. Iz dosedanjih izkušenj ter glede na 
poudarjeno potrebo pri uresničevanju te funkcije, se v poslpvnik vgrajujejo 
tudi podrobnejše določbe o sodelovanju Skupščine v postopku družbenega do- 
govarjanja. 

Glede na skorajšnjo zaokrožitev pravnega sistema v republiki postaja funk- 
cija Skupščine kot organa družbenega nadzorstva toliko pomembnejša in pri- 
marna. Bitka za uresničevanje te funkcije mora biti usmerjena v realizacijo 
družbenolastninskih odnosov in ustavnega sistema v celoti. V zadnjem letu ob 
obravnavi poročila Izvršnega sveta o uresničevanju resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki v letu 1981 in ob ugotovitvi, da se ne uresničujejo poglavitni 
cilji in naloge iz te resolucije, smo v svojih sklepih zahtevali, da vsi gospodarski 
in družbenopolitični dejavniki ocenijo svoje ravnanje in predložijo Skupščini 
poročilo o uresničevanju nalog na njihovem področju. To smo storili v prepri- 
čanju, da so delegatske skupščine in delegacije tisti organi v našem političnem 
sistemu, ki so najbolj poklicani, da zagotovijo uresničevanje plana in prizade- 
vanja za ekonomsko stabilizacijo, saj so prav one tiste, ki so sprejele plan- 
ske akte. 
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Taka usmeritev Skupščine ne pomeni, da se zmanjšuje odgovornost Izvrš- 
nega sveta in upravnih organov za stanje na posameznih področjih družbenih 
odnosov, ampak da se ob nezmanjšani odgovornosti teh organov povečuje in 
krepi odgovornost same Skupščine in neposredna odgovornost tistih samouprav- 
nih in drugih družbenih subjektov, ki so neposredni nosilci razvoja oziroma pra- 
vic in odgovornosti na posameznih družbenih področjih. 

Delo Skupščine v drugem polletju letošnjega leta je bilo osredotočeno na 
preverjanje stanja na posameznih področjih, na obravnavanje poročil posamez- 
nih nosilcev nalog. Tak način dela in znatna večja konkretost omogoča dele- 
gatom še lažje in aktivnejše vključevanje v razprave. Te razprave so imele 
pozitiven odmev v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in v 
njihovih delegacijah, v občinskih skupščinah, družbenopolitičnih organzacijah 
in drugih družbenih subjektov. 

Posledica takega načina je tudi odgovornejši odnos organov in organizacij 
za izvrševanje sprejete ekonomske politike v Skupščini SR Slovenije. To krepi 
tudi odgovornejši in ustvarjalnejši pristop delegatov v razpravah. Taka vsebina 
dela, ki bo v bodoče prav gotovo morala prevladovati v nadaljnjem delu 
Skupščine, zahteva tudi določene spremembe in dopolnitve organizacij skup- 
ščinskega dela in prilagajanje oblik in metod dela Skupščine, zborov in delov- 
nih teles. 

Med spremembami, ki naj prispevajo k takemu delu Skupščine, velja ome- 
niti predlagane nove določbe o programiranju dela Skupščine. Deloma že uve- 
ljavljeni koncept programa dela Skupščine kot skupnega programa družbenopo- 
litične aktivnosti vseh odgovornih družbenih subjektov v republiki, dobiva s 
spremembami in dopolnitvami poslovnika tudi svojo formalno potrditev. Pro- 
gram dela ne nastaja več v ožjih strukturah in službah Skupščine in Izvršnega 
sveta, ampak je rezultat procesa, v katerem se enakopravno srečujejo predlogi 
Izvršnega sveta in upravnih organov s predlogi, pobudami in mnenji temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma njihovih delegacij, asociacij, 
združenega dela, občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij, strokovnih 
in znanstvenih organizacij, samoupravnih interesnih Skupnosti in drugih druž- 
benih dejavnikov. To hkrati pomeni tudi odgovornost teh dejavnikov za rea- 
lizacijo programa in s tem za razreševanje družbenih problemov. Tako oblikovan 
program zagotavlja vključevanje najaktualnejših družbenih vprašanj v skupščin- 
sko delo, aktivnejše Vključevanje njegovih soustvarjalcev v delu Skupščine in 
v kontinuirano spremljanje njegovega izvajanja. 

Odprtost programa kot eno od načel programiranja dela Skupščine zago- 
tavlja, da se Skupščina lahko vključuje v obravnavo in reševanje pomembnih 
družbenih vprašanj, ki ob nastajanju programa še niso bila prisotna oziroma 
niso bila aktualna. K uresničevanju programa dela zborov prispevajo tudi tri- 
mesečni periodični delovni načrti, ki so časovna konkretizacija obravnave nalog, 
predvidenih v letnem delovnem programu in drugih aktualnih nalog, ki jih je 
treba reševati izven programa v tem obdobju. V periodičnih delovnih načrtih 
naj bi se poleg vsebinsko zaokroženih sklopov vprašanj z okvirnim časovnim 
razporedom sej zborov z dnevnimi redi določilo tudi, kateri zbori so zainteresi- 
rani, delovna telesa Skupščine in zborov, ki bodo obravnavala posamezna vpra- 
šanja, kateri zainteresirani organi in organizacije v republiki bodo sodelovali 
pri obravnavi, kdo usklajuje delo v Skupščini z zainteresiranimi organi in orga- 
nizacijami v republiki. Zaradi take svoje funkcije se periodični delovni načrti 
ne bi smeli spreminjati brez utemeljene obrazložitve predlagatelja, s katero 
50« 
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pa je potrebno seznaniti vse delegacije in delegate v zborih in občinske 
skupščine. 

Predložene spremembe in dopolnitve na novo urejajo pravico delegatov do 
pobude, predlaganje razprave oziroma ureditve posameznih vprašanj, ali spre- 
jem ukrepov na posameznih družbenih področjih. Predlagani način obvezne 
obravnave pobud, predlogov in opozoril zagotavlja še bolj neposredno in učin- 
kovito soočanje z aktualnimi družbenimi problemi v Skupščini, hkrati pa 
pomeni tudi obliko neposrednega nadzora delegatov nad delom v Skupščini in 
njenih organov. Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na postavljanje dele- 
gatskih vprašanj in njihove obravnave v zborih, pomenijo nadaljnjo demokra- 
tizacijo dela delegatov v zborih, zlasti še, ker se ne omejujejo več zgolj na 
vprašanja in odgovore, ampak odpirajo možnost vsem delegatom, da se vklju- 
čujejo v razpravo o problematiki, ki je predmet delegatskega vprašanja, in 
možnost, da se ob takem vprašanju, kolikor je izraz širših interesov oziroma 
aktualnih družbenih vprašanj, pripravi splošna obravnava v zborih. 

Med pomembnejšimi spremembami in dopolnitvami poslovnika so tudi do- 
ločbe o rokih za obravnavo posameznih zadev. Ti roki so sedaj v skladu z večin- 
skim mnenjem delegatov ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev poslov- 
nika podaljšani. Veljali naj bi predvsem za zakonodajne postopke, zlasti pri 
sistemskih zakonih v fazi predloga za izdajo in osnutka zakona. Zahteve po 
daljših rokih so bile izražene v vseh dosedanjih ocenah delovanja delegatskega 
sistema, utemeljene pa so s tem, da delegacije v roku, ki ga določa sedanji 
poslovnik, ne morejo dovolj tehtno in odgovorno preveriti svojih stališč, se 
konzultirati z drugimi družbenimi subjekti in uskladiti vsa mnenja in poglede. 
V novem poslovniku pa je dana tudi možnost, da zbori Skupščine s svojimi 
sklepi roke za obravnavo posameznih zadev skrajšajo, kar bo nujno potrebno 
v primerih, ko bo Skupščina obravnavala poročilo o uresničevanju posameznih 
segmentov razvojne politike in posameznih vprašanj s področja uresničevanja 
tekoče gospodarske politike. 

Ne smemo namreč prezreti potrebe, da mora biti Skupščina sposobna tudi 
hitrega odzivanja in ukrepanja, zlasti kadar gre za reševanje vprašanj, ki jih 
narekuje neposredna družbena praksa. Do hitrih odločitev bo tudi v bodoče 
prihajalo, saj jih bosta zahtevala naš dinamični razvoj in protislovja, ki Obsta- 
jajo v naši družbi. V življenju namreč problemi nastajajo neodvisno od dogo- 
vorjenih rokov poslovnika in utečenih postopkov. Prav tako je pomembno, da 
je mogoče vsak sprejeti sklep, na pobudo delegatov tudi spremeniti, če se pokaže, 
da ni dosegel namena, da sprejeta stališča niso v skladu z ustavo, ali da je v 
škodo že sprejeti politični usmeritvi oziroma v škodo družbeni skupnosti. 

Razvejanost delegatskega sistema, prek katerega se oblikujejo smernice in 
temeljna stališča za delo delegatov, nujno terja v postopku sporazumevanja 
in dogovarjanja ter oblikovanja skupnih odločitev, da delovna telesa ugotavljajo 
skladnost oziroma različnost interesov v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, o predlogih temeljnih rešitev in s tem olajšajo sporazumevanje in 
usklajevanje v zborih pred končno odločitvijo. K temu bodo prispevale tudi 
dvakratne obravnave pomembnejših sistemskih razvojnih vprašanj na seji delov- 
nih teles, odprta pa je tudi večja možnost ustanavljanja občasnih in bolj kvalifi- 
ciranih delovnih teles za proučitev določenih vprašanj in za pripravo predlo- 
ženih rešitev. 2e v dosedanji praksi se je pokazalo, da so občasna delovna telesa 
hitrejše in temeljitejše kot stalna delovna telesa opravljala določene naloge, 
predvsem zato, ker je bil obseg njihovega dela manjši, sestavljena pa so bila 
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iz delegatov, ki so globlje in temeljiteje obvladovali obravnavana vprašanja. 
Take metode skupščinskega dela !bo potrebno razvijati naprej in se že ob 
sestavi programa oziroma periodičnih delovnih načrtov odločati za način obrav- 
nave posameznih vprašanj v delovnih telesih. 

Pomembno funkcijo pri povezovanju delegacij in delegatov med seboj in 
z drugimi dejavniki političnega sistema za oblikovanje temeljnih stališč in za 
oblikovanje predlogov rešitev bi morale uveljaviti konference delegacij. Za 
uresničitev tega pa bi morala konferenca delegacij iz dosedanjih, skoraj izključ- 
no formalnih oblik povezovanja, namenjenih delegiranju skupin delegatov, 
prerasti v učinkovite oblike družbene konsultacije vseh zainteresiranih druž- 
benih dejavnikov v temeljnih organizacijah, skupnostih in občini, kar bo mogoče 
doseči le s tesnejšim povezovanjem s temeljnimi samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi, z njihovim ustreznejšim organiziranjem po interesnih področjih 
in z vključitvijo družbenopolitičnih organizacij, znanstvenih in strokovnih orga- 
nizacij in drugih organiziranih družbenih subjektov v njihovo delo. 

Ena od funkcij republiške Skupščine je tudi oblikovanje stališč za njene 
delegate oziroma za njeno delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Ta funkcija je toliko pomembnejša, saj se v njej izraža odgovornost naše 
republike za kreiranje skupne politike na ravni federacije. Tudi na tem področju 
se včasih srečujemo zaradi še nezadostne razvitosti delegatskega sistema in sa- 
moupravnih socialističnih odnosov s pojavi, da se parcialni republiški interesi 
skušajo uveljaviti kot splošni interesi federacije. Taki parcialni interesi so naj- 
večkrat izraz stališč republiških gospodarsko-političnih struktur, ne pa prek 
delegatskega sistema ugotovljenih interesov in potreb združenega dela oziroma 
celotne republike. Da bi odnosi v Zboru republik in pokrajin temeljili na še 
bolj neposrednih interesih delavskega razreda in delovnih ljudi v naši republiki, 
je potrebno pri obravnavanju aktov in politike, ki se oblikuje v Zboru republik 
in pokrajin, uveljaviti enaka načela delegatskega odločanja, kot veljajo za 
obravnavo republiških aktov, se pravi, da morajo tudi stališča, ki jih Skupščina 
SR Slovenije oblikuje za našo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, izražati 
interese temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, zlasti interese zdru- 
ženega dela in splošne družbene interese in potrebe. S tem se povečuje tudi 
odprtost in demokratičnost pri oblikovanju in usklajevanju stališč ter krepi 
odgovornost, da se odločitve v federaciji sprejemajo Ob upoštevanju objektivnih 
posebnosti in s tem tudi različnih interesov v posameznih republikah in avto- 
nomnih pokrajinah. Zato je zlasti pomembno dosledneje uveljaviti dvofazni 
postopek sprejemanja aktov v Zboru republik in pokrajin. Tak način sprejema- 
nja aktov omogoča kvalitetno Oblikovanje smernic in stališč za delegacijo, na 
drugi strani pa omogoča delegaciji, da lahko sproti seznanja Skupščino s sta- 
lišči drugih republik in avtonomnih pokrajin, z vsemi argumenti, ki omogočajo 
ali preprečujejo, da se doseže soglasje ob posameznih rešitvah, da se opravi širša 
politična konzultacija, ponovi razprava in v celoti prevzame odgovornost za sta- 
lišče, ki bo kot stališče SR Slovenije obveljalo v postopku sporazumevanja v 
Zboru republik in pokrajin. Tak postopek omogoča Skupščini kreativno in odgo- 
vorno vlogo pri oblikovanju skupnih rešitev v Zboru republik in pokrajin. Tem 
zahtevam sledi tudi predlog sprememb in dopolnitev poslovnika, ki postavlja 
delegacijo Skupščine v Zboru republik in pokrajin v aktivnejšo vlogo, zlasti 
v tem smislu, da delegacija sproti obvešča zbore in delovna telesa Skupščine 
o poteku usklajevanja stališč, predlaga nove usmeritve in stališča, ki naj pri- 
spevajo k iskanju sporazuma v Zboru republik in pokrajin ter ponovnemu pre- 
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verjanju stališč, predlogov in ravnanj v sleherni delegaciji. To naj omogoči, 
da bo oblikovanje, izražanje in usklajevanje stališč v celotnem procesu priprav- 
ljanja in sprejemanja najpomembnejših odločitev na zvezni ravni potekalo 
prek delegatskega sistema v republiški Skupščini in hkrati tudi v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, saj gre za tiste zakone iz pristojnosti federacije, 
o katerih je možna odločitev le kot sporazum oziroma soglasje v Zboru republik 
in pokrajin, kjer torej ne more biti preglasovanja. 

V skladu s tem izhodiščem je potrebno obravnavati in presojati tudi osnutek 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je prav tako v obrav- 
navi na današnjih sejah zborov. Pri tem velja poudariti osnovno izhodišče, na 
katerega je opozorila Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, da morajo biti akti, ki jih Zbor republik in pokrajin 
sprejema v soglasju s skupščinami republik in pokrajin, v naši Skupščini 
obravnavani vsaj v dvofaznem postopku, pri čemer morajo veljati za oblikova- 
nje in izražanje stališč delegacij in delegatov enake možnosti, kot pri spreje- 
manju republiških zakonov. Le v osnutku poslovnika Zbora republik in pokrajin 
predlagani predhodni postopek ne more postati nadomestilo za dvofazni posto- 
pek obravnave aktov. Predhodni postopek se lahko uporablja le kot ena izmed 
oblik predhodnega razčiščevanja spornih vprašanj itn predhodnih konzultacij, 
nikakor pa ne kot faza postopka, katere funkcija je sprejem predloga odločitev. 
Te in še nekatere druge pripombe k osnutku poslovnika Zbora republik in 
pokrajin so oblikovane v predlogu sklepa k temu aktu. Predlagam, da jih 
ob obravnavi te točke dnevnega reda današnjih sej podprete oziroma sprejmete. 

Z novo določbo poslovnika, da se v primerih, ko gre za poseben interes 
delovnih ljudi in občanov v republiki, tudi akti, ki jih sprejema Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ, obravnavajo v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije ali pa tudi v republiški Skupščini, njenih zborih in delovnih telesih, 
se ureja način oblikovanja delegatskih stališč v republiki, ki naj omogočijo 
delegatom v tem zboru Skupščine SFRJ trdnejšo povezavo z njihovo delegatsko 
bazo in ustreznejše oblikovanje usmeritev za njihovo delo. 

Spremembe v poslovniku, ki se nanašajo na zakonodajni postopek, uve- 
ljavljajo novosti, ki naj tudi v delu Skupščine izpeljejo načela in stališča, 
oblikovana ob sprejemanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike 
oziroma ob sprejemanju stališč in sklepov o uresničevanju te resolucije, kakor 
tudi novosti, ki so se na podlagi teh aktov oblikovale v praksi delovanja 
Skupščine. 

Dopolnjene so določbe poslovnika, ki se nanašajo na predlog za izdajo zako- 
na kot tudi na zahtevo za izdajo zakona, pri čemer naj o slednjem odločajo pri- 
stojni zbori Skupščine na podlagi mnenj delovnih teles. Vse to naj zagotovi, 
ob nekaterih drugih spremembah, da se že v predhodni obravnavi oziroma v prvi 
fazi zakonodajnega postopka v čimvečji meri oblikujejo delegatska stališča 
o temeljnih vprašanjih bodoče zakonske ureditve in olajša usklajevanje stališč 
in interesov delegacij. V interesu širšega preverjanja interesov in stališč dele- 
gacij in večje možnosti njihovega usklajevanja poslovnik izrecno ureja tudi 
odložitev in prekinitev obravnave posameznega akta na predlog predlagatelja. 
Na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb prakse sta v poslovniku tudi izrecnđ 
opredeljena umik akta v različnih fazah sprejemanja ter določeni pogoji za 
izvedbo skrajšanega postopka za sprejemanje zakonov. V poslovniku se tudi 
spreminja sedanja določba, ki obvezuje, da mora delegata, ki ne vloži amand- 
maja 14 dni pred sejo, podpreti še najmanj 9 delegatov. Spremembe naj 
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zagotovijo, da delegat po preteku 10-dnevnega roka do seje zbora ne bi mogel 
več vložiti amandmaja, razen iz posebno utemeljenih razlogov, o katerih naj bi 
zbor posebej razpravljal in določil, ali bo tak amandma obravnaval ali ne. Ta 
sprememba naj prispeva k temu, da se delegacije in delovna telesa pravočasno 
lahko seznanijo z amandmaji in se o njih posvetujejo v delegatski bazi in se do 
njih opredelijo, s čimer bi bilo olajšano usklajevanje stališč na sejah zborov 
oziroma omogoči, da se že v razpravi o tem, ali naj se zakasneli amandma 
obravnava ali ne, v večji meri pojasnijo razlogi zanj. Takšno spremembo omo- 
gočajo tudi daljši poslovniški roki za obravnavo aktov in drugih gradiv v dele- 
gatski bazi, kar olajšuje pravočasno predlaganje amandmajev. 

Po sedanjih določbah poslovnika je Komisija- Skupščine SR Slovenije za 
vloge in pritožbe pristojna obravnavati zahteve za izdajo zakona, ki jih vložijo 
samoupravne organizacije in skupnosti, društva in občani. Ker gre dejansko 
za pristojnost zborov in Skupščine, da odločajo o takšnih zahtevah, naj bi po 
predlagani spremembi predsednik zbora poslal takšno zahtevo v mnenje pristoj- 
nim delovnim telesom, ki foi zahtevo ocenila in predlagala nadaljnji postopek, 
ali pa zadevo odklonila. Predsednik zbora bi o tem obvestil predlagatelja, ki pa 
bi imel možnost, da pri svoji zahtevi vztraja. V takem primeru bi o tej zahtevi 
dokončno odločil pristojni zbor. 

Glede enakopravnega odločanja skupščin samoupravnih interesnih skupno- 
sti za območje republike s področja družbenih dejavnosti z zbori Skupščine 
je osnutek ponujal dve možni rešitvi: po prvi naj bi se pristojnosti skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike določile v poslovniku 
na podlagi določb ustave in poslovnika o pristojnosti posameznih zborov Skup- 
ščine. Po drugi pa naj bi se določbe poslovnika, ki urejajo enakopravno odlo- 
čanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike s pri- 
stojnimi zfoori Skupščine, črtale in bi bilo s programom dela zbora predvideno, 
katere zakone in druge splošne akte bo posamezna skupščina samoupravne 
interesne skupnosti za območje republike sprejemala enakopravno z zbori 
Skupščine SR Slovenije. V vseh razpravah je bila podprta druga rešitev, ki je 
upoštevana tudi v predlaganih spremembah in dopolnitvah poslovnika. 

Spremembe in dopolnitve poslovnika podpirajo tudi hitrejši razvoj racio- 
nalnih in učinkovitih oblik obveščanja delegacij in delegatov in vseh delovnih 
ljudi in občanov. 

Načelo javnosti dela Skupščine zahteva na eni strani boljšo organiziranost 
Skupščine in razvijanje informativno-dokumentacijske dejavnosti, po drugi 
strani pa večjo angažiranost predstavnikov sredstev javnega obveščanja, zlasti 
pri spremljanju dela delegacij in delegatov v začetnih fazah odločanja. Spre- 
membe in dopolnitve poslovnika omogočajo tesnejšo delovno povezanost med 
uredništvom Poročevalca in sredstvi javnega obveščanja, zlasti še na regionalni 
in lokalni ravni, pri čemer je treba dati poudarek zlasti posredovanju informacij, 
ki nastajajo po objavi gradiv v procesu razprave in odločanja v delegacijah, 
delovnih telesih in zborih Skupščine. Prav tako je predvidena ustreznejša 
uporaba skupščinske dokumentacije za potrebe delegatskega obveščanja in za 
delo sredstev javnega obveščanja. 

Medtem ko poslovnik razširja obveznosti in odpira poti novim, učinkovitim 
in racionalnim metodam obveščanja ter boljši organiziranosti ob razpoložljivih 
kadrih in sredstvih v Skupščini, pa seveda smemo in moramo pričakovati tudi 
ustrezen odziv v uredništvih tiska in RTV, kjer naj bi ob programih dela Skup- 
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ščine nastajale nove pobude, zamisli in načrti za boljše spremljanje dela v 
delegatskem skupščinskem sistemu. 

Nova določba, ki jo prinaša predlog sprememb in dopolnitev poslovnika, 
je poglavje o pravicah in dolžnostih delegatov Skupščine, ki jih Skupščina 
delegira v organe upravljanja samoupravnih organizacij in skupnosti ali jih 
imenuje za člane teh organov. Bistvo predlaganih določb je v tem, da se delegati 
Skupščine, ki jih ta delegira v organe upravljanja samoupravnih organizacij in 
skupnosti oziroma, ki jih imenuje za člane teh organov, opredeljujejo pri delu 
v teh organih v skladu s smernicami, ki so jih zbori oziroma delovna telesa 
dolžni oblikovati za njihovo delo v teh organih. 

Predlog sprememb vsebuje v skladu s sprejetimi ustavnimi amandmaji tudi 
določbe o trajanju mandatne dobe in omejitve ponovne izvolitve za nekatere 
skupščinske funkcionarje, kot na primer za predsednike in podpredsednike zbo- 
rov, predsednike delovnih teles Skupščine in zborov, generalnega sekretarja 
Skupščine in njegovega namestnika. Dopolnjene so tudi določbe o razglasitvi 
izvolitve predsednika republike. 

Tovarišice in tovariši delegati! Poslovnik Skupščine SR Slovenije enotno 
ureja vprašanja, ki so pomembna za delo Skupščine in ki jih je treba upoštevati 
pri delu kateregakoli zbora. Poslovniki zborov se zato omejujejo le na tista orga- 
nizacijska in proceduralna vprašanja, ki so značilna samo za posamezen zbor. 
V postopku spreminjanja in dopolnjevanja poslovnikov zborov bi morali, poleg 
usklajevanja s poslovnikom Skupščine, skrbno pretehtati doslej spoznane poseb- 
nosti vsakega zbora in jih na ustrezen način opredeliti v teh poslovnikih. 

Da bi lahko uveljavili Zbor združenega dela.kot enega od pomembnih vzvo- 
dov, ki mora z iskanjem skupnih interesov v skupščinskih odločitvah spodbujati 
proces integracije družbenega dela v socialistično samoupravno združeno delo, 
bo potrebno za izvedbo teh nalog ustrezneje opredeliti način in vsebino dela 
Zbora združenega dela tudi v poslovniku zbora. Ob pripravi poslovnika bo tako 
potrebno posebno pozornost posvetiti zlasti naslednjim vprašanjem: 

Ustava daje Zboru združenega dela posebno vlogo s tem, ko določa, da 
odločitev o izločitvi dela dohodka za skupne in splošne družbene potrebe ter 
o namenu in obsegu sredstev za te potrebe ne more biti sprejeta, če je ne 
sprejme Zbor združenega dela. Ta specifična vloga zbora v praktičnem izvajanju 
ni jasno izražena. Zato bi bilo potrebno bolj poudariti pomen in odgovornost 
Zbora združenega dela, kadar gre za odločanje o izločanju dohodka. K temu 
je mogoče prispevati med drugim tudi z aktivnejšim in odgovornejšim odnosom 
delegacij in delegatov do vprašanj, ki jih obravnavajo na zboru. Potrebno pa bi 
bilo tudi v poslovniku zbora opredeliti postopek, ki bi zagotavljal, da bi Zbor 
združenega dela v takšnih primerih še s posebno pozornostjo odločal o teh 
vprašanjih. 

Nadalje bi bilo potrebno v poslovniku Zbora združenega dela posebej 
poudariti njegovo vlogo glede sprotnega aktivnega spremljanja uresničevanja 
sprejete politike, planskih in drugih aktov, ugotavljanja in analiziranja neskla- 
dij med dogovorjeno politiko in ekonomskimi gibanji. Zlasti velja razmisliti, 
kako uveljaviti vlogo Zbora združenega dela, kadar gre za bistvene motnje 
v reprodukciji. Nadalje bo potrebno posebno pozornost posvetiti spremljanju 
uresničevanja družbenoekonomskih odnosov na področjih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje, saj bo v prihodnje Zbor združenega 
dela od teh samoupravnih interesnih skupnosti zahteval sproti poročanje o 
stanju na posameznih področjih, o izpolnjevanju planskih nalog, o razpolaganju 
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s sredstvi za razširjeno reprodukcijo in podobno. V zvezi s tem bi bilo potrebno 
predvideti, kako naj se zbor aktivno vključi v te naloge, zlasti po kakšnem 
postopku naj ugotavlja vzroke za neskladje, odgovornost za posledice ter spre- 
jema ukrepe, ki naj to skladnost zagotavljajo. 

Zbor združenega dela bo moral v večji meri prevzeti funkcijo pobudnika in 
usklajevalca samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o 
vprašanjih skupnega pomena za organizacije združenega dela. Razvijanje samo- 
upravnega prava in postopno deetatiziranje normativnega urejanja družbenih 
odnosov v združenem delu ima poseben pomen tudi za funkcijo in položaj 
Zbora združenega dela v delegatskem skupščinskem sistemu. Zbor združenega 
dela ima pomembno vlogo v postopku sporazumevanja in dogovarjanja, zlasti 
v procesu družbenega planiranja, kjer je družbeno dogovarjanje in samoupravno 
sporazumevanje temelj za usmerjanje in usklajevanje splošne smeri razvoja 
gospodarstva in družbenih dejavnosti na območju republike. Pri tem je zlasti 
pomembna vloga spremljanja izvajanja dogovorov in sporazumov, čemur bo 
potrebno v prihodnje dati osrednje mesto pri delu Zbora združenega dela. Za 
izvedbo teh nalog bo potrebno v poslovniku zbora predvideti takšen postopek, 
ki bo zagotovil učinkovito delo na tem področju. 

Poslovnik Zbora občin bo moral opredeliti nekatera vsebinska razmerja 
in odnose v postopku usklajevanja, sporazumevanja in dogovarjanja pri obliko- 
vanju odločitev, ki so pomembna za delovne ljudi in občane v krajevnih skup- 
nostih oziroma občinah. 

V poslovniku Zbora občin bo torej potrebno v večji meri poudariti spe- 
cifično vlogo tega tfbora, ne le z vidika formalnega postopka, pač pa glede 
vsebinskega usklajevanja stališč, ki jih oblikujejo občinske skupščine kot kon- 
ference delegacij. Nov način programiranja dela bo zahteval tudi ustrezne 
spremembe poglavja o programiranju dela zbora, zlasti z vidika vključevanja 
občinskih skupščin kot konferenc delegacij za Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije v programiranje dela zbora. Prav tako pa bo v poslovniku zbora potrebno 
predvideti tudi možne oblike usklajevanja stališč v delovnih telesih zbora, kar 
bo terjalo tudi ustrezne spremembe poglavja o delovnih telesih. Poslovnik zbora 
bo namreč moral v določbah o sklicu sej in vabljenju na seje predvideti tudi 
oblike, kako zagotoviti tak način dela delovnih teles, da se bodo v njihovo delo 
lahko čimbolj učinkovito vključevale tudi občinske skupščine prek svojih zborov. 

V poslovniku Družbenopolitičnega zbora bi 'bilo treba programiranje dela 
zbora bol prilagoditi njegovi funkciji. Na podlagi kriterijev, opredeljenih v 
poslovniku, bi morala biti v programu dela Družbenopolitičnega zbora na ustre- 
zen način opredeljena vprašanja, o katerih poteka v družbenopolitičnih organiza- 
cijah široka razprava in h katerim dajejo te organizacije usmeritve. Kolikor 
zbor za obravnavo takih vprašanj ni formalno pristojen, mora v zborih Skup- 
ščine taka stališča uveljavljati kot zainteresiran zbor. 

Ob pripravi sprememb in dopolnitev poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
bi kazalo temeljito proučiti sedanji način sprejemanja odločitev v tem zboru, 
ki se v ničemer ne razlikuje od teh postopkov v Zboru združenega dela in 
Zboru občin. Pri tem bi bilo treba izhajati od ugotovitve, da je osnovni pogoj, 
da Družbenopolitični zbor o določeni zadevi sploh odloča, usklajenost stališč 
družbenopolitičnih organizacij glede bistvenih elementov Obravnavane zadeve. 
Odločanje v Družbenopolitičnem zboru ne more dopuščati preglasovanja dele- 
gatov posamezne družbenopolitične organizacije, zlasti kadar gre za odločilna 
sistemska vprašanja razvojne politike. 
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Odločitve v Družbenopolitičnem zboru bi torej morale sloneti na soglasju 
vseh delegatov, bistvene razlike v stališčih pa bi morale biti razlog, da se vpra- 
šanje ponovno prouči v posamezni družbenopolitični organizaciji ali v Repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Poglavitni cilj predlaganih sprememb in 
dopolnitev poslovnika Skupščine je neposrednejše, učinkovitejše in odgovornejše 
vključevanje delegacij in delegatov v pripravljanje in sprejemanje skupščinskih 
odločitev. Predlagane spremembe naj bi odpravile slabosti in pomanjkljivosti pri 
delu Skupščine, ki so se pogosto neposredno izražale tudi pri delu delegacij 
in delegatov, zlasti tiste, ki so pri delegacijah in delegatih porajale občutek, da 
s svojim delom ne morejo bistveno vplivati na oblikovanje in sprejemanje 
odločitev. Predlagane spremembe bodo tako tudi prispevale k večji demokra- 
tizaciji sprejemanja odločitev. 

Sedanje družbenoekonomske razmere in sedanji družbenoekonomski in 
družbenopolitični odnosi zahtevajo od vseh družbenih dejavnikov, zlasti pa še 
od Skupščine, to se pravi od delegacij in delegatov, kar največje napore pri 
oblikovanju političnih odločitev, pomembnih za doseganje ekonomskih in poli- 
tičnih ciljev naše socialistične samoupravne družbe. Ne sicer najbolj pomembno, 
pa vendarle potrebno sredstvo za uresničitev teh nalog je tudi poslovnik Skup- 
ščine, katerega spremembe in dopolnitve so danes pred nami, zato predlagam, 
da jih sprejmete. Hvala lepa! 

Predsedujoča Silva Jereb: Zahvaljujem se podpredsedniku Skupščine 
SR Slovenije tovarišu Ludviku Golobu za uvodno besedo. 

Prehajamo na uvodno obrazložitev k poročilu o uresničevanju sklepov in 
stališč Skupščine SR Slovenije o politiki krepitve materialne osnove slovenske 
narodnostne skupnosti v zamejstvu. 

Delegate obveščam, da se skupnega zasedanja udeležujejo: delegacija Slo- 
venske kulturno-gospodarske zveze iz Trsta, ki jo vodi njen predsednik tovariš 
Boris Race, delegacija Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, ki jo vodi 
njen predsednik tovariš dr. Franci Zwitter in delegacija Narodnega sveta 
koroških Slovencev, ki jo vodi podpredsednik tovariš Filip Warasch. Vse 
navzoče predstavnike organizacij slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu 
v naši slovenski Skupščini toplo pozdravljam. (Ploskanje.) 

Hkrati obveščam navzoče, da je poročilo, h kateremu bomo poslušali uvodno 
obrazložitev tovariša Jana, strogo zaupne narave, zato ga bomo obravnavali 
v skladu z 2. odstavkom 399. in drugem odstavkom 400. člena poslovnika Skup- 
ščine, brez navzočnosti javnosti. Predstavniki sredstev javnega obveščanja, ki 
sodelujejo na skupnem zasedanju, bodo javnost obvestili le o tem, kar jim bo 
posredoval Sekretariat za informacije Skupščine SR Slovenije. 

Zaključujem skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora. Zbori bodo nadaljevali seje v svojih dvoranah. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 11.25.) 
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Predsedoval: France Št i g lic, 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik France Štiglic: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
sejo v dnevu žalovatnja zaradi hude letalske nesreče, ki je v trenutku pokončala 
180 življenj, posameznih in povezanih v našo družbeno skupnost in v skupnost 
negotove usode življenja in smrti. Strnkno v tem trenutku naše misli in čustva 
v spomin na tiste, ki so tako nepričakovano odšli in v sočutje tistim, ki so 
•ostali sami. 

Prosim, da z enominutnim molkom počastimo spomin nanje. (Delegati vsta- 
nejo in z enominutnim molkom počaste spomin umrlih.) Hvala! 

Začenjam 29. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical 
na podlagi 16. člena statutarnega sklepa. Obvestil bi vas še o tem, da o 3. točki 
dnevnega reda odločamo kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. 

V skladu s 40. členom poslovnika o delu Skupščine bomo najprej izvolili 
Komisijo za verifikacijo pooblastil za današnjo sejo obeh zborov in verificirali 
njihova pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil izvolimo naslednje 
delegate. V Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora izvajalcev: 
Vladimirja Rozmana iz Kulturne skupnosti Grosuplje, Alenko Bajželj iz Kul- 
turne skupnosti Ljubljana-Vič-Rudnik in Filipa Beškovnika iz Kulturne skup- 
nosti Slovenske Konjice; delegatov Zbora uporabnikov: Sonjo Omrzel iz Kul- 
turne skupnosti Metlika, Mojco Povž iz Kulturne skupnosti Domžale in Andreja 
Tomšiča iz Kulturne Skupnosti Ribnica, s tem da sta prva imenovana pred- 
sednika komisij. 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno z dviganjem rok. 

Prosim predsednici zborov, da izvedeta glasovanje. 
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Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Kdor je za 
predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Kdor je za predlog, 
naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da so bili v komisijo za 
verifikacijo pooblastil Zbora izvajalcev in komisijo Zbora uporabnikov za 29. sejo 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni predlagani kandidati. Prosim 
verifikacijski komisiji, da se sestaneta, pregledata pooblastila delegatov ter 
sestavita poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na 29. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 
povabljeni predstavniki: Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Zveze socialistične mladine Slove- 
nije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega komiteja za kulturo 
in znanost in Zveze kulturnih organizacij Slovenije, člani izvršnega odbora in 
predsedniki odborov izvršnega odbora. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, da 
posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že na začetku seje, da bi nanje lahko 
odgovorili, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Za današnjo sejo predlagam nekoliko spremenjen naslednji dnevni red: 
1. potrditev zapisnika 29. seje in pregled izvršitve sklepov; 
2. poročilo o delu izvršnega odbora; 
3. predlog zakona o Prešernovi nagradi; 
4. osnutek samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti 

Slovenije; 
5. osnutek samoupravnega sporazuma o štipendiranju kadrov v kulturnih 

dejavnostih; 
6. dodatek k dogovoru o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora 

o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije 
v Ljubljani; 

7. osnutek finančnega načrta Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1982 
s predlogom določitve prispevne stopnje; 

• 8. nekatera vprašanja nadaljnjega razvoja ljubiteljskih kulturnih dejav- 
nosti v Sloveniji; 

9. analiza sistema informiranja v Kulturni skupnosti Slovenije; 
10. delegatska vprašanja in odgovori. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Medtem sta verifikacijski komisiji končali z delom in prosim predsednika 

obeh komisij za poročilo. 

Vladimir Rozman: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi dele- 
gatov Zbora izvajalcev Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije na 29. seji Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije, dne 4. decembra 1981. 
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Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščina Kulturne skup- 
nosti Slovenije veljavno odloča, če je na'seji navzoča več kot polovica delegatov 
v vsakem zboru. Po določilih 8. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor izvajalcev 62 delegatskih mest. V Zboru 
izvajalcev je danes navzočih 36 delegatov, kar je več kot polovica, zato zbor 
lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Sonja Omrzel: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi delegatov 
Zbora uporabnikov Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, dne 4. de- 
cembra 1981. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica de- 
legatov v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor uporabnikov 62 delegatskih mest. 
V Zboru uporabnikov je danes navzočih 38 delegatov, kar je več kot polovica, 
zato zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Predsednik France Štiglic: Prosim predsednico Zbora izvajalcev in 
predsednico Zbora uporabnikov, da izvedeta glasovanje o poročilu. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Želi kdo raz- 
pravljati o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora izvajalcev soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirah pooblastila delegatov 
Zbora izvajalcev za 29. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Zeli kdo razpravljati 
o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora uporabnikov soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
Zbora uporabnikov za 29. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je1 nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala 3. točko dnevnega reda. 

Predsednik France Stiglic: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o Prešernovi nagradi. 

Prosim predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost dr. Iztoka 
Winklerja za uvodno besedo. 

Dr. Iztok Winkler: Predlog zakona o Prešernovi nagradi, ki ga pred- 
lagamo v sprejem, se bistveno ne razlikuje od osnutka, ki ga je sprejela tudi 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije kot enakopraven zbor. V razpravi o 
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osnutku zakona na zborih Skupščine SR Slovenije, v Skupščini Kulturne skup- 
nosti Slovenije ter v Svetu za kulturo pri Predsedstvu Socialistične zveze je bila 
sicer cela vrsta razmišljanj o predlaganih rešitvah. Vendar pa so bila ta raz- 
mišljanja pogosto nasprotna. Predlagatelj se je moral odločiti za rešitve, ki 
zagotavljajo konzistentnost celotnega zakona, hkrati pa upoštevajo večinska 
mnenja v razpravi. 

Prva dilema, ki se je pojavljala v razpravah, je bilo vprašanje namena na- 
grade oziroma kroga možnih nagrajencev. Tu sta bili v razpravi dve mnenji. 
Prvo, da obdržimo sedanji namen Prešernovih nagrad, ki je najvišje nacionalno 
priznanje za dosežke na področju umetnosti. Tako je bil oblikovan tudi namen 
Prešernove nagrade ob njeni ustanovitvi neposredno po osvoboditvi. In drugo, 
da bi kazalo razširiti krog možnih nagrajencev tudi na tiste, ki niso neposredni 
ustvarjalci, ampak dosegajo izjemne uspehe pri organiziranju kulturnih dejav- 
nosti in pri posredovanju kulturnih vrednot oziroma pri uveljavljanju dosežkov 
naše kulture v tujini in v Jugoslaviji. Mnenja o razširitvi namena so bila 
deljena, vendar je večina menila, da obdržimo prvotni namen nagrade, zožen 
izključno na ustvarjalne dosežke. Po konsultacijah v družbenopolitičnih organi- 
zacijah predlagatelj danes ponovno predlaga rešitev, da ostaja Prešernova na- 
grada najvišje priznanje za dosežke v umetnosti. 

Če Kulturna skupnost Slovenije ocenjuje, da je treba poleg sedanjih nagrad 
in priznanj, ki jih podeljujemo na najrazličnejših področjih in poleg državnih 
odlikovanj za organizatorje kulturnih dejavnosti uvesti še posebna priznanja, 
potem ni nobenega zadržka, da Kulturna skupnost Slovenije oblikuje posebno 
priznanje ali nagrado. Vztrajamo pa, da ohranimo prvotni pomen Prešernove 
nagrade, ki ima, zgodovinsko gledano, nek poseben status. 

Druga dilema je glede števila nagrad. Analiza nagrad, ki se podeljujejo na 
najrazličnejših področjih kulturnega in znanstvenega življenja, izobraževanja 
in podobno v Sloveniji, kaže, da imamo v Sloveniji relativno veliko število naj- 
različnejših oblik nagrajevanja in da na nek način že delujemo nekoliko infla- 
torno. To se kaže tudi pri nekaterih najvišjih nagradah. Zato smo že v osnutku 
zakona postavili dilemo, ali naj gremo v zmanjšanje števila nagrad. Razprava 
je v celoti podprla pobudo, da zmanjšamo število Prešernovih nagrad in nagrad 
sklada. Mnenja, koliko naj bo nagrad, so bila različna in med temi celo mnenje, 
naj bi Prešernovo nagrado podeljevali samo vsako drugo leto, ali pa naj bo ena 
sama. Predlagatelj je sprejel pobudo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 
in predlaga v zakonu, da bi omejili število nagrad, in sicer na največ tri Prešer- 
nove in največ deset nagrad Prešernovega sklada. S tem zadržimo ustrezno 
razmerje med številom Prešernovih nagrad in nagrad sklada. 

Tretja dilema je funkcija Kulturne skupnosti Slovenije pri delovanju tega 
sklada in pri uresničevanju njegove praktične politike. Prešernov sklad po tem 
zakonu prehaja iz samostojne pravne osebe v sklad, ki deluje pri Kulturni skup- 
nosti Slovenije. Kulturna skupnost Slovenije bo imela svoj odločilni vpliv na 
delovanje sklada predvsem prek upravnega odbora in prek soglašanja k statutu. 
Upravni odbor po zakonu imenuje Skupščina SR Slovenije, ki tudi soglaša s 
statutom, ki ga sprejema upravni odbor sam. Skupščina Kulturne skupnosti 
Slovenije je pri obeh odločitvah četrti zbor Skupščine SR Slovenije. To je v 
obrazložitvi tudi posebej poudarjeno. 

To so po naši oceni poglavitne opredelitve ah razlike ali utemeljitve razlik 
oziroma poudarkov po obravnavi osnutka. 



29. seja 799 

Informativno bi veljalo reči nekaj besed glede veljavnosti zakona. Zakon 
o Prešernovi nagradi sprejemamo v trenutku, ko postopek zlbiranja kandidatov 
in ocene za podelitev nagrad v letu 1982 že teče. Zakon začne veljati takoj, ko 
ga Skupščina SR Slovenije sprejme oziroma osmi dan po objavi v Uradnem 
listu. To pomeni, da bodo nagrade v letu 1982, 8. februarja, podeljene že v 
skladu s tem zakonom, se pravi največ tri Prešernove nagrade in deset nagrad 
sklada in da se bo upravni odbor držal v postopku intencij tega zakona, v koli- 
kor ni nekaj postopkov že končanih. Ne gre za bistveno razliko med določili 
postopka po tem zakonu in praikso, ki jo je upravni odbor uvedel že v letošnjem 
letu. To je tudi zapisano v spremenjenem statutu Prešernovega sklada, ki ga je 
skupščina potrdila v lanskem letu. Ni torej nobene ovire, da bi ne mogli zakona 
v celoti uresničiti. Vsebinska sprememba nastaja predvsem glede števila nagrad. 
Upravni odbor, ki deluje, bi nadaljeval delo do podelitve nagrad, 8. februarja 
1982. Medtem bi stekla tudi normalna procedura za imenovanje novega. Ne bi 
namreč bilo smiselno, da prekinemo delo sedanjega upravnega odbora in med 
postopkom imenujemo nov upravni odbor. 

Rad bi se izrekel tudi glede predlogov izvršnega odbora. Izvršni odbor pred- 
laga tri amandmaje. Mislim, da jih niti ne kaže obravnavati kot prave amand- 
maje, ampak kot redakcijske. V ničemer ne spreminjajo vsebine predlaganega 
zakona, ali jo redakcijsko izboljšujejo ali ne, to je verjetno bolj stvar občutka. 
Mislim, da ni razloga, da jih ne bi sprejeli. V 7. členu pa gre za menjavo zapo- 
redja. Mislim, da ni razloga, da tega ne bi upoštevali, čeprav zaporedje v zakonu 
ne prejudicira teže ali pomena enega ali drugega predlagatelja. 

Zato torej predlagam, da Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije sprejme 
predlagani zakon, upoštevaje redakcijske amandmaje, ki jih predlaga izvršni 
odbor. 

Predsednik France Štiglic: Pričenjam razpravo s tem, da vas opo- 
zorim na pripombe k predlogu zakona s strani izvršnega odbora. Prosim pred- 
sednika izvršnega odbora Iva Tavčarja, da da dodatna pojasnila. 

Ivo Tavčar: Glede na sprejeto poročilo, ki ste ga dobili šele danes, bi 
opozoril na nekatere nejasnosti ali nedorečenosti v tem poročilu, zlasti pa v zvezi 
z drugim stavkom, da predlagane rešitve niso usklajene s samoupravnimi tokovi 
v naši družbi. Moram reči, da je izvršni odbor ugotavljal predvsem notranjo 
neskladnost zakona, in sicer v tem smislu, ko je rečeno, da je Prešernov sklad 
pri Kulturni skupnosti Slovenije in da Kulturna skupnost Slovenije celo po 
zakonu zagotavlja sredstva, kar je sicer nekoliko neobičajno, ker se sredstva 
v Kulturni skupnosti Slovenije zbirajo po samoupravnem sporazumu. Ob tem, 
ko tako določno piše, da je sklad pri Kulturni skupnosti Slovenije in da Kultur- 
na skupnost Slovenije zagotavlja sredstva, pa piše, da upravni odbor tega sklada 
imenuje Skupščina SR Slovenije in da daje soglasje k statutu tega upravnega 
odbora, ki pa sprejema ta statut. Potemtakem bi se prej lahko reklo, da je ta 
sklad pri Skupščini SR Slovenije kot pa pri Kulturni skupnosti Slovenije in da 
je v tem smislu notranje neskladje v zakonu, kakršnega ni ob drugih primerih 
in rešitvah, ko gre za republiške nagrade, na primer, ko gre za republiško 
nagrado za znanost, ali za Kidričeve nagrade. V tem smislu je bilo opozorjeno 
na ta neskladja, ki so in ki (bi bila lahko pogojena z nečem posebnim; tu je 
bilo rečeno, da z zgodovinskim izvorom tega sklada. Zdi se mi, da pa je navzlic 
temu treba ugotoviti notranjo nelogiko ali protilogiko, ki je tu zaznavna. 



800 Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

Da se ne bi glede tega po nepotrebnem zapletali, ni bilo predloga, da bi se 
zavrnil predloženi predlog. Naj pa se prepusti času čas, da se tudi to vprašanje 
razreši. Predvsem pa je pomembna praktična politika, ki naj bi tu v prihodnje 
obstajala. Nedvomno bo vloga Kulturne skupnosti Slovenije lahko zelo po- 
membna. 

Drugo so res samo boljša ali slabša uredniška dopolnila ali spremembe. To 
naj pregleda jezikoslovec, popravi in dopolni. Opažali smo nekatere jezikovne 
šibkosti. Glede na veliko pozornost, ki jo zadnji čas posvečamo jeziku, bi bilo 
zelo nerodno, da bi bil prav zakon o Prešernovi nagradi jezikovno šibko napisan. 
Zato smo menili, da je treba to preveriti, da bi bil jezikovno dognan. Pri vrstnem 
redu smo pa le menili, da je potrebno neko logično zaporedje, da ne bi SAZU 
pomešali s krajevno skupnostjo. Navsezadnje ima tudi SAZU svojo težo in pomen 
in bi jo po nekem redu bilo treba postaviti ali na začetek ali na konec. Zato 
smo tudi predlagali, da jo damo na konec po nekem zaporedju od spodaj navzgor, 
od organizacij združenega dela, društev, krajevnih skupnosti, kulturnih Skup- 
nosti, političnih organizacij do SAZU. 

Toliko v obrazložitev. Sicer pa o tem ne obstaja nesoglasje. Zato resnično 
priporočamo, da ta zakon sprejmemo, s tem da opozarjamo, naj dosedanji 
upravni odbor opravi letošnje obveznosti do podelitve nagrad Prešernovega 
sklada v februarju prihodnjega leta. To bi morali skleniti, kot tudi to, da bi 
z imenovanjem novega upravnega odbora prenehale dolžnosti starega. 

Ob tem smo zastavili tudi vprašanje denarja. Dobili smo obvestilo s strani 
Republiškega komiteja za kulturo in znanost, da je bilo doslej porabljenih iz 
proračuna, kar je neposredno pri njih razvidno, okoli 800 000 dinarjev. Pri tem 
niso upoštevana sredstva, ki so povezana s strokovnim delom, s katerim je bil 
občasno zaposlen en človek v okviru Republiškega komiteja za kulturo in 
znanost in niso upoštevani stroški za slovesno podelitev in sprejem, kar tudi ni 
malo. Zato bi bilo treba k temu še precej dodati. Natančne številke bomo morali 
ugotoviti, še zlasti zaradi tega, ker bo potrebno že v prihodnjem letu za prvo 
podelitev nagrad v februarju leta 1982 zagotoviti denar v okviru našega finanč- 
nega načrta za prihodnje leto. 

Predsednik France Štiglic: Zeli še kdo razpravljati o predlogu? 
(Ne.) Predlagam zboroma, da sprejmeta ta zakon s predlaganimi redakcijskimi 
amandmaji k 6., 7. in 10. členu in z dodatnim sklepom, da dosedanji upravni 
odbor Prešernovega sklada opravlja svoje delo do izvolitve novega. Se s takim 
predlogom strinjate? (Da.) Potem prosim predsednici zborov, da izvedeta gla- 
sovanje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo za predlog zakona o Prešernovi nagradi oziro- 
za sklep, ki ga je predlagal predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo za predlog zakona o Prešernovi nagradi oziro- 
ma za sklep, ki ga je predlagal predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slo- 
venije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 



29. seja 801 

Predsednik France Št iglic: Ugotavljam, da sta oba zbora skupščine 
sprejela predlog zakona o Prešernovi nagradi. 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda opravljena. S tem je opravljen 
tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja z Zbori Skupščine SR 
Slovenije. 

si 



30. seja 

(29. decembra 1981) 

Predsedoval: France Štiglic, 
predsednik Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik France Štiglic: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
30. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
16. člena statutarnega sklepa. Obvestil bi vas še o tem, da o 3. točki dnevnega 
reda odločamo kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. 

Predlagam, da namesto opravičeno odsotne predsednice Zbora uporabnikov 
vodi sejo Zbora uporabnikov Vinko Primožič iz Kulturne skupnosti škof j a Loka. 

Prosim delegate Zbora uporabnikov, da z dvigom rok potrdijo namestnika, 
predsednice Zbora uporabnikov. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

V skladu s 40. členom poslovnika o delu skupščine bomo najprej izvolili 
Komisijo za verifikacijo pooblastil za današnjo sejo obeh zborov in verificirali 
pooblastila delegatov. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil izvolimo naslednje 
delegate: 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora izvajalcev: Dušana 
Mezeta iz Kulturne skupnosti Ljubljana, Anico Udovič iz Kulturne skupnosti 
Ilirska Bistrica in Marjeto Macur iz Kulturne skupnosti Ravne na Koroškem; 
delegatov Zbora uporabnikov: Slavka Rokavca iz Kulturne skupnosti Litija, 
Marijo Štiglic iz Kulturne skupnosti Mozirje in Emila Hrvatina iz Kulturne 
skupnosti Izola, s tem da sta prva imenovana predsednika komisij. 

Želi kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno z dviganjem rok. 

Prosim predsednico Zbora izvajalcev in predsedujočega Zbora uporabnikov, 
da izvedeta glasovanje. 



30. seja 803 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Kdor je za 
predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Predsedujoči Zbora uporabnikov Vinko Primožič: Kdor je za pred- 
log, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da so bili v Komisijo za 
verifikacijo pooblastil Zbora izvajalcev in komisijo Zbora uporabnikov za 30. 
sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni predlagani kandidati. Pro- 
sim verifikacijski komisiji, da se sestaneta, pregledata pooblastila delegatov in 
pripravita poročilo za zbor. 

Obveščamo vais, da so na 30. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 
povabljeni predstavniki Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Zveze socialistične mladine Slovenije, 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega komiteja za kulturo in 
znanost in Zveze kulturnih organizacij Slovenije, člani izvršnega odbora in pred- 
sedniki odborov izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije, k 5. točki pred- 
sednik 18. enote SISEOT tovariš Miro Kert in k 6. točki predstavniki Zavoda 
SR Slovenije ža spomeniško varstvo. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že na začetku seje, da bi lahko 
odgovorili nanje, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Za današnjo sejo predlagam nekoliko spremenjen naslednji dnevni red: 
1. potrditev zapisnika 29. seje in pregled izvršitve sklepov; 
2. poročilo o delu izvršnega odbora; 
3. amandma k predlogu zakona o Prešernovi nagradi; pregled predlogov 

za Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada; 
4. informacija o delu in aktivnosti odbora za uresničevanje zakona o svo- 

bodni menjavi dela v kulturnih dejavnostih; 
5. predlog finančnega načrta za leto 1982; 
6. položaj in naloge pri varovanju kulturne dediščine v okviru SLO in 

družbene zaščite; 
7. poročilo o uresničevanju programa dela Skupščine Kulturne skupnosti 

Slovenije v letu 1981 in program dela za leto 1982; 
8. delegatska vprašanja in odgovori. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

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

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Medtem ista verifikacij ski komisiji končali delo in prosim predsednika ko- 

misij za poročilo. 

Dušan Meze: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi delegatov 
Zbora izvajalcev Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije na 30. seji Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije, dne 29. decembra 1981. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščina Kulturne skup- 
nosti Slovenije veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica delegatov 
51» 
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v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor izvajalcev 62 delegatskih mest. V Zboru 
izvajalcev je danes navzočih 40 delegatov, kar je več kot polovica, zato zbor 
lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Slavko Rokavec: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi dele- 
gatov Zbora uporabnikov Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, dne 29. de- 
cembra 1981. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščina Kulturne skup- 
nosti Slovenije veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica delegatov 
v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor uporabnikov 62 delegatskih mest. V Zbo- 
ru uporabnikov je danes navzočih 38 delegatov, kar je več kot polovica, zato 
zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Predsednik France Štiglic: Prosim predsednico Zbora izvajalcev in 
predsedujočega Zbora uporabnikov, da izvedeta glasovanje o poročilu. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Želi kdo raz- 
pravljati o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Predsedujoči Zbora uporabnikov Vinko Primožič: Zeli kdo razprav- 
ljati o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora uporabnikov soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
Zbora uporabnikov za 30. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala 3. točko dnevnega reda. 

Predsednik France Štiglic: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na amandma k predlogu zakona o Prešernovi nagradi in pregled 
predlogov za Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. 

Predlog zakona smo sprejeli na 29. seji. Sprejeli pa smo tudi sklep, da 
dosedanji upravni odbor dela do zaključka te faze dela. Ker tak sklep ne za- 
došča, je danes v obravnavi amandma k zakonu o Prešernovi nagradi, ki je 
soglasen našim sklepom in se glasi: 

Za 13. členom se doda nov 13. a člen, ki se glasi: »Upravni odbor mora biti 
imenovan najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do imeno- 
vanja novega upravnega odbora nadaljuje z delom dosedanji upravni odbor.« 

Zeli kdo besedo k amandmaju, ki ga je Skupščina SR Slovenije že sprejela 
v svojih zborih? (Nihče.) Prosim predsednico Zbora izvajalcev in predsedujočega 
Zbora uporabnikov, da izpeljeta glasovanje. 



30. seja 805 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim dele- 
gate Zbora izvajalcev, da glasujejo o predlaganem amandmaju. Kdor je za, naj 
prosim glasuje. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma soglasno sprejet. 

Predsedujoči Zbora uporabnikov Vinko Primožič: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo o predlaganem amandmaju. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma soglasno sprejet. 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da sta oba zbora Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije soglasno sprejela amandma k predlogu zakona 
o Prešernovi nagradi. 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda opravljena. 
S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja sku- 

paj z zbori Skupščine SR Slovenije. 



ilovenije 

30. seja 

(24. decembra 1981) 

Predsedoval: Natan Bernot, 
predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je v smislu določb 362. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 2. točko na- 
slednjega dnevnega reda: 

1. izvolitev verifikacijske komisije; 
2. osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske 

in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja; 
3. poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 

1981/82; 
4. predlog za usklajevanje obsega vpisa v programe prvega letnika srednje- 

ga, višjega in visokega izobraževanja za šolsko leto 1982/83 z izhodišči za spre- 
membe in dopolnitve mreže šol; 

5. predlog sprememb in dopolnitev plana Izobraževalne skupnosti Slovenije 
za leto 1981; 

6. predlog samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah in obvez- 
nostih pri skupnem izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov (osebne sto- 
ritve); 

7. predlogi sklepov o soglasju k investicijskemu programu in sofinanciranju 
investicije v izgradnjo: 

a) študentskega doma XI. v Študentskem centru pod Rožnikom — Ljub- 
ljana, 

b) dijaškega doma Gostinskega šolskega centra Izola, 
c) prostorov doma učencev za potrebe gradbeništva v Mariboru v sklopu 

doma učencev in delavcev GP Stavbar Maribor, 
č) dijaškega doma v Hrastniku; 
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8. predlogi sklepov o spremembi sklepov o soglasju k investicijskemu pro- 
gramu in sofinanciranju investicije v izgradnjo: 

a) študentskega doma v Kranju, 
b) študentskega doma III. b v Mariboru, 
c) dijaškega doma Šolskega centra poklicne oblačilne stroke v Sevnici; 
9. delegatska vprašanja. 

Predsednik Natan Bernot: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Osnutek zakona ste delegati prejeli z gradivom za današnjo sejo. Prosim 
predstavnika predlagatelja za uvodno besedo. 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! Z osnutkom zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja se na tej skupščini srečujemo že 
drugič. Osnutek zakona je že obravnavala Skupščina SR Slovenije, in sicer 16. 
decerribra, izoblikovala v zvezi z njim nekaj pripomb in naročila predlagatelju, 
to je Izvršnemu svetu, da na osnovi teh pripomb pripravi predlog zakona kot 
tretjo fazo. 

V svoji uvodni obrazložitvi bi želela opozoriti samo na tri probleme, ki so se 
javljali pri obravnavi osnutka tako v Skupščini SR Slovenije kot tudi v neka- 
terih delegacijah in na terenu. 

Prvo tako vprašanje je pobuda, naj bi posebne smotre in naloge, ki se 
nanašajo na vzgojo in izobraževanje za pripadnike narodnosti, razširili tudi na 
slovenske vzgojnoizobraževalne organizacije na narodnostno mešanem območju 
in na Obali, tako da bi se tudi učenci v slovenskih vzgojnoizobraževalnih orga- 
nizacijah v večji meri seznanjali s kulturo, zgodovino in geografijo italijanskega 
naroda. 

V zvezi s to pobudo je treba seveda, ugotoviti naslednje. Sistemski zakoni 
s področja vzgoje in izobraževanja, to so zakon o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok, zakon o osnovni šoli in zakon o usmerjenem izobraževanju, med smotri 
in nalogami vzgoje in izobraževanja posebej poudarjajo razvijanje ljubezni do 
svojega naroda in domovine kot skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti, 
spoznavanje njihovega razvoja in dosežkov kulturnega ustvarjanja. Ker te do- 
ločbe seveda ne veljajo samo za slovenske šole na narodnostno mešanem ob- 
močju, ampak za vse slovenske vzgojnoizobraževalne organizacije, bi jih bilo 
v tem zakonu, ki ureja samo posebne pravice pripadnikov italijanske in madžar- 
ske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, povsem nepotrebno ponav- 
ljati. Hkrati pa je tudi jasno, da se na narodnostno mešanih območjih otroci in 
mladina učijo jezika narodnosti kot jezika okolja vse od vrtca do srednje šole. 
Pouka jezika pa si zlasti na višji stopnji ni mogoče predstavljati brez poznavanja 
kulture in celotnega življenja drugega naroda, zato pouk jezika ni le vzgoja 
k dvojezičnosti na tem področju, ampak tudi neposredna priložnost za spozna- 
vanje kulture in zgodovine italijanskega naroda in italijanske narodnosti 
pri nas. 

Drugo vprašanje se je pojavilo v zvezi s 14. členom zakona. To vprašanje 
zadeva predvsem narodnostno mešano območje v Pomurju, kjer imajo samo 
dvojezično pedagoško srednjo šolo in srednjo šolo kovinske smeri, na katerih se 
madžarski jezik poučuje kot jezik okolja, v vse druge usmeritve pa se učenci 
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vključujejo zunaj narodnostno mešanega območja, zlasti v Murski Soboti, Ra- 
dencih in Mariboru. Učenci, ki so končali osnovno šolo v italijanskem jeziku, pa 
praviloma nadaljujejo šolanje na narodnostno mešanem območju. 

Največ razprav v zvezi s tem členom je bilo glede dveh problemov, in sicer: 
Ali naj bo pouk jezika narodnosti obvezen za šolo ali za učence? Kako 

organizirati pouk, da ne bo pomenil dodatne obremenitve za učence? 
Pri pripravi osnutka zakona smo izhajali iz stališča, da se pouk jezika na- 

rodnosti v srednjih šolah organizira iz dveh razlogov: prvič zaradi pravice 
pripadnikov narodnosti, da se izpopolnjujejo v svojem jeziku, in drugič zaradi 
poglabljanja dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju. Zaradi poglablja- 
nja dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju osnutek predloženega za- 
kona zato te pravice ne omejuje zgolj na pripadnike narodnosti, ampak jo raz- 
širja na vse učence, ki so končali dvojezično osnovno šolo in imajo interes, Ha 
bi se še naprej učili jezika narodnosti, ker se bodo po končanem šolanju zaposlili 
na narodnostno mešanem območju. Menimo, da je učenje jezika narodnosti 
stvar prostovoljne odločitve učenca. Lahko pa je tak učenec zavezan tudi s šti- 
pendijsko pogodbo ali pa z zahtevo, da mora za opravljanje določenih del 
obvladati oba jezika. Tako določilo nam je znano iz vseh šolskih zakonov in 
velja predvsem za pedagoške delavce na dvojezičnih območjih. Kadar gre, na 
primer, vzgojiteljica na dvojezično območje, mora enako poznati oba jezika, 
sicer se ne more zaposliti kot vzgojiteljica v dvojezičnem vrtcu. 

Zato predlagamo, da je organiziranje pouka jezika narodnosti obvezno za 
šolo, kar pomeni, da ga je šola dolžna organizirati, za učenca pa je pouk jezika 
narodnosti prostovoljen. Razumljivo je, da se bo na šoli zunaj narodnostno 
mešanega območja odloČila za pouk jezika narodnosti le manjša skupina učen- 
cev, zato smo predlagali, naj bi se jezika narodnosti učili kot fakultativnega, 
to pomeni dodatnega predmeta, tako da bi s tem ne bil okrnjen njihov poklicni 
profil. Nedvomno pa pomeni taka rešitev dodatno obremenitev za učenca, ven- 
dar se temu po našem mnenju ni mogoče izogniti. 

V dosedanjih razpravah se je pojavila pobuda, naj bi se učenci učili jezika 
narodnosti tudi namesto tujega jezika. S tako rešitvijo bi odpravili dodatne 
obremenitve učencev, ki bi se odločili za tak pouk, vendar je slabost te rešitve 
v tem, da bi učenec, ki bi se učil jezika narodnosti namesto tujega jezika, na- 
letel na težave pri študiju na višjih in visokih šolah pri tistih programih, kjer 
je pogoj znanje tujega ali svetovnega jezika, in v tistih poklicih, kjer je znanje 
tujih jezikov pogoj za opravljanje dela. 

Glede na to, da se mnenja o tem vprašanju še močno razhajajo, predlagamo, 
naj bi v predlog zakona zapisali tako formulacijo, ki bo bolj fleksibilno omogo- 
čala eno ali drugo rešitev, kar bi bilo pravzaprav bolj usklajeno z možnostmi 
in potrebami narodnosti in združenega dela na narodnostno mešanem območju. 

Tretji sklop problemov, o katerih so bila izražena različna mnenja, pa je 
vezan na 28. člen osnutka zakona, ki določa obveznost SR Slovenije za razvijanje 
vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti. 

Osnutek zakona izhaja iz ustavne opredelitve, da je SR Slovenija odgovorna 
za razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narod- 
nosti in za to zagotavlja potrebna materialna sredstva. V skladu s tem temelji 
osnutek na načelu, da SR Slovenija zagotavlja tista sredstva za delovanje vzgoj- 
noizobraževalnih organizacij na narodnostno mešanih območjih, ki presegajo 
stroške v enakih slovenskih vzgojnoizobraževalnih organizacijah. Ta načelna re- 
šitev se razlikuje od dosedanje ureditve le na področju dvojezične predšolske 
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vzgoje v občinah Lendava in Murska Sobota, kjer zaradi spodbujanja dvojezične 
predšolske vzgoje za otroke pred vstopom v dvojezično osnovno šolo zakon 
določa, da se iz sredstev SR Slovenije zagotavlja polovica sredstev za dejavnost 
dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij, v katerih so otroci dve leti pred 
vstopom v osnovno šolo. ! 

V osnutku predlagana rešitev pa bi v bistvu zmanjšala dotok sredstev SR 
Slovenije, kar pomeni, da bi bila sredstva v ta namen po uveljavitvi tega zakona 
lahko bistveno manjša, kot so dosedanja. Glede na to, da je na navedenem 
območju predšolska vzgoja dobro razvita, bi uveljavitev take norme kar čez 
noč ogrozila ali otežila situacijo zlasti glede zajemanja števila otrok v predšolsko 
vzgojo. Zato je dogovorjeno, [da bi v prehodnih določbah uveljavili tudi neko 
prehodno rešitev. V tem smislu smo se že dogovarjali s Skupnostjo otroškega 
varstva Slovenije, tako da bi novi princip uveljavljali postopoma, ne pa čez 
noč, in tako tudi postopoma izenačevali pogoje. Predvideno je, da bi to pre- 
hodno obdobje trajalo do konca tega srednjeročnega obdobja. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. O predloženem osnutku je 
razpravljal tudi izvršni odbor naše skupščine. Prosim tovariša predsednika, da 
poda stališče odbora. 

Tone Ferenc: Izvršni odbor je razpravljal o predlogu za izdajo zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja na svoji 56. seji 9. junija 1981, o 
osnutku tega zakona pa na 60. seji 21. oktobra 1981. 

Že tovarišica Poljanškova, predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo, je ugotovila, da o tem zakonu tudi na naši 
skupščini danes že drugič razpravljamo. V obravnavi osnutka zakona je izvršni 
odbor ponovil nekatere pripombe, ki jih je izoblikoval že ob tezah za izdajo 
zakona, in sicer predvsem kar zadeva določbe 14. in 16. člena, ki predpisujeta, 
da bi se moral organizirati pouk jezika narodnosti v srednjem izobraževanju 
zunaj -narodnostno mešanega območja in da morajo biti učitelji na vzgojno- 
izobraževalnih organizacijah v jeziku narodnosti pripadniki narodnosti. Podrob- 
neje vam je izvršni odbor o teh svojih stališčih poročal ob obravnavi tez za 
izdajo zakona. V obravnavi osnutka pa je izvršni odbor ugotovil tudi, da je bila 
pri oblikovanju osnutka zakona upoštevana večina pripomb iz razprave o tezah 
za izdajo zakona, zato soglaša z osnutkom zakona v predloženem besedilu. 

Predsednik Natan Bernot: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi raz- 
pravljati? Besedo ima tovarišica Kristina Marič, delegatka Občinske izobraže- 
valne skupnosti Murska Sobota. 

Kristina Marič: Izvršni odbor Občinske izobraževalne skupnosti 
Murska Sdbota je omenjeni osnutek obravnaval na 52. seji, dne 7. decembra 
1981 ter sprejel naslednja stališča in predloge: 

Izvršni odbor v celoti podpira osnutek zakona o~ uresničevanju posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

V 14. členu omenjenega zakona se naj upošteva varianta s predloženim 
besedilom. 
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Predlagamo, da se v ustreznem členu doda določilo o obveznem strokovnem 
in jezikovnem izpopolnjevanju pedagoških delavcev, ki delajo na dvojezičnih 
vzgojnbizobraževalnih organizacijah. To določilo je nujno treba upoštevati, če 
želimo zagotoviti ustrezno kvaliteto vzgojno izobraževalnega dela v dvojezičnih 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah. 

Prosimo, da predlagatelj upošteva naše predloge pri pripravi dokončnega 
predloga zakona. Hvala. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če 
ni več razpravljalcevj potem zaključujem razpravo in predlagam skupščini na- 
slednji sklep: 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije soglaša z osnutkom zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narod- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja, predlagatelj pa naj pripombe, pred- 
loge in stališča izvršnega odbora ter predloge iz današnje razprave upošteva pri 
pripravi predloga zakona. 

Ima kdo drugačen predlog sklepa? (Ne.) Če ni drugačnega predloga sklepa, 
dajem tak predlog sklepa na skupno glasovanje. Kdor je za tak predlog sklepa, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina soglasno sprejela predlagani sklep. 
S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja z 

zbori Skupščine SR Slovenije k osnutku zakona o uresničevanju posebnih pravic 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

/ 
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22. Osnutek zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih 
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Slavko Polanič . . 613 

24. Volitve in imenovanja       615 
— predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljub- 
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— predlog odloka o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije 616 
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4. Predlog za izdajo zakona o postopku obveznega sporazumevanja in o 
zadevah posebnega družbenega pomena na področju računalništva z 
osnutkom zakona    633 
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2. Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 v letu 1982    673 
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Marija Aljančič    674 
Vili Vindiš    677 

3. Poročilo o medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje 
v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo 678 

Govornik: 
Milivoj Samar     679 

4. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za izpolnjevanje obveznosti 
SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo t . . .   682 

Govorniki : 
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5. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugosla- 
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Ludvik Golob 692 
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5. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o cestah 701 
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Štefan Strok  701 

6. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah   702 

7. Osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja . . . 702 
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9. Poročilo o uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonom- 
skih stikih SR Slovenije z državami v razvoju 718 
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Jernej Jan     718 

10. Poročilo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 
politiki krepitve materialne osnove slovenske narodnostne skupnosti 
v zamejstvu    721 

11. Informacija o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na ravni republike 722 
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— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju republiškega se- 
kretarja za finance  729 

— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora . . . 729 

— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega 
javnega tožilstva v Mariboru     • 729 

16. Predlogi in vprašanja delegatov .    730 
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racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
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4. Predlog zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o postopku 
obveznega sporazumevanja na področju računalništva ........ 758 
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Dr. Lojze Ude   758 

5. Informacija o delu delovnega telesa za odobravanje investicijskih vla- 
ganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in 
opreme v letu 1981     760 

6. Osnutek zakona o zagotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte, naftnih 
derivatov in premoga p koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982 760 

7. Osnutek zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadol- 
žitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Ju- 
goslavije v plačilih s tujino   760 
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8. Volitve in imenovanja . . .    762 
— predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani 762 
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Slovenije   762 
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— predlog odloka o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije 762 
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Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
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1. Določitev dnevnega reda  . 764 
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1. Uvodna beseda k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1982 764 
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. . 782 
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1. Uvodna obrazložitev k predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika 
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2. Določitev dnevnega reda • •   796 

3. Poročila verifikacijskih komisij  796 

Govornika: 
Vladimir Rozman       796 
Sonja Omrzel • 797 

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o Prešernovi nagradi  797 

Govornika: 
dr. Iztok Winkler . . .     .   797 
Ivo Tavčar     

30. seja — 29. decembra 1981 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev    . . . 802 

2. Določitev dnevnega reda 803 
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