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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o 
osebni izkaznici z osnut- 
kom zakona (ESA-255) 

Skupščina SR Slovenije ure- 
ja z zakonom v okviru pravic in 
dolžnosti republike tudi vpra- 
šanje osebnih izkaznic (21. 
točka 321. člena Ustave SR 
Slovenije). 

To področje ureja sedaj za- 
kon o osebni izkaznici (Uradni 
list SRS, št. 16/74). Ta zakon je 
potrebno uskladiti z zveznim 
zakonom o uvedbi matične 
številke občanov (Uradni list 

Z uveljavitvijo zveznega za- 
kona o pomorski in notranji 
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 
22/77) so prenehali veljati šte- 
vilni zvezni zakoni, ki so urejali 
skoraj celotno področje po- 

SFRJ, št. 38/76). Obenem se \ 
predloženem osnutku predla- 
ga uvedba novega obrazca 
osebne izkaznice v obliki knji- 
žice, kjer bi bil prostor za vpis 
spremembe stalnega prebiva- 
lišča in spremembe naslova 
stanovanja, črta določba o vpi- 
su krvne skupine občana ter 
podaljšuje rok za zamenjavo 
osebnih izkaznic za nadaljnjih 
5 let. 

morske plovbe. Skladno z 
ustavnimi določbami pa je bila 
vrsta pristojnosti federacije 
prepuščena republikam, kar 
pomeni, da jih mora republika 
urediti s svojimi predpisi. Ne- 

katera od teh vprašanj so že 
regulirana z zakonom o lukah 
(Uradni list SRS, št. 7/77). 

Iz vsebine in obsega zvezne- 
ga zakona o pomorski in no- 
tranji plovbi izhaja, da so repu- 
blike dolžne podrobneje uredi- 
ti še nekatera vprašanja, ki se 
nanašajo na varnost plovbe na 
morju. To so organizacijske in 
procesualne določbe, določi- 
tev pristojnostih organov, po- 
stopek dviganja potopljenih 
stvari vse v zvezi z varnostjo 
plovbe itd. 

Varnost plovbe na morju je 
torej urejena z zveznimi pred- 
pisi in mednarodnimi konven- 
cijami, republiška zakonodaja 
pa jo bo dejansko le dopolnila 
z nekaterimi podrobnejšimi 
elementi. Ti elementi so doslej 
bili zajeti v zveznih predpisih, 
zato tudi težnja, da naj bi se v 
bistvu ne spremenili, saj so v 
našem pomorstvu veljali že de- 
setletja. 

Osnovna načela, na katerih 
bo zasnovan zakon, so nasled- 
nja: 

1. Službo za varnost plovbe 
v SR Sloveniji opravlja republi- 
ški upravni organ - luška ka- 
petanija, 

2. za morske čolne veljajo 
praviloma ista načela glede 
varnosti plovbe, kot veljajo za 
morske ladje, 

3. plavajoči objekti so pod 
nadzorom organov za varnost 
plovbe tako, kot to velja za vse 
druge elemente, ki vplivajo na 
varnost plovbe in varstvo člo- 
veških življenj na morju, 

4. javni pomorski prevoz 
vsebuje poleg civilno-pravnih 
razmerij tudi javne obveznosti, 
temelječe na principu nedo- 
pustnosti diskriminacije oseb 
ali tovora, 

5. dviganje potopljenih 
stvari v morju ni le pravica 
upravičenca, temveč tudi dolž- 
nost vedno takrat, kadar to za- 
hteva varnost plovbe po plov- 
nih poteh, 

6. varnost človeških življenj 
na morju, varnost premoženja 
(plovnih objektov in tovora) ter 
varstvo okolja so primarne 
komponente same plovbe, 

7. obalno morje Jugoslavije 
je enotna kategorija v medna- 
rodnem prostoru. Republiško 
urejanje razmerij v obalnem 
morju na območju posamezne 
republike naj bo specifično le 
toliko in tam, kjer je to realno 
utemeljeno in izhaja iz medre- 
publiškega usklajevanja. 

Predloženi predlog za izdajo 
zakona in osnutek zakona sta 
usklajena z že sprejetima za- 
konoma SR Hrvatske in SR 
Črne gore. 

Predlog za izdajo zako- 
na o varnosti pomorske 
polovbe z osnutkom za- 
kona (ESA-259) 

PRILOGA: 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 

II. trimesečje 1979 

in orientacijski dnevni redi sej zborov Skupščine SR 

Slovenije v juliju in septembru 1979 



RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJE 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
24. aprila 1979 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije, ki je sklicana za to- 
rek, 24. aprila 1979, je razširjen 
z obravnavo: 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah 28. marca 1979 
obravnavali: 

- informacijo o delovanju 
enotnega sistema organizaci- 
je, odgovornosti in obveznosti 
v primerih naravnih in drugih 
nesreč v Socialistični republiki 
Sloveniji (zbori so sprejeli 
sklep, ki ga objavljamo v tej 
številki »Poročevalca«). 

Vsi trije zbori so sprejeli 
tudi: 

- periodični delovni načrt 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za II. tromesečje 1979. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela na 
znanje: 

- predlog energetske bilan- 
ce SR Slovenije za leto 1979 s 
predlogom ugotovitev in sta- 
lišč Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije; 
- informacijo o poteku pri- 

prav in gradnji energetskih ob- 
jektov v letu 1978, z ugotovi- 
tvami in stališči. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- predlog za izdajo zakona 
o poroštvu SR Slovenije za ob- 

- predloga odloka o potrdi- 
tvi samoupravnega sporazuma 
o združitvi v Univerzo Edvarda 
Kardelja v Ljubljani in o so- 
glasju k statutu Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

veznosti iz vlaganj v energet- 
ske objekte; 

- predlog zakona o skladih 
skupnih rezerv; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na 0 davku na promet nepre- 
mičnin; 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o upravnih tak- 
sah; 

- predlog za izdajo zakona 
od določanju, dodeljevanju in 
uporabi matične številke obča- 
nov v SR Sloveniji; 

- predlog zakona o prene- 
hanju veljavnosti zakona o 
ustanovitvi Mednarodnega 
centra za upravljanje podjetij v 
javni lastnini; 

- predlog odloka o potrditvi 
dogovora o pravicah slepih in 
njihovih spremljevalcev do 
znižane vožnje v potniškem 
prometu; 
- sklep ob obravnavi pred- 

loga dogovora o enotnih teme- 
ljih dela z vlogami in predlogi. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dela soglasje 
k: 

- osnutku zakona o super- 
garanciji federacije za obvez- 
nosti konzorcija jugoslovan- 
skih bank za financiranje 
trans-jugoslovanske avtomo- 
bilske ceste »Bratstvo-enot- 

nost«, kot garanta za posojilo 
Evropske investicijske banke 
za delno financiranje graditve 
posameznih odsekov trans-ju- 
goslovanske avtomobilske ce- 
ste »Bratstvo-enotnost«; 
ter potrdila: 

- dogovor o kontinuiteti 
graditve zmogljivosti črne me- 
talurgije v dobi od leta 1976 do 
leta 1980 za razvoj proizvodnje 
po letu 1980. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o Rudniku živega srebra Idrija 
z osnutkom zakona. 

Družbenopolitični zbor pa je 
na seji obravnaval: 

- uresničevanje zakona o 
združenem delu na področju 
pridobivanja in razporejanja 
dohodka in samoupravne or- 
ganiziranosti organizacij zdru- 

ženega dela (zbor je sprejel 
stališča, ki jih objavljamo v tej 
številki »Poročevalca«). 

Vsti trije zbori so sprejeli 
še: 

- predlog odloka o izvolitvi 
dveh članov Upravnega odbo- 

ra sklada za pospeševanje 
upodabljajoče umetnosti Mo- 
ša Pijade; za člana upravnega 
odbora tega sklada sta bila 
izvoljena Stojan Batič in Ja- 
nez Bernik; 
- predlog odloka o izvolitvi 

treh članov Odbora za nagra- 
do AVNOJ; za člane tega od- 
bora so bili izvoljeni dr. Vladi- 
mir Bračič, Marko Bule in Sa- 
vin Jogan; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju Franja Lundra za na- 
mestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za promet in 
zveze; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju namestnikov predsedni- 
kov republiških komitejev; 
imenovani so bili: Danica 
Bresjanac za namestnico 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja, Leo- 

pold Kejžar za namestnika 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje, Aleksander Škraban za 
namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za tržišče 
in cene. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. marca 1979 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 

Milan Štruc, Vinko Bah, Vida Femc, Leopold Ul, Ivan Koše- 
nina, Rajko Čirič, Franc Kovačič, Drago Dolinar, Marija Zu- 
pančič-Vičar, Marko Matkovič, Gregor Meze, Dušan Žorž, Ivo 
Marenk, Milica Ozbič, Andrej Miklavčič, Ivica Kavčič, Majda 
Grzetič, Milojka Virant, Miroslav Brečko, Konrad Planteu, 
Emil Tomažič; 

Zbor občin 

Maver Jerkič, Peter Plevel, Tatjana Štirn, Andrej Lipušček, 
dr. Vladimir Fatur, Zvonimir Volfand, Bruno Zupančič, Franc 
Novak, Ciril Plut, Zlatko Novak, Lovro Cerar, Stane Voglar, 
Vinko Brdnik, Igor Vandot, Klavdij Gabrijelčič; 

Družbenopolitični zbor 

Miran Potrč, Andrej Grahor, Angelca Vrbnjak, Roman Al- 
breht, Igor Uršič, Vlado Janžič, Martin Košir, Ludvik Golob, 
Jože Globačnik. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi uresničevanja 
zakona o združenem delu na področju pridobivanja in razporejanja dohodka in 
samoupravne organiziranosti organizacij združenega dela 

Družbenopolitični zbor je na 15. seji 
dne 28. 3. 1979 obravnaval uresničeva- 
nje zakona o združenem delu na po- 
dročju pridobivanja in razporejanja do- 
hodka in samoupravne organiziranosti 
organizacij združenega dela, pri čemer 
je posvetil posebno pozornost Stali- 
ščem Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije o pridobivanju in razpo- 
rejanju dohodka ter uveljavljanju načel 
delitve po delu in rezultatih dela. 

Družbenopolitični zbor je na podlagi 

244. člena Poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel ta-le 

sklep 

1. Predložena stališča Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije v zvezi s 
pridobivanjem in razporejanjem dohod- 
ka ter uveljavljanjem načel delitve po de- 
lu in rezultatih dela, predstavljajo politič- 
no podlago za nadaljnjo obdelavo in 
praktično uporabo družbenoekonomskih 

kriterijev, osnov in meril za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke in za prisva- 
janje osebnih dohodkov v odvisnosti od 
ustvarjenega dohodka, ki je rezultat de- 
lavčevega dela in njegovega prispevka 
na podlagi produktivnosti dela in gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi. 

Stališča so tudi dobra podlaga za ra- 
zvoj družbenega planiranja, ki temelji na 
samoupravno opredeljenih ciljih, ki jih je 
treba doseči pri tekočem delu in poslova- 
nju; nalogah, ki jih je s tem v zvezi po- 

2 poročevalec 



trebno opraviti in na medsebojnih pravi- 
cah, obveznostih in odgovornostih pri 
pridobivanju dohodka, pri gospodarjenju 
z dohodkom ter pri razporejanju dohod- 
ka in prisvajanju osebnih dohodkov. Vse 
to tvori dohodkovno podlago za uspešno 
uresničevanje samoupravno opredelje- 
nih planskih ciljev in nalog. 

Stališča so pomemben prispevek h 
konkretizaciji družbenoekonomskih 
opredelitev, ki so podlaga za nadaljnje 
utrjevanje delavčevega družbenoeko- 
nomskega položaja v združenem delu in 
za doslednejšo uporabo načela delitve 
po delu. To načelo je podlaga za delavče- 
vo učinkovito in uspešno delo in gospo- 
darjenje, saj družbenoekonomsko pove- 
zuje delavčevo ekonomsko trdnost in so- 
cialno varstvo z njegovim delom, s pro- 
duktivnostjo njegovega in skupnega dela 
in z rezultati njegovega, skupnega in ce- 
lotnega združenega dela. 

2. Predloženo besedilo osnutka stališč 
je že dobilo podporo v široki javni razpra- 
vi v organizacijah sindikata in v drugih 
družbenopolitičnih organizacijah, v Go- 
spodarski zbornici, v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije in v Republi- 
škem svetu za vprašanja družbene uredi- 
tve. Zato Družbenopolitični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije podpira namero sin- 
dikata, da se stališča čimprej sprejmejo, 
saj bodo prispevala k uresničevanju na- 
log, ki izhajajo iz resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 v letu 1979 in bo- 
do služila kot podlaga pri pripravah 
smernic in samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov za novo srednjeročno 
obdobje. 

Družbenopolitični zbor predlaga vsem 
samoupravnih organizacijam in skupno- 
stim, zlasti pa gospodarskim zbornicam 
in njihovim združenjem, da usmeritve iz 
stališč vgrajujejo v svoje programe dela 
in jih v skladu s svojimi halogami in od- 
govornostmi dograjujejo in uresničujejo. 

3. Stališča Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije predstavljajo tudi 
pomemben prispevek za oblikovanje 
družbenega dogovora o skupnih kriteri- 
jih, osnovah in merilih za oblikovanje 

sredstev za osebne dohodke in za prisva- 
janje osebnih dohodkov v skladu z dolo- 
čili zakona o združenem delu, katerega 
udeleženci naj bi bili Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije. 

Stališča nudijo namreč dobro podlago 
za neposredno dejavnost samoupravnih 
in družbenopolitičnih dejavnikov v orga- 
nizacijah združenega dela pri nadaljnjem 
izpopolnjevanju kriterijev, osnov in meril 
za oblikovanje sredstev za osebne do- 
hodke in prisvajanje osebnih dohodkov. 
Hkrati stališča terjajo, da odgovorni 
družbeni dejavniki v republiki takoj zač- 
nejo postopek za izoblikovanje družbe- 
nega dogovora o skupnih kriterijih, os- 
novah in merilih in se kot udeleženci v 
dogovoru tvorno vključijo v njegovo pri- 
pravo in sprejem. To predstavlja eno 
izmed ključnih nalog pri operacionaliza- 
ciji naših skupnih družbenoekonomskih 
opredelitev, ki so vsebovane v stališčih. 

4. V postopku priprave družbenega 
dogovora naj udeleženci preučijo celoto 
odnosov, ki so povezani z oblikovanjem 
sredstev za osebne dohodke in s prisva- 
janjem osebnih dohodkov. Skupno naj 
preučijo, za katere sestavine teh odnosov 
so potrebni skupni kriteriji, osnove in 
merila v družbenem dogovoru, katere se- 
stavine naj bodo opredeljene v zakonu, 
za katere pa bodo skupni kriteriji, osnove 
in merila oblikovana v drugih družbenih 
dogovorih in samoupravnih sporazumih. 

Vprašanja pridobivanja in razporejanja 
dohodka ter delitve sredstev za osebne 
dohodke je treba posebej pozorno preu- 
čiti tudi pri opredeljevanju določil v zako- 
nih o sistemu družbenega planiranja, o 
skupnih osnovah svobodne menjave de- 
la, o skupnih osnovah in merilih za obli- 
kovanje sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo nosilcev družbenih funk- 
cij o organih družbenopolitičnih skupno- 
sti. V skladu z določili zakona o združe- 
nem delu in zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in do- 
hodka je treba v družbenem dogovoru in 
samoupravnih sporazumih opredeliti 
skupne kriterije, osnove in merila za ure- 

janje pravic, ki so bila doslej vsebovana v 
»sindikalni listi«. Prav tako je treba preu- 
čiti družbeno vlogo in vsebino samou- 
pravnih sporazumov v okviru dejavnosti. 

5. Zakon o samoupravnem sporazu- 
mevanju in družbenem dogovarjanju o 
merilih za razporejanje dohodka in za 
delitev sredstev za osebne dohodke iz 
leta 1973 ni usklajen z ustavo in zakonom 
o združenem delu. Ob usmeritvah, ki so 
vsebovane v stališčih Republiškega sveta 
Zveze sindikatov naj Izvršni svet preuči 
ali in katera vprašanja je še potrebno 
urejati z zakonom. 

Potrebno je preučiti kako okrepiti vlo- 
go družbenopolitičnih skupnosti in nji- 
hovih organov, zlasti skupščin občin pri 
zagotavljanju uresničevanja načel delitve 
po delu in rezultatih dela, ki jo imajo po 
ustavi in zakonu o združenem delu. Izvrš- 
ni svet naj preuči tudi potrebo po poseb- 
ni ureditvi vloge organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti pri zagotavljanju druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine v skladu z določbami 
ustave SR Slovenije in zakona o združe- 
nem delu. 

Pri tem imajo pomembno vlogo komi- 
sije skupščin občin za sprejemanje izva- 
janja zakona o združenem delu, zato bo 
potrebno njihovo dejavnost še okrepiti in 
ji zagotoviti večjo družbeno veljavo. 

6. Spodbuditi bo treba strokovno in 
znanstveno delo in ga povezati s praktič- 
nimi prizadevanji za dograjevanje siste- 
ma razporejanja in delitve dohodka. 
Znanstvene organizacije naj dajejo več 
pobud za reševanje posameznih vprašanj 
s tega področja, prav tako pa jih je treba 
s konkretnimi nalogami vključevati v ta 
prizadevanja. Strokovne službe v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega 
dela so soodgovorne za uresničevanje 
načel delitve po delu in rezultatih dela. 
Strokovna obravnava tega področja, pri- 
pravljanje gradiv in predlogov, oblikova- 
nje ustreznih rešitev in sodelovanje z or- 
gani upravljanja, družbenopolitičnimi or- 
ganizacijami in drugimi zainteresiranimi 
družbenimi subjekti mora postati stalna 
naloga strokovnih služb in sestavni de/ 
njihove funkcije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o delovanju enotnega sistema organizacije, 
odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor so dne 28. marca 
1979 na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
informacije o delovanju enotnega siste- 
ma organizacije, odgovornosti in obvez- 
nosti v primerih naravnih in drugih ne- 
sreč v SR Sloveniji sprejeli naslednji 

sklep: 
1. Zbor podpira prizadevanja in usme- 

ritve, ki izhajajo iz informacije o delova- 
nju enotnega sistema organizacije, od- 
govornosti in obveznosti v primerih na- 
ravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji s 
predlaganimi dopolnitvami, ki jo je pri- 
pravil Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je na podlagi sklepa 51. seje Predsedstva 

Socialistične republike Slovenije. Pri tem 
se izhaja iz ocen učinkovitosti družbene 
akcije po potresih na Kozjanskem in v 
Posočju in analize dosedanjih izkušenj 
pri odpravljanju posledic naravnih in 
drugih nesreč in učinkovitosti družbene 
organiziranosti, kakor tudi odgovornosti 
vseh dejavnikov od civilne zaščite do dr- 
žavnih organov in političnih organizacij. 
Na tej osnovi naj se oceni umestnost 
dosedanjih sistemskih rešitev s tem, da 
se le-te dopolnijo tako, da bodo celovito 
urejale postopek in ravnanje odgovornih 
družbenih dejavnikov in zagotavljale 
enotno prakso v primeru naravnih in dru- 
gih nesreč. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj na podlagi ugotovitev iz informacije 

in razprave na zborih, njihovih delovnih 
telesih in v družbenopolitičnih organiza- 
cijah, še nadalje proučuje in spremlja 
celotno problematiko delovanja sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti 
samoupravnih organizacij in skupnosti, 
državnih organov in drugih subjektov 
družbenega dela in življenja v primerih 
naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo 
zagotavljal enotnost delovanja in učinko- 
vitost sistema ter uspešen nadzor nad 
pripravami in aktivnostmi pri preprečeva- 
nju nesreč, ob nesrečah in pri odpravlja- 
nju njihovih posledic. Hkrati naj pripravi 
predloge za spremembe predpisov, ki 
urejajo delovanje temeljnih samouprav- 
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nih organizacij in skupnosti, organov 
družbenopolitičnih skupnosti in samou- 
pravnih interesnih skupnosti, družbenih 
organizacij in drugih dejavnikov; oz. naj 
da pobudo za spremembe družbenih do- 
govorov in samoupravnih sporazumov, 
kjer je podpisnik. 

Posebej naj preveri ustreznost družbe- 
nega dogovora o načinu uporabe in 
upravljanja s sredstvi solidarnosti za od- 
pravljanje posledic naravnih nesreč iz le- 
ta 1975 in predlaga dopolnitve, s katerimi 
bo mogoče zagotavljati sredstva za hitro 
in učinkovito pomoč ob naravnih in dru- 
gih nesrečah ter učinkovit postopek za 

hitro razpolaganje z njimi. 
3. Zbor priporoča vsem temeljnim in 

drugim organizacijam združenega dela, 
krajevnim skupnostim, samoupravnim 
interesnim skupnostim, družbenopolitič- 
nim skupnostim in njihovim organom, 
družbenopolitičnim organizacijam ter 
družbenim organizacijam in društvom, 
da na podlagi usmeritev v informaciji o 
delovanju enotnega sistema organizaci- 
je, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji 
in v skladu z ukrepi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije temeljito in od- 
govorno preverijo in ocenijo svojo orga- 

niziranost, usposobljenost in opremlje- 
nost za ravnanje v primerih naravnih in 
drugih nesreč. Prav tako naj pregledajo 
in po potrebi dopolnijo ali spremenijo 
samoupravne splošne akte in druge 
predpise, s katerimi so opredeelili ukrepe 
in ravnanja za preprečevanje naravnih in 
drugih nesreč, ravnanje ob morebitnih 
nesrečah in pri odpravljanju njihovih po- 
sledic. Na podlagi teh ugotovitev naj 
sprejmejo še druge potrebne ukrepe, da 
bodo akcijsko sposobni preprečevati ne- 
sreče in se učinkovito organizirati za ure- 
sničevanje vseh drugih nalog na tem po- 
dročju. 

INFORMACIJA 

o delovanju enotnega sistema organizacije, 

odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in 

drugih nesreč v SR Sloveniji 

i. 

NAMEN IN DOSEDANJE IZKUŠNJE 
Problematika organiziranosti, naloge in odgovornosti pri 

odpravljanju posledic naravnih nesreč, kakor tudi aktivnosti 
odgovornih dejavnikov, je bilo predmet obravnave na 51. seji 
Predsedstva SR Slovenije, dne 14. 1. 1977. Ob tej priliki je 
Predsedstvo sklenilo, da se analizirajo dosedanje izkušnje pri 
odpravljanju posledic potresov in učinkovitost družbene or- 
ganiziranosti, kakor tudi aktivnost odgovornih dejavnikov od 
civilne zaščite do oblastvenih organov in političnih organiza- 
cij, da se na tej osnovi oceni umestnost dosedanjih sistemskih 
rešitev s tem, da se le-te dopolnijo tako, da v celoti urejajo 
postopek in ravnanje odgovornih družbenih dejavnikov in 
zagotavljajo enotno prakso v primeru naravnih nesreč. 

Problematiko je na več sejah obravnavala tudi Republiška 
konferenca SZDL Slovenije in njeni organi ter v zvezi s tem 
sprejela ustrezna stališča, ki jih povzemamo tudi v tej infor- 
maciji. 

Dejstvo, da v SR Sloveniji različne vrste naravnih in drugih 
nesreč stalno ogrožajo varnost ljudi ter družbeno in zasebno 
imetje in da ob vsakokratnem pojavljanju povzročajo veliko 
gmotno škodo, mnogokrat pa terjajo tudi človeška življenja, 
nas poleg sklepov Predsedstva SR Slovenije in stališč Repu- 
bliške konference SZDL, obvezujejo, da problematiki 
obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami namenimo 
večjo skrb in da z ustreznimi ukrepi zagotovimo, da bi bile 
posledice le-teh v bodoče čim manjše. Predvsem s tem name- 
nom je Izvršni svet predložil to problematiko v obravnavo 
Skupščini SR Slovenije. 

Med naravnimi nesrečami, ki so najpogostejše na območju 
SR Slovenije in ki so doslej povzročale največ gmotne škode, 
v nekaterih primerih pa terjale tudi človeške žrtve, velja pose- 
bej omeniti potrese, poplave, točo, neurja, požare, nesreče na 
morju ter snežne in zemeljske plazove. Ob znatnem delu teh 
nesreč je mogoče z ustreznimi ukrepi občutno zmanjšati 
njihove posledice, ponavljanje nekaterih (npr. poplave, po- 
žari, toča), lahko s preventivnimi in drugimi ukrepi še dokaj 
uspešno kontroliramo, dočim smo v boju s posameznimi 
vrstami nesreč še povsem brez moči. 

Delovni ljudje in občani, združeni v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter v občini in republiki, imajo pravico in 
dolžnost razvijati tak sistem zaščite pred naravnimi nesre- 
čami, ki bo zagotovil, da bodo posledice teh nesreč v čim 
manjši meri prizadele prebivalstvo ter njihovo in družbeno 
imetje. V tej smeri morajo razvijati tako organiziranost in 
delovanje, da bodo v največji meri nesreče preprečevali, v 
primerih nesreč učinkovito reševali življenja in imetje, po 
nesrečah pa organizirano in solidarno odpravljali posledice 
nesreč. 

Pomembno vlogo, nalogo in odgovornosti na tem področju 
imajo organizirane družbenopolitične sile v krajevni skupno- 
sti, občini in republiki ter njihovi organi in organizacije, kar se 
je pokazalo ob vseh dosedanjih naravnih nesrečah tako v 
preventivnem pogledu, kakor tudi ob nesreči in pri odpravlja- 
nju posledic le-teh. 

Dosedanje izkušnje iz naravnih nesreč zlasti analize rezul- 
tatov pri obnovi Kozjanskega in Posočja, dokazujejo moč in 
sposobnost naše socialistične samoupravne družbe, da tudi v 
tako izjemnih razmerah, kot so hude elementarne nesreče, 
omogoči in zagotovi na načelih samoupravljanja, samoorga- 
niziranosti ter socialistične solidarnosti, pobudo in akcijo 
prizadetih in vseh delovnih ljudi in občanov ter organiziranje 
njihovih materialnih, tehničnih, strokovnih, kadrovskih, orga- 
nizacijskih in drugih sil za zaščito ob nesrečah, za odstranje- 
vanje posledic nesreče in za čimprejšnjo zagotovitev normal- 
nih pogojev za življenja in dela na prizadetem območju. 

Na prizadetih območjih se je v takih razmerah uveljavila 
samoupravna in družbenopolitična organiziranost delovnih 
ljudi, s katero so se povezali v učinkovito skupno akcijo 
najprej za zavarovanje življenja ljudi in njihovo zasilno in 
nujno preskrbo, nato pa za odstranjevanje posledic nesreč. 

V dosedanjih akcijah zaščite in reševanja ljudi in imetja ob 
naravnih in drugih nesrečah so imeli pomembno vlogo de- 
lovni ljudje in občani s svojo samozaščitno aktivnostjo, štabi 
in enote civilne zaščite ter organizacije združenega dela, 
družbene in druge organizacije, ki se s svojo dejavnostjo 
neposredno vključujejo v civilno zaščito. 

Delež civilne zaščite v teh akcijah pa bi lahko bil znatno 
večji, če bi bila njena dejanska organizacijska in kadrovska 
struktura bolj prilagojena nalogam zaščite in reševanja ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah in če bi bila za to dejavnost 
bolj strokovno usposobljena, predvsem pa materialno te- 
hnično opremljena. 

Pokazalo se je, da je v akcijo delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti in občini nujno potrebno vključiti tudi 
republiške družbenopolitične in samoupravne dejavnike. 

Akcija solidarnosti tako za Posočje, kakor tudi za Kozjansko 
je dala pomembne materialne, finančne in družbenopolitične 
rezultate, ker je bilo organizirano tako, da je lahko v njej 
sodeloval vsak delovni človek in občan. Solidarnostna akcija 
je bila hitra in učinkovita in je bila v naprej usmerjena v 
zagotovitev najosnovnejših pogojev za življenje in delo, hkrati 
pa je stekla široka solidarnostna akcija za odpravo posledic 
nesreče. 

Pri ocenjevanju dosedanje aktivnosti in organiziranosti ne 
moremo mimo dveh pomembnih dejavnikov, ki so se izkazali 
ne samo po učinkovitosti, temveč tudi v družbeno in moralno- 
političnem pogledu. Na prvem mestu je treba poudariti pove- 
zanost in veliko solidarnost med občinami in našo ljudsko 
armado, vzporedno s to povezanostjo pa velik prispevek jugo- 
slovanske mladine, ki je z mladinskimi delovnimi akcijami 
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veliko doprinesla k obnovi prizadetega območja. V vseh akci- 
jah pri obnovi je sodelovalo več tisoč delovnih ljudi, pripadni- 
kov JLA, mladine in občanov. 

Ob vsem tem je pomembna ugotovitev, da so akcije učinko- 
vite, če so hitre in usmerjene najprej v zagotovitev najosnov- 
nejših pogojev za življenje in delo družbenih dejavnosti in 
gospodarstva, ob istočasni in usklajeni akciji za odpravo 
posledic naravne nesreče. 

Kot pomemben dejavnik pri naravnih nesrečah v moralno- 
političnem in informativnem smislu so se pokazala sredstva 
javnega obveščanja, ki lahko z objektivnim in angažiranim 
poročanjem pomembno prispevajo k informiranosti ljudi in 
občanov o katastrofi, o razmerah na prizadetem območju in o 
sprejetih ukrepih in njihovem učinkovanju ter na ta način 
zagotovijo uspešnost solidarnostnih akcij za odpravo posle- 
dic naravne nesreče. 

Izhajajoč iz temeljnih ustavnih določb družbenih usmeritev 
in ciljev ter dosedanjih izkušenj, predvsem pri zadnjih potre- 
sih na Kozjanskem in Posočju, je nujno, da se vzpostavijo in 
dogovorijo temeljna načela za delovanje enotnega sistema 
odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih nesreč ob 
upoštevanju zvezne in republiške zakonodaje ter drugih pred- 
pisov, ki urejajo to področje. Načelo in delovanje enotnega 
sistema mora biti postavljeno tako, da bo sleherni občan, 
delavec, temeljna organizacija združenega dela in drugi sub- 
jekti vedeli kakšno solidarnostno pomoč širše družbene skup- 
nosti lahko ob naravnih in drugih nesrečah pričakujejo. 

Poglavitni nosilci vseh odločitev na področju zaščite in 
obrambe pred posledicami naravnih nesreč, morajo biti de- 
lovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, v temeljnih 
organizacijah združenega dela in v samoupravnih interesnih 
skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih. 

II. 

VSEBINA DELOVANJA ENOTNEGA SISTEMA 
ORGANIZACIJE, ODGOVORNOSTI IN 
OBVEZNOSTI V PRIMERIH NARAVNIH 
NESREČ 

Zaradi celovitega obravnavanja enotnega sistema organiza- 
cije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih nesreč, 
je treba posebej opozoriti na naslednje tri skupine ukrepov in 
nalog, od katerih vsak zase terja ustrezna ukrepanja: 

- v prvo skupino spadajo preventivni ukrepi in naloge za 
preprečevanje naravnih in drugih hudih nesreč ali za zmanj- 
ševanje njihovih posledic; 

- v drugo skupino spadajo ukrepi za zaščito in reševanje 
ljudi in imetja ob nesreči sami in neposredno po njej; 

- v tretjo skupino spadajo ukrepi in naloge za odpravo 
posledic nesreče. 

1. Preventivni ukrepi za preprečevanje 
naravnih nesreč oziromo za zmanjševanje 
njihovih posledic 

Vsi nosilci planiranja so dolžni dolgoročno načrtovati na- 
loge za preprečevanje naravnih nesreč, prav tako s predpisi in 
drugimi splošnimi akti določati ukrepe in jih tudi izvajati za 
primere vsake od možnih nesreč, pri tem obvezati vse dejav- 
nike, da z upoštevanjem teh predpisov in družbenih načrtov v 
največji meri zaščitijo ljudi in premoženje pred nesrečami. 

Za naravne nesreče, ki nastopajo najpogosteje imamo v 
Jugoslaviji in SR Sloveniji sprejete sistemske ukrepe, ki so 
urejeni z zakoni, družbenimi dogovori in drugimi akti, ki jih 
sprejemajo družbenopolitične skupnosti, organizacije in or- 
gani. Tako je normativno urejeno vprašanje protipotresne 
gradnje, kjer se že od leta 1963 uporablja zakon o potresni 
varnosti, predvsem na objektih v družbeni gradnji, manj pa na 
objektih v zasebnih gradnjah. 

Na področju preprečevanja poplav je bilo opravljeno dokaj 
obsežno delo, vendar pa bo v bodoče potrebno še naprej 
planirati regulacije vodotokov v okviru zaključenih regulacij- 
skih sistemov. 

Na področju preventivne dejavnosti je potrebno, glede na 
dosedanje izkušnje, nameniti posebno skrb ne samo organizi- 
ranosti dejavnikov na vseh nivojih, temveč in predvsem uspo- 
sabljanju, vzgoji in opremi enot civilne zaščite posebej pa še 

občanom za samozaščitno delovanje. Izdelati je potrebno 
enotni program usposabljanja tako predavateljev, kot vseh 
dejavnikov in občanov. V programu je treba vključiti tudi 
higiensko, epidemiološko in socialno vzgojo delavcev in ob- 
čanov ter enot civilne zaščite. 

Organizirati in usposobiti enotno službo reševanja člove- 
ških življenj na morju in reševanja materialnih in drugih do- 
brin ob pomorskih nesrečah za celotno obalno območje v SR 
Sloveniji. 

Glede na dosedanje izkušnje obrambe pred točo, kot najpo- 
gostejšo naravno nesrečo v kmetijstvu, se je pokazalo, da je 
potrebno organizirati enoten sistem obrambe na območju SR 
Slovenije, ki naj deluje kot širši medsebojno povezan 
obrambni sistem. V ta namen je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije že podal predlog za izdajo zakona o obrambi pred 
točo in je zakon že v pripravi. 

V gozdarstvu je potrebno v zvezi s preprečevanjem požarov 
pospešiti izgradnjo protipožarnih pregrad, jarkov in vzposta- 
viti organizacijo protipožarne službe obveščanja. Posebno 
pozornost je treba nameniti nabavi opreme med drugim tudi 
avionov za gašenje velikih gozdnih požarov. 

Za preprečevanje požarov v mestih in naseljih je potrebno 
zagotoviti zadostne količine protipožarne vode s tem, da se 
gradijo bazeni za požarno vodo, uredijo dostopi in možnost 
prečrpavanja vode iz naravnih vodotokov, vzpostavi hidrant- 
sko omrežje. Posebno v velikih mestih in naseljih je treba tem 
ukrepom nameniti posebno pozornost. Za te naloge so še 
posebej zadolžene samoupravne interesne skupnosti s po- 
dročja komunalnih dejavnosti, požarne skupnosti in temeljne 
organizacije združenega dela s področja komunale, poklicne 
gasilske enote, gasilska društva in njihove zveze. 

Kot prvenstveno nalogo, ki lahko v organizacijskem po- 
gledu mnogo pripomore k učinkovitejšemu odpravljanju na- 
ravnih nesreč v kmetijstvu in gozdarstvu je potrebno čim preje 
na medrepubliški ravni sprejeti ustrezno metodologijo za oce- 
njevanje škod, kot posledic naravnih nesreč. 

Podrobneje je proučiti tudi problematiko zaščite pred snež- 
nimi in zemeljskimi plazovi, zlasti v primerih, kjer so ogrožena 
naselja in pomembnejše komunikacije ter načrtovati in izpe- 
ljati preventivne ukrepe. 

Uspešna obramba pred nekaterimi naravnimi nesrečami, 
kot so žled, pozeba, slana, suša in druge zaenkrat še ni 
mogoča, ker nimamo v ta namen učinkovitih obrambnih sred- 
stev. 

Kot posebno preventivno nalogo, ki jo je treba izpeljati v 
gradbeni in urbanistični zakonodaji je sprejetje posebnih 
gradbeno-tehničnih in urbanističnih predpisov, ki bodo zago- 
tavljali požarno in potresno varno gradnjo z upoštevanjem 
vseh vidikov varnega bivanja ljudi, možnosti reševanja in 
ukrepanja ob primerih naravnih nesreč kar je še posebno 
pomembno v mestih in naseljih z visokimi objekti in inten- 
zivno zazidalnostjo oziroma gostoto (ustrezni odmiki med 
objekti, glede na višino objektov, ustrezne višine objektov, 
možnosti dostopa intervencijskih vozil, požarnih obremeni- 
tev). 

Z vidika obrambe pripravljenosti in zaščite pred naravnimi 
nesrečami imajo poleg temeljnih organizacij združenega dela 
in drugih organizacij še posebne naloge temeljne organiza- 
cije združenega dela in skupnosti s področja gradbeništva, 
komunalnega gospodarstva, vodnega gospodarstva, kmetij- 
stva in gozdarstva, na področju družbenih dejavnosti pa še 
posebej interesne skupnosti s področja zdravstva, socialnega 
varstva, kulture in drugih družbenih dejavnosti. 

V načrtovanje in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov, 
katerih namen je preprečiti oziroma ublažiti posledice narav- 
nih nesreč, se morajo aktivno vključevati tudi štabi za civilno 
zaščito v organizacijah združenega dela ter drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, v krajevnih skupnostih, 
občinah in republiki. 

Poleg nalog v zvezi z organiziranjem, pripravljanjem in 
usposabljanjem vseh družbenih struktur prebivalstva in enot 
civilne zaščite ter nalog organiziranja in pripravljanja ukrepov 
za zaščito in reševanje ljudi in materialnih dobrin v izjemnih 
razmerah, so štabi za civilno zaščito dolžni stalno proučevati 
in spremljati ogroženost in nevarnost naravnih in drugih hu- 
dih nesreč, dajati ustrezne pobude in predloge pristojnim 
organom ter sodelovati pri usklajevanju in povezovanju njiho- 
vih dejavnosti. 
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2. Ukrepi za zaščito in reševanje ljudi in imetja 
ob naravni ali drugi hudi nesreči in 
neposredno po njej 

Z razvojem splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite smo razvili tudi sistem civilne zaščite, katerega namen je 
zaščita in reševanje ljudi in materialnih dobrin v vojnih akci- 
jah, ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v drugih izre- 
dnih razmerah. 

Civilno zaščito neposredno uresničujejo delovni ljudje in 
občani, združeni in samoupravno organizirani v temeljnih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinah in 
republiki. Uresničujejo jo s tem, da izvajajo preventivne in 
druge ukrepe za varstvo in zaščito pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ob nesrečah pa z izvajanjem samozaščite ter ukre- 
pom civilne zaščite prek štabov in raznih enot civilne zaščite. 

Ob naravnih in drugih hudih nesrečah deluje civilna zaščita 
v svoji formacijski sestavi v skladu z obsegom in posledicami 
naravne nesreče in deluje v primerih, ko redne dejavnosti 
oziroma organi, organizacije in skupnosti z obstoječo organi- 
zacijo ne morejo opraviti nalog zaščite in reševanja ljudi in 
materialnih dobrin. V takšnih primerih nastopi civilna zaščita 
v okviru katere se za zaščito in reševanje prebivalstva in 
materialnih dobrin angažirajo potrebne sile in sredstva v 
skladu s pripravljenimi načrti in nastalo situacijo. Pri izvajanju 
ukrepov in nalog zaščite in reševanja sodelujejo vse tiste 
organizacije in službe, ki se s podobnimi dejavnostmi ukvar- 
jajo v rednih razmerah (zdravstvene, socialne, veterinarske, 
gasilske, gradbene, komunalne, vodnogospodarske, tran- 
sportne, rudarske in preskrbovalne organizacije, organi jav- 
nega reda in varnosti, rdečega križa, gorska reševalna služba, 
taborniške, radioamaterske, potapljaške in druge organiza- 
cije, organi in službe); ukrepe, za katere ni ustreznih nosilcev, 
ali pa jih le-ti zaradi obsega ne zmorejo, opravljajo enote 
civilne zaščite, delovni ljudje in občani pa poleg izvajanja 
samozaščite, samopomoči in vzajemne pomoči, sodelujejo 
tudi pri izvajanju drugih, manj zahtevnih ukrepov civilne za- 
ščite. 

Enote civilne zaščite opravljajo ob naravnih in drugih ne- 
srečah zlasti naslednje naloge: rešujejo ljudi in imetje iz 
poplavljenih stavb in ruševin; dajejo prvo pomoč ranjencem; 
rešujejo ljudi in imetje iz poplavljenih in ogroženih predelov; 
pomagajo pri evakuaciji in oskrbi prebivalcev; dajejo prvo 
veterinarsko pomoč živini, če je potrebno sodelujejo pri vzdr- 
ževanju reda na kraju nesreče in pri izvajanju ukrepov sana- 
cije terena. 

Zaščitne in reševalne akcije vseh omenjenih subjektov ter 
izvajanje drugih ukrepov za zaščito in reševanje ob nesrečah 
večjega obsega organizirajo, vodijo oziroma usmerjajo štabi 
za civilno zaščito, usklajeno z usmeritvami pristojnih organov. 

Za pravočasno aktiviranje struktur civilne zaščite ob ne- 
sreči, zlasti kadar te ni mogoče naprej predvideti - so velikega 
pomena informacije, sporočila in podatki, ki jih po načelih 
družbene samozaščite posredujejo pristojnim organom de- 
lovni ljudje in občani. V informativni sistem se neposredno 
vključujejo tudi organi, organizacije in skupnosti. 

V občinah in republiki razvijamo centre za opazovanje, 
javljanje, obveščanje in alarmiranje, katerih namen je tudi 
zbiranje, urejanje in posredovanje informacij in podatkov 
štabom za civilno zaščito in drugim organom o nevarnostih, 
nastanku in možnih posledicah nesreč, njihova naloga pa je 
tudi alarmiranje in obveščanje prebivalstva. 

Opisani sistem civilne zaščite razvijamo pri nas zadnjih 
petnajst let. Ima še vedno nekatere pomankljivosti in vrzeli, ki 
so predvsem posledica relativno kratkega obdobja, v katerem 
organizirano razvijamo civilno zaščito, posledica začetne 
usmerjenosti v pripravljanje civilne zaščite predvsem za delo- 
vanje v primeru vojne in skromnih kadrovskih, predvsem pa 
finančnih možnosti. 

V dosedanjih pripravah je bil velik poudarek na organizira- 
nju enot in štabov v vseh sredinah, kjer je njihovo delovanje 
potrebno. Tako so enote organizirane v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, krajevnih skupnostih in v občinah 
kot občinske enote. V vseh teh sredinah in v republiki pa 
delujejo tudi štabi za civilno zaščito. Oblikovan je sistem 

usposabljanja enot in štabov ter prebivalstva za obrambo in 
zaščito, sorazmerno s finančnimi možnostmi pa se izvaja tudi 
materialno tehnično opremljanje enot in štabov. 

Pomankljivosti, ki zmanjšujejo stopnjo pripravljenosti ci- 
vilne zaščite so zlasti: 

- naloge civilne zaščite pri varstvu in zaščiti pred naravnimi 
in drugimi hudimi nesrečami še vedno niso dovolj integrirane 
v redno dejavnost temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih in družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

- celotna organizacijska struktura civilne zaščite v obči- 
nah, krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in 
drugih organizacijah in skupnostih, je še vedno premalo prila- 
gojena nalogam zaščite in reševanja ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah. Vrste, število, moč, usposobljenost in oprem- 
ljenost enot še ni povsod odraz dejanskih potreb. Praksa 
ocenjevanja nevarnosti in posledic nesreč ter presojanje last- 
nih možnosti (v funkcijah razvoja in operativnega načrtova- 
nja) je premalo uveljavljanja; - nezadovoljiva je kadrovska 
struktura nekaterih enot in štabov (zlasti po starostni in stro- 
kovni sestavi), najslabša med vsemi je v krajevnih skupnostih; 

- mnogi štabi za civilno zaščito, zlasti v krajevnih skupno- 
stih, strokovno niso dovolj usposobljeni za opravljanje predvi- 
denih nalog; prav tako niso ustrezno usposobljene, zlasti za 
praktično delo, enote civilne zaščite, razen gasilskih, za prvo 
pomoč in še nekaterih drugih; podobno velja tudi glede 
praktične usposobljenosti delovnih ljudi in občanov za samo- 
zaščito; 

- pomankljiva je opremljenost enot in štabov z opremo in 
pripomočki za zaščito in reševanje, razen že omenjenih gasil- 
skih enot in enot za prvo pomoč; 

- štabi za civilno zaščito imajo v glavnem izdelane načrte 
za ukrepanje ob nesrečah, vendar so še dokaj nekonkretni, 
šablonski in na sploh premalo usklajeni z drugimi subjekti 
obrambe in zaščite pred nesrečami. 

Da bi dosegli primerno pripravljenost tega sistema za učin- 
kovito delovanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah mo- 
ramo civilno zaščito dosledno razvijati na temelju množično- 
sti, kot obliko in vsebino samoorganiziranja delovnih ljudi in 
občanov in jo še močneje povezati v sistem družbene samo- 
zaščite. 

V nadaljnjem razvoju civilne zaščite moramo nameniti še 
večjo skrb razvijanju samozaščite, kot najbolj množično orga- 
nizirane udeležbe delovnih ljudi in občanov pri izvajanju pre- 
ventivnih ukrepov zaščite, samopomoči, vzajemne pomoči in 
drugih manj zahtevnih, vendar množičnih in zato zelo po- 
membnih ukrepov civilne zaščite v vseh okoljih, kjer žive in 
delajo: v stanovanjskih zgradbah, hišnih svetih, zborih stano- 
valcev, ulicah, soseskah, vaseh, krajevnih skupnostih, temelj- 
nih organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

Težišče aktivnosti delovnih ljudi in občanov v civilni zaščiti 
je v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih in drugih temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. V primeru naravnih in drugih hudih nesreč 
krajevna skupnost neposredno usmerja, povezuje in usklajuje 
aktivnost vseh dejavnikov civilne zaščite na svojem območju. 
Zato moramo v krajevni skupnosti razvijati takšne oblike 
obrambo-zaščitnega organiziranja, usposabljanja in priprav- 
ljanja, ki bodo omogočale takojšnje aktiviranje in učinkovito 
delovanje vseh sil in sredstev pri civilni zaščiti in reševanju na 
območju krajevne skupnosti. Z načrti civilne zaščite in dru- 
gimi pripravami krajevnih skupnosti in občin je treba tudi 
zagotoviti, da se v primeru, ko aktivirane sile in sredstva v 
posamezni krajevni skupnosti niso zadostne za uspešno za- 
ščito in reševanje, v akcije postopno vključujejo tudi sosednje 
krajevne skupnosti oziroma občine. 

Civilno zaščito moramo razvijati na konceptih in doktrinar- 
nih stališčih splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite. Vendar moramo pri tem paziti da so naloge in zadolžitve 
pri zaščiti in reševanju, zlasti med enotami civilne zaščite 
ustrezno usklajene in da se razpoložljive sile racionalno upo- 
rabljajo za izvrševanje težiščnih nalog zaščite in reševanja. V 
tem smislu moramo preprečiti vsakršno podvojevanje v kon- 
kretnih zadolžitvah in akcijah, kot npr. pri vzdrževanju reda, 
zavarovanju objektov, naprav itd. 

Večjo pozornost moramo nameniti pripravam organizacij 
združenega dela; družbenih in drugih organizacij, katerih 
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dejavnost je posebnega pomena za civilno zaščito; njihov 
razvoj in razvoj enot in štabov civilne zaščite usmerjati z 
družbenimi načrti, skladno presojo stvarnih nevarnosti ne- 
sreč. 

Pospešiti moramo samozaščitno usposabljanje prebival- 
stva ter strokovno usposabljanje štabov in enot civilne za- 
ščite, izboljšati kvaliteto pouka, predvsem pa ga obogatiti s 
praktičnim delom. Izpopolniti reševalno opremo v enotah 
civilne zaščite, večjo skrb pa nameniti tudi izdelavi in izpopol- 
njevanju operativnih načrtov civilne zaščite. 
Še bolj moramo okrepiti družbenopolitično vlogo in odgovor- 
nost organov družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij za po- 
speševanje, dograjevanje in usposabljanje civilne zaščite v 
krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združenega 
dela. Za izvajanje nalog civilne zaščite, zlasti tistih, ki so 
skupnega pomena za več občin, se morajo pomembneje 
angažirati tudi organi medobčinskega sodelovanja. 

3. Ukrepi za odpravo posledic naravnih nesreč 
(sanacija) 

Za odpravljanje posledic naravnih nesreč so odgovorni 
delovni ljudje in občani v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela ter samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. Naloge in ukrepe za odpravljanje posledic naravnih ne- 
sreč prevzamejo v organizacijah združenega dela samou- 
pravni organi, v krajevni skupnosti svet skupnosti, v družbe- 
nopolitičnih skupnostih pa njihovi izvršni sveti. 
V primeru, da je obseg nalog pri odpravljanju posledic ne- 
sreče tako velik, da ga našteti organi ne morejo opraviti v 
okviru dela teh organov, ustanovijo posebne odbore, v katere 
vključijo tiste občane, ki glede na značaj in obseg nesreče s 
svojimi strokovnimi in moralnopolitičnimi kvalitetami, lahko 
največ doprinesejo k uspešnemu odpravljanju posledic ne- 
sreče. 

V primerih, ko posledice naravne nesreče presegajo mož- 
nosti organizacije združenega dela, krajevne skupnosti ali 
občine, se v določenih primerih, ki so dogovorjeni z družbe- 
nim dogovorom uveljavi sistem solidarnostne pomoči. 

Organi, ki vodijo delo pri odpravljanju posledic naravne 
nesreče, so dolžni medsebojno usklajevati ukrepe na posa- 
meznih področjih in vse akcije maksimalno koordinirati. 

V primerih velikih naravnih nesreč, ko odprava posledic 
presega možnosti republike, se v skladu z družbenim dogovo- 
rom v primerih, ki jih ta dogovor določa, vzpostavi solidar- 
nostna pomoč med republikami. Solidarnostna pomoč se 
vzpostavi na podlagi predhodne ocene stanja in potreb tudi v 
primerih, ko gre za naravno nesrečo, ki prizadene sosednje 
pokrajine ali države. 

Za ugotavljanje posledic naravne nesreče je v postopku 
sprejemanja enotna metodologija za oceno nastale škode po 
naravni nesreči. 

Predlog metodologije je izdelan na osnovi 3. člena zvez- 
nega Dogovora o ugotavljanju in oceni škod od elementarnih 
nesreč iz leta 1978. Enotna metodologija je potrebna pred- 
vsem zato, da omogoči na enoten način ugotavljanje višine 
škode, nastale kot posledica naravnih nesreč. Po vsaki na- 
ravni nesreči, ki povzroči večjo škodo, je potrebno na enoten 
način in z uporabo istih meril opraviti strokovno oceno škode, 
katere namen je ugotavljanje škode, z nepristranskimi vre- 
dnostnimi pokazatelji. 

Na ta način dobljeni rezultati se uporabijo za sprejemanje 
konkretnih ukrepov za odpravo nastale škode in ostalih po- 
sledic povzročenih z naravno nesrečo. 

Po predlagani metodologiji se ocenjuje višina neposredno 
nastale škode na poškodovanih ali uničenih osnovnih sred- 
stvih, obratnih sredstvih, tekoči kmetijski proizvodnji in drugi 
stroški povzročeni z naravno nesrečo. Od indirektnih stroškov 
se upoštevajo le stroški oziroma izpod dohodka zaradi zmanj- 
šanja ali izpada proizvodnje povzročene z naravno nesrečo. 

Po metodologiji se ocena škode opravi po naravni nesreči, 
ki je povzročila škodo večjega obsega. O tem v katerem 
slučaju in na katerem območju se bo izvedla ocena škode 
odloča odgovorni organ družbenopolitične skupnosti. 

Enotna metodologija za oceno škode, bo predstavljala soli- 
dno osnovo za izdajanje navodil za odpravo posledic naravne 
nesreče, za zbiranje podatkov o nastali škodi in za sestavo 
predlogov za solidarnostno pomoč prizadetim. 

III. 

DELITEV ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI V 
PRIMERIH NARAVNIH NESREČ 

1. Načelna vsebinska opredelitev 
odgovornosti in obveznosti 

Družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, temeljne 
in druge organizacije združenega dela, samoupravne intere- 
sne skupnosti ter druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti so odgovorne za zaščito in reševanje prebivalstva in mate- 
rialnih dobrin ali naravnih in drugih hudih nesreč. S tem 
namenom organizirajo in skrbijo za izvajanje preventivnih 
ukrepov, zaščitnih in reševalnih akcij ob nesreči ter ukrepov 
za odpravo posledic nesreče. 

Vsi nosilci planiranja so dolžni dolgoročno načrtovati 
ukrepe in istočasno prevzeti tudi odgovornost in nalogo 
spremljati in analizirati izvajanje sprejetih nalog in dolžnosti. 

Pomembno vlogo, naloge in odgovornosti na tem področju 
imajo družbenopolitične skupnosti v krajevni skupnosti, ob- 
čini in republiki, njihove skupščine ter zlasti izvršni sveti ter 
upravni organi glede spremljanja in nadzora izvajanja predpi- 
sov, kar se je pokazalo ob vseh dosedanjih naravnih nesrečah 
tako v preventivnem pogledu, kakor tudi ob nesreči in pri 
odpravljanju njenih posledic. 

a) Odgovornosti in obveznosti temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela 

V okviru srednjeročnih in letnih planov temeljne organiza- 
cije združenega dela morajo biti upoštevani vsi preventivni in 
zaščitni ukrepi za primer skupnosti in občine. V zvezi s temi 
ukrepi so dolžne temeljne organizacije združenega dela upo- 
števati obstoječo zakonodajo in predpise s tega področja. 
Temeljne organizacije združenega dela lahko v okviru svojih 
pristojnosti in pooblastil v svojih samoupravnih aktih predvi- 
dijo ukrepe za samozaščito in obrambo pred elementarnimi 
nesrečami. 

Ob naravni nesreči štab za civilno zaščito temeljne ali druge 
organizacije združenega dela organizira, vodi in usmerja vse 
potrebne ukrepe za zaščito delavcev in imetja, pri čemer te 
ukrepe po potrebi usklajuje s krajevno skupnostjo. V primeru 
nesreče širšega obsega se vključuje tudi v širše akcije za 
reševanje ljudi ali imetja na širšem območju krajevne skupno- 
sti ali občine. 

Po naravni nesreči vodijo in usmerjajo ukrepe za odpravo 
posledic naravne nesreče v temeljni organizaciji združenega 
dela samoupravni in strokovni organi temeljne ali druge orga- 
nizacije združenega dela. 

b) Odgovornosti in obveznosti krajevne skupnosti 
Krajevna skupnost v okviru srednjeročnih in letnih planov 

krajevne skupnosti sprejme tudi plane obrambe in zaščite 
pred naravnimi nesrečami na območju krajevne skupnosti. V 
povezavi in sodelovanju s temeljnimi in drugimi organizaci- 
jami združenega dela in skupnostmi usklajuje lastne plane z 
ostalimi nosilci planiranja. 

Ob naravni nesreči vodi zaščitna in reševalna dela v krajevni 
skupnosti njen štab za civilno zaščito. Pri tem usmerja, orga- 
nizira, vodi in usklajuje izvajanje potrebnih ukrepov štabov 
civilne zaščite v proizvodnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela in prebivalstva, po potrebi pa se vključuje tudi v 
širše reševalne akcije v občini. 

Po naravni nesreči vodi akcijo za odpravo nesreče v kra- 
jevni skupnosti Svet krajevne skupnosti, po potrebi, glede na 
značaj in obseg nesreče, pa lahko imenuje poseben odbor. 
§vet krajevne skupnosti usmerja sanacijo na svojem območju 
v sodelovanju s temeljnimi organizacijami združenega dela, 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in ustreznimi organi 
občine. 

c) Odgovornosti in obveznosti občine 
V okviru srednjeročnih in letnih planov na ravni občine 

morajo biti upoštevani tudi preventivni ukrepi za preprečeva- 
nje in zmanjševanje posledic naravnih nesreč v skladu z 
obstoječo zakonodajo in predpisi. Po potrebi se občine v 
okviru medobčinskega sodelovanja dogovarjajo in koordini- 
rajo preventivne akcije za primer naravnih nesreč. 

Ob naravni nesreči, ki zadene večji del občine ali celotno 
občino, organizira, vodi in usmerja vse naloge pri zaščiti ljudi 
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in premoženja občinski štab civilne zaščite. Ob nesrečah, ki 
prizadenejo več občin, če je to potrebno, sodeluje v skupnih 
reševalnih akcijah. 

Po naravni nesreči vodi celotno akcijo sanacije Izvršni svet 
občinske skupščine ali pa imenuje v ta namen poseben odbor 
za odpravo posledic nesreče. Ta odbor naj bo sestavljen tako, 
da bo v skladu z naravo in obsegom naravne nesreče sposo- 
ben voditi sanacijo po elementarni nesreči. 

Posebni odbor je za svoje delo neposredno odgovoren 
Izvršnemu svetu občinske skupščine. 

d) Odgovornost in obveznost interesnih skupnosti 
V srednjeročne in letne plane svojega področja vgrajujejo 

naloge in ukrepe preventivnega značaja in skrbijo za uresni- 
čevanje le-teh v organizacijah združenega dela in skupnostih. 
V primeru naravne nesreče pa v svojih planih zagotavljajo 
sredstva za odpravo posledic nesreče na področju, ki ga 
pokrivajo. m J 

2. Odgovornosati in obveznosti pokrajine ozi- 
roma medobčinskega povezovanja 

Ob naravni nesreči velikega obsega se v zaščito in reševa- 
nje ljudi in imetja vključuje pokrajinski odbor, ki preko ustrez- 
nega organa (poverjenika) usmerja pomoč najbolj prizadetim 
občinam v reševalnih enotah in potrebno gmotno pomoč. 

Po naravni nesreči lahko občine za odpravo posledic na- 
ravne nesreče ustanovijo glede na obseg in značaj naravne 
nesreče regijski ali medobčinski odbor, ki usmerja izvajanje 
sanacije.in odpravo posledic nesreče v sodelovanju z občin- 
skimi izvršnimi sveti oziroma njihovimi odbori in republiškim 
odborom za odpravo posledic naravnih nesreč. V ta namen 
Izvršni svet in drugi republiški organi na osnovi proučevanja 
in ocene ogroženosti in nevarnosti naravnih in drugih nesreč, 
dajejo iniciativo in skrbijo, da se v zakonih in navodilih upo- 
števajo preventivne mere in ukrepi za obrambo in zaščito pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 
3. Odgovornosti in obveznosti republike 

Republika skrbi, da se v okviru srednjeročnih in letnih 
planov vključujejo preventivni ukrepi za preprečevanje narav- 
nih nesreč in da se izvedejo vse organizacijske in obrambne 
priprave za zaščito pred naravnimi nesrečami. V ta namen 
ustrezni organi proučujejo nevarnosti nesreč, dajejo iniciativo 
in pripravljajo zakon, druge predpise in navodila. Vse preven- 
tivne ukrepe izvaja republika v sodelovanju z občinami, po- 
krajinami oziroma regijami ter v povezavi z ustreznimi organi 
na zveznem nivoju. 

Ob naravnih nesrečah velikega obsega usmerja Republiški 
štab za civilno zaščito pomoč najbolj prizadetim občinam pri 
zaščiti in reševanju ljudi in imetja, in sicer: v reševalnih 
enotah in opremi ter pri oskrbi prizadetega prebivalstva. Ob 
nesreči izjemnega obsega Republiški štab za civilno zaščito 
neposredno organizira in vodi reševalno akcijo. 

Glede na značaj in obseg naravne nesreče lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije imenuje poseben odbor za odpravo 
posledic naravnih nesreč. Odbor sodeluje z Republiškim šta- 
bom civilne zaščite in drugimi republiškimi organi ter se 
povezuje z ustreznimi organi na ravni regije in občine. Daje 
predloge za izvrševanje ukrepov za odstranjevanje posledic 
naravnih nesreč, vodi in usmerja solidarnostne in druge ak- 
cije za zagotovitev materialnih in finančnih sredstev in nad- 
zira njihovo namensko uporabo. Pripravlja predloge za spre- 
membo planskih dokumentov. 

IV. 
SISTEM FINANCIRANJA UKREPOV V 
PRIMERU ELEMENTARNIH NESREČ IN NAČIN 
ZAGOTAVLJANJA SOLIDARNOSTNIH 
SREDSTEV ZA ODPRAVO ELEMENTARNIH 
NESREČ 

Glede na značaj in obseg možnih naravnih nesreč je dolžan 
vsakdo v okviru svojih možnosti na svojem območju financi- 
rati preventivne ukrepe za primer nesreče, kakor tudi zagoto- 
viti sredstva za ukrepanje ob nesreči in za odpravo posledic 
po nesreči. 

Zagotavljanje finančnih sredstev za ukrepanje v primerih 
naravnih nesreč temelji na načelu, da so za odpravljanje 
posledic nesreč odgovorni delovni ljudje in občani v temeljnih 

organizacijah združenega dela ter v drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

Za primere večjih naravnih nesreč je izoblikovan sistem 
solidarnosti, ki temelji na družbenih dogovorih in zakonskih 
predpisih. Leta 1974 je bil sprejet zakon o financiranju sploš- 
nih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih, po 
katerem so le-te vsako leto izločale 1% skupnih letnih prihod- 
kov v sredstva rezerve. Ta sredstva so občinam in republiki 
služila za intervencijo ob vsakokratnih nesrečah v skladu z 
namensko porabo, ki jo določa zakon o financiranju splošnih 
družbenih potreb. 

Sprejet je bil tudi zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti 
za odpravljanje posledic naravnih nesreč (1975), ki določa 
stopnje oziroma zneske solidarnosti, ki jih plačujejo zapo- 
sleni, upokojenci, kmetje in drugi občani. S tem zakonom je 
uveden tudi teden solidarnosti, v katerem se na različne 
načine zbirajo sredstva solidarnosti. 

Z namenom, da se na podlagi zakonov združena solidar- 
nostna sredstva tudi namensko uporabijo je bil 1975. leta 
sklenjen Družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja s 
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih ne- 
sreč, ki določa pogoje in način uporabe sredstev ter način 
upravljanja s temi sredstvi. 

Ob dosedanji uporabi tega Družbenega dogovora se je 
pokazala nedoslednost dogovora v tem, da ne vključuje ob- 
veznosti in dolžnosti posameznih podpisnikov, zlasti ne na 
republiški ravni, razen za odbor podpisnikov kot celote in 
občine, čeprav gre glede na vlogo posameznega dejavnika za 
različne naloge. 

Za primer večjih naravnih nesreč, ko odprava posledic 
presega možnosti republike, se lahko v skladu s kriteriji druž- 
benega dogovora, uporabijo tudi sredstva solidarnosti v 
skladu z dogovorom o oblikovanju sredstev solidarnosti naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih 
pokrajin za odpravljanje posledic naravnih nesreč (1974). V 
skladu z oceno nastale situacije po naravi in drugi nesreči ter 
možnostmi se lahko vzpostavi tudi solidarnostno pomoč pri- 
zadetim sosednjim pokrajinam ali državam. 

Iz navedenega je razvidno, da imamo vzpostavljen širok 
sistem zagotavljanja sredstev za ukrepanje v primerih narav- 
nih nesreč, vendar pa je šele ob konkretnem primeru naravne 
nesreče na podlagi enotne metodologije za ocenjevanje 
škode, možno ugotoviti ali na ta način zagotovljena sredstva 
dejansko zadoščajo. Upoštevati moramo, da samo s sredstvi, 
ki se po zakonu oblikujejo kot solidarnostna sredstva, ni 
mogoče v celoti odpravljati posledic večjih naravnih nesreč, 
zato se bo treba vnaprej dogovarjati v občinah ter temeljnih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in inte- 
resnih skupnostih ter v takih primerih angažirati tudi delovne 
ljudi, občane, mladino in pripadnike JLA, da s prostovoljnim 
delom in lastnimi sredstvi pomagajo odpravljati posledice 
naravnih nesreč. 

Posebej je potrebno poudariti glede na pogostost naravnih 
nesreč, ki prizadenejo kmetijstvo, da bi kljub podvzetim in 
sanacijskim ukrepom, kmetijstvo še vedno trpelo znatno 
škodo, če v teh primerih ne bi bila zagotovljena ustrezna 
družbena pomoč. Dosedanje izkušnje kažejo, da je potrebno s 
kolektivnim zavarovanjem pred naravnimi nesrečami zajeti 
širši krog kmetijskih zavarovancev ter na ta način zagotoviti 
več sredstev za pokrivanje posledic nesreč. V tem oziru bo 
treba proučiti tudi sistem zavarovalnih pogojev, med katerimi 
dokaj visoko zavarovalna premija predstavlja eno izmed ovir 
za vključitev zasebnega kmetijstva v zavarovanje. 

Izkušnje ob večjih nesrečah v zadnjih letih so pokazale, da 
je potrebno imeti na razpolago takoj po nastanku nesreče 
ustrezna intervencijska sredstva, ki jih je možno v skladu z 
naprej dogovorjenimi merili nemudoma uporabiti za nujno 
reševanje ljudi in imetja. Tako možnost daje zakon o financi- 
ranju družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Ura- 
dni list SRS, št. 39/74) kjer je predvideno, da se sredstva 
rezerve lahko uporabljajo tudi za izdatke ob izrednih okolišči- 
nah kot so naravne nesreče (39. člen 1. točka citiranega 
zakona) in da lahko za odločanje o uporabi teh sredstev 
skupščina družbenopolitične skupnosti pooblasti svoj izvršni 
svet (43. člen). V skladu z navedenim bi morale družbenopoli- 
tične skupnosti sprejeti kriterije oziroma pogoje ter v skladu s 
temi pooblastiti izvršne svete za odločanje o uporabi teh 
sredstev ob naravnih in drugih hudih nesrečah. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 3.1979 

Pri celični gradnji stanovanj v SOZD 
Gorenje se zatika 

planiranem razmerju med Dinamika gradnje je bila sle- 
družbeno in zasebno gradnjo, deča:   

Skupina delagatov 16. oko- 
liša s področja gospodarstva 
za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Maribor je zastavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Po dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976-1980 se 
je SOZD Gorenje v 20. členu 
dogovora zavezala, da bo v 
tem obdobju zgradila 12.000 
stanovanj po sistemu celične 
gradnje. 

To srednjeročno obdobje 
se izteka, očitno pa je, da 
SOZD Gorenje tega dogovora 
ne bo izpolnila. 

Ker gre v tem primeru za 
grobo kršitev sprejete obve- 
ze, sprašujemo: 

1. Zakaj je bilo SOZD Gore- 
nju poverjeno izvajanje tako 
važne naloge, ki ji očitno ni 
kos. 

2. Kakšni ukrepi bodo v 
tem primeru sprejeti proti od- 
govornim organom v SOZD 
Gorenje. 

3. Kakšni ukrepi so predvi- 
deni, da se kljub izpadu načr- 
tovane gradnje Gorenja v tem 
planskem obdobju zagotovi 
planirano število 65.000 sta- 
novanj. 

Na vprašanje je odgovoril 
Peter Tribušon, pomočnik di- 
rektorja Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje. 

Ad 1. V družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje 
1976-1980 je bila sprejeta 
usmeritev, da se pospeši indu- 
strializacija gradnje industrij- 
skih, stanovanjskih in drugih 
objektov z uvajanjem in dopol- 
njevanjem veliko-serijske pro- 
izvodnje armiranobetonskih 
montažnih elementov, pol- 
montažnih in montažnih ele- 
mentov za stanovanjsko grad- 
njo, s celično gradnjo in dru- 
gimi oblikami tipizirane indu- 
strijske gradnje. V skladu s to 
usmeritvijo je SOZD Gorenje 
izrazilo željo, da se kot nosilec 
celične gradnje stanovanj 
vključi s konkretnimi obvez- 
nostmi in nalogami v dogovor 
o temeljih družbenega plana. 
V usklajevalnem procesu, t. j. v 
procesu oblikovanja omenje- 
nega dogovora se je pri udele- 
žencih dogovora, med kateri- 
mi sta tudi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in Gospo- 

darska zbornica Slovenije izo- 
blikovalo stališče, da vključitev 
v dogovor konkretnih obvez- 
nosti in nalog, ki jih je priprav- 
ljeno sprejeti SOZD Gorenje 
na področju celične gradnje 
stanovanj, prispeva k uresni- 
čevanju načrtane politike na 
področju stanovanjske izgrad- 
nje, med drugim tudi s hitrejšo 
gradnjo, stabilnejšim cenam in 
zajamčeno kvaliteto. Na tej 
osnovi je bilo SOZD Gorenje 
sprejeta kot eden od podpisni- 
kov dogovora o temeljih druž- 
benega plana Slovenije in kot 
nosilec obveznosti na področ- 
ju celične gradnje stanovanj. 

Razlogi za neizpolnjevanje 
sprejetih obveznosti na po- 
dročju celične gradnje stano- 
vanjskih in drugih objektov so 
predvsem nerealna ocena 
zmožnosti za uresničitev spre- 
jete naloge s strani SOZD Go- 
renje, zlasti z vidika komplek- 
snosti naloge, in zahteve po 
obsežnih raziskovalno-razvoj- 
nih aktivnostih in investicijskih 
vlaganjih. Razlogi so bili tudi 
dolgotrajno dogovarjanje o 
izvajanju skupnih programov, 
pa tudi dolgotrajni postopki 
pri pridobivanju raznih sogla- 
sij, lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj ter uvoznih soglasij. 

Ad 2. O neizvrševanju obvez- 
nosti in nalog, ki jih je SOZD 
Gorenje sprejel v dogovoru o 
temeljih družbenega plana 
Slovenije, je odbor podpisni- 
kov tega dogovora razpravljal 
na eni od svojih sej. Odbor je 
med drugim ugotovil, da v ok- 
viru SOZD Gorenja, podobno 
kot pri večini drugih podpisni- 
kov dogovora, ki ne bodo ure- 
sničili sprejetih obveznosti do 
leta 1980, ni obravnavana od- 
govornost za neizpolnitev 
sprejete naloge. Odbor je take 
podpisnike pozval, da to nare- 
dijo, saj jih na to obvezuje tudi 
Zakon o temeljih sistema druž- 
benega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije. 

Ad 3. V planskem obdobju 
1976-1980 smo zastavili nalo- 
go zgraditi 65.000 stanovanj, 
od tega približno 70% v sek- 
torju družbene graditve in 
okoli 30% v zasebni režiji. 
Analize izvajanja plana v letih 
1976, 1988 in 1978 so pokazale 
ugodne rezultate v številu 
zgrajenih stanovanj, manj pav 

družbeni sektor 
zasebni sektor 
skupaj 

1976 
8.536 
5.921 

14.457 

1977 
8.218 
6.503 

14.721 

1978 
8.391 

ca. 6.000 
14.391 

Da bi dosegli plan, je potreb- 
no v letu 1979 in 1980 zgraditi 
še 22.541 stanovanj oziroma 
11.270 letno. Po ocenah grad- 
beništva so njihove kapacitete 
sposobne zgraditi vsa, za iz- 
polnitev plana potrebna stano- 
vanja v družbenem sektorju, 
tudi v primeru, da realiziramo 
plansko postavko razmerja 
70:30, kar bi pomenilo 7840 
stanovanj v družbenem sektor- 
ju letno. 

Potrebno je pripomniti, da 

ima izpad planirane celične 
gradnje stanovanj občutno 
manjši vpliv na hitrost stano- 
vanjske gradnje kot nekatere 
obstoječe pomanjkljivosti v ur- 
banistični, zemljiški in stano- 
vanjski politiki. Zato je vključe- 
na v program dela Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiških upravnih orga- 
nov novelacija in dopolnitev 
vrste zakonodajnih aktov iz 
omenjenih področij. 

Zakaj samoupravne interesne skupnosti 
na ravni republike niso ukrepale v skladu 
s sprejetimi stališči zbora? 

Skupina delegatov 16. oko- 
liša s področja gospodarstva 
za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Maribor je postavila na- 
slednje vprašanje: 

Zbor združenega dela je na 
prejšnji seji sprejel sklep, na 
osnovi ocene izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o 
presežkih v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih za druž- 
bene dejavnosti. Samouprav- 
nim interesnim skupnostim 
na ravni republike, katere 
združujejo sredstva iz dohod- 
ka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela je bilo priporoče- 
no, da bi naj sprejele ustrezen 
sklep o proračunu presežkov 
in sicer tako, da bi jih lahko 
temeljne organizacije združe- 
nega dela upoštevale še v 
zaključnih računih za leto 
1978. Navedeni presežki bi se 
naj v temeljnih organizacijah 
namenili za razširitev mate- 
rialne osnove dela. 

Kolikor nam je znano, sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti niso tako razumele, 
temveč so se dogovorile, da 
bodo presežke poračunale s 
prispevki v letu 1979. 

Sprašujemo, zakaj niso sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti na ravni republike ukre- 
pale v skladu s sprejetim sta- 
liščem zbora? 

Pripomnimo naj, da so de- 
lavci bili iz sredstev javnega 
obveščanja obveščeni, da se 
bodo presežki vračali, stro- 

kovni delavci pa za sestavo 
zaključnih računov niso pra- 
vočasno prejeli ustreznih na- 
potil. 

Na vprašanje je odgovorila 
Milica Ozbič, članica Izvršne- 
ga sveta skupščine SR Slove- 
nije in republiška sekretarka 
za finance. 

Samoupravne interesne 
skupnosti na ravni republike, 
ki združujejo sredstva iz do- 
hodka TOZD na osnovi prireje- 
ne davčne osnove, so ugotav- 
ljale že v teku leta 1978, da 
priliv sredstev presega po ob- 
segu in po dinamiki planiran 
obseg sredstev, potrebnih za 
izvajanje sprejetih programov. 

Zato sta že med letom tako 
izobraževalna kot raziskovalna 
skupnost Slovenije sprejemali 
ukrepe o opuščanju obvezno- 
sti plačevanja akontacij in si- 
cer izobraževalna skupnost za 
mesece avgust, september in 
oktober, raziskovalna skup- 
nost pa za mesece avgust, 
september, oktober in novem- 
ber 1978. 

Naknadno sta obe skupnosti 
s svojimi sklepi znižali prispev- 
ne stopnje za vse leto 1978, ki 
so se uporabljale za obračun 
obveznosti do teh skupnosti za 
leto 1978. Izobraževalna skup- 
nost je znižala prispevno stop- 
njo za vse leto od 9,47 na 7, 
raziskovalna skupnost pa od 
1,72 na 1,40. 

Tudi prispevne stopnje za le- 
to 1979 so enake tem znižanim 
za leto 1978. Ob prispevnih 
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stopnjah za leto 1979 pa sta 
obe skupnosti računali tudi s 
presežki, ki bodo ostali po zak- 
ljučnih računih za leto 1978. 
Zato nista predlagali za leto 
1979 za povečanje programov 
potrebnih višjih stopenj kot ve- 
ljajo za leto 1978, temveč sta 
lahko zadržali enake stopnje, 
programi pa so pokriti z upo- 
števanjem teh presežkov. 
Aneksi k samoupravnim spo- 
razumom o temeljih planov za 
te skupnosti vsebujejo namreč 
določbo, po kateri se presežki 
iz prejšnjega leta vključijo v 
potrebna sredstva za izvajanje 
programov tekočega leta. 

Skupnost starostnega zava- 
rovanja kmetov je s prilivom 
sredstev v letu 1978 zagotovila 
izvajanje sprejetih programov 
za leto 1978. 

Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je 

sprejela sklep, o ukinitvi vpla- 
čevanja posebnega prispevka 
iz dohodka po osnovi poslov- 
nega sklada za mesece april, 
maj in junij, kar znaša okoli 
325 milj, din, kolikor znašajo 
celotni presežki dohodkov te 
skupnosti nad valoriziranim 
programom te skupnosti za le- 
to 1978. Valorizacija programa 
je bila izvršena v skladu z dolo- 
čili aneksa k samoupravnemu 
sporazumu za leto 1978 za 
medletno valorizacijo pokoj- 
nin zaradi visokega porasta 
življenjskih stroškov v tem 
letu. 

Iz navedenega izhaja, da so 
republiške skupnosti ravnale v 
skladu z napotki in stališči, 
sprejetimi v Skupščini SR Slo- 
venije, da pa izvajanje ni za- 
htevalo posebnih napotkov 
delavcem, ki so v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
pripravljali zaključne račune. 

Podatki o številu patentov in inovacij 
simo za podatke o številu pa- 
tentov in inovacij v letih 1977 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije za področje držav- 
nih organov, za okoliš št. 1, s 
sedežem v občini Ljubljana 
Center je postavila k »Infor- 
maciji o uresničevanju sta- 
lišč, priporočil in sklepov o ra- 
ziskovalni dejavnosti kot se- 
stavini združenega dela« na- 
slednje vprašanje: 

Informacija na 3. in 7. strani 
navaja število o patentih iz le- 
ta 1977 in o nekaterih inovaci- 
jah (iz leta 1974 do 1978). Pro- 

a) za celotno SFRJ 

Leto 
Prijav, patenti 

Domači Tuji 
Registr. patenti 

Domači Tuji 
1977 
1978 

1193 
1166 

1978 
1978 

47 
48 

213 
443 

b) za SR Slovenijo 
Prijavljeni patenti 

Leto Organiz. Regi- 
zdrgž. Posamez- strirani 
dela niki patenti Skupaj 

1977 
1978 

190 
222 

97 
91 

93 
131 

11 
20 

Med prijavo in registracijo 
patenta poteče približno 5-6 
let. 

O uporabi patentov v proiz- 
vodnji ni podatkov; organiza- 
cije združenega dela teh po- 
datkov ne objavljajo. 

Podatkov o drugih inovaci- 
jah (tehnične izboljšave, ko- 
ristni predlogi) doslej v Slove- 
niji nismo načrtno spremljali in 
obstaja le nekaj fragmentarnih 
podatkov za nekatere občine, 
kjer so podatke z anketami 
izbrali v okviru akcij sindikata 
ali občinskih raziskovalnih 
skupnosti. 

V skladu z zadolžitvijo iz re- 
solucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1976-1980 v letu 
1978 je Republiški komite za 
raziskovalno dejavnost skup- 
no z drugimi republiškimi or- 
gani in organizacijami pripra" 
vil gradivo za stalno statistično 
spremljanje inovacijske dejav- 
nosti v organizacijah združe- 
nega dela. Na podlagi tega 
gradiva je Zavod SRS za stati- 
stiko izvedel konec leta 1978 
vzorčno anketo, ki bo v pri- 
hodnje vključena v stalni pro- 
gram statističnih raziskovanj v 

SR Sloveniji. Na tej podlagi 
bomo dobili ustrezne podatke 
o obsegu in vsebini inovacij- 
ske dejavnosti v organizacijah 
združenega dela. 

V informaciji navedene po- 
datke o kreditiranju prenosa 
raziskovalnih dosežkov v prak- 
so na podlagi dogovora med 
Raziskovalno skupnostjo Slo- 

venije in Ljubljansko banko pa 
lahko že dopolnimo z dokonč- 
nimi podatki za leto 1978. Na 
podlagi navedenga dogovora 
je bilo v letu 1978 kreditirano 
27 inovacij v skupni predra- 
čunski vrednosti 173,800.000 
din (v letu 1977 18 inovacij v 
skupni predračunski vrednosti 
88,345.000 din). 

ZBOR OBČIN-28. 3.1979 

Kaj je z modernizacijo republiške ceste 
R-351? 

in 1978. Koliko od teh so prija- 
vile organizacije združenega 
dela, koliko pa občani in koli- 
ko od teh patentov in inovacij 
se že uporablja v proizvodnji. 

Na vprašanje je odgovoril 
Andrej Caserman, svetovalec 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za raziskovalno dejav- 
nost. 

Po podatkih Zveznega zavo- 
da za patente je za leto 1977 in 
1978 ugotovljeno naslednje 
število patentov: 

Franc Kozar, delegat Zbora 
občin občine Lenart je posta- 
vil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Republiška cestna skup- 
nost je planirala modernizaci- 
jo republiške ceste R-351 do 
leta 1978. 

V letu 1974 smo organizirali 
samoprispevek naših obča- 
nov za modernizacijo občin- 
skih medkrajevnih cest. Na 
uspelem referendumu smo 
izhajali iz programa Republi- 
ške cestne skupnosti, da bo 
dograjena cesta R-351. Ta ce- 
sta je ena najvažnejših žil v 
tem delu Slovenskih goric in 
povezava z občinskim cen- 
trom, kar smo tudi zagotavljali 
na Zboru občanov. Na podlagi 
tega smo tudi izglasovali. 

Krajevna skupnost Cerkve- 
njak je ena najrevnejših v ob- 
čini Lenart. V naši Krajevni 
skupnosti živi 2530 krajanov, 
od teh redno zaposlenih 271. 
Ostala večina se preživlja izk- 
ljučno od kmetijstva in to v 
hribovitem področju. 

One 25. 2. 1979 je zasedala 
Skupščina Krajevne skupno- 
sti in razpravljala o navedenih 
primerih, ki povzročajo nego- 
dovanje med krajani in spre- 
jela naslednji sklep, da dele- 
gat Zbora občin postavi dele- 
gatsko vprašanje: 

Kako je mogoče, da se ta 
gradnja ceste ne nadaljuje, ki 
je življenjskega pomena za 
naš tako pasiven kraj kljub te- 
mu, da so ogromna lastna 
sredstva bila vložena s strani 
krajanov. 

Skupščina Krajevne skup- 
nosti prosi SRS in njen Izvršni 
svet in Republiško cestno 
skupnost, da najdejo način 
rešitve trenutno najbolj pere- 
čega problema našega kraja. 

Skupščina Krajevne skup- 
nosti dvomi ali res ni mogoče 
najti načina rešitve že z vidika 
solidarnosti v najmanj razviti 

krajevni skupnosti in najmanj 
razvite občine Lenart. 

Na vprašanje je odgovoril, 
Darko Marolt, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za promet in zveze. 

Republiška cesta R-351 po- 
teka na območju SO Lenart od 
odcepa pri Senarski preko 
Cerkvenjaka v smeri proti Vid- 
mu. Dolžina te ceste na po- 
dročju SO Lenart je 9,5 km. 

Po podatkih RSC so bila v 
preteklosti izvedena naslednja 
dela: 

- v srednjeročnem obdobju 
1971-1975 se je moderniziralo 
1343 m omenjene ceste. Za de- 
la pri modernizaciji se je pora- 
bilo 3,3 mio din, 

- pri sprejemanju srednje- 
ročnih ciljev v obdobju 
1976-1980 za modernizacijo 
cest v SR Sloveniji je bilo so- 
glasno sprejeto, da se nameni 
za modernizacijo ceste R-351 
8,9 mio din. Dela so bila pre- 
dvidena v letu 1978. Na pred- 
log SO Lenart je RSC v letu 
1976 najela premostitveni kre- 
dit v višini 6 mio din. S pomoč- 
jo teh sredstev so z deli na 
cesti R-351 v letu 1977 dokon- 
čali modernizacijo na 1163 m 
dolgem odseku. S preostan- 
kom sredstev v višini 2,9 mio 
din je bilo v letu 1978 moderni- 
ziranih nadaljnjih 572 m ceste 
R-351. 

Sredstva planirana za mo- 
dernizacijo ceste R-351 so za- 
doščala za asfaltiranje v dolži- 
ni 3 km, ostaja pa nemoderni- 
ziran odsek na dolžini 6,5 km. 

Glede na to, da je RSC 
izvedla vsa modernizacijska 
dela na cesti R-351 v skladu s 
sprejetim planom vzdrževanja 
in izgradnje magistralnih in re- 
gionalnih cest v SR Sloveniji 
za obdobje 1976-1980 predla- 
gamo, da se o problematiki ce- 
ste R-351 obvesti izvršilni od- 
bor RSC ter da se med priori- 
tete SO Lenart uvrsti dokonča- 
nje del v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. 
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Poročilo o zdravstveni službi v SR Sloveniji je pripravil 
Zavod SR Slovenije za statistiko izključno po podatkih Zavoda 
SR Slovenije za zdravstveno varstvo ter Zdravstvene skupno- 
sti Slovenije, ki sta pooblaščena za organizacijo statistične 
službe na tem področju. 

Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji nudijo neposredno 
zdravstveno varstvo vsem stalnim prebivalcem Slovenije, ra- 
zen tega pa tudi družinskim članom delavcev, ki stalno prebi- 
vajo v SR Sloveniji, njihove družine pa žive v drugih republi- 
kah. Število nezavarovanih sicer ni znano, vendar pa je mini- 
malno, ker zajame le tiste osebe, ki so brez stalnega prebivali- 
šča. 

Med zdravstveno zavarovane osebe se torej štejejo vsi tisti 
prebivalci SR Slovenije in drugi občani, ki imajo po veljavnih 
zakonskih predpisih in samoupravnih sporazumih pravico do 
uveljavljanja zdravstvenega varstva v breme zdravstveni skup- 
nosti v SR Sloveniji. Te kategorije obsegajo vse zavarovance - 
nosilce pravic (sem sodijo delavci - aktivni zavarovanci, 
osebe, ki so začasno zunaj delovnega razmerja, upokojenci, 
uživalci invalidskih oskrbnin, uživalci invalidnin, če niso zava- 
rovani na drugi podlagi, inozemski upokojenci, osebe, ki so v 
tujini sklenile delovno razmerje, uživalci stalnih priznavalnin 
in družinskih preživnin ter druge družbene denarne pomoči, 
štipendisti in študentje), družinske člane navedenih zavaro- 
vancev ter kmetijske zavarovance - zavezance prispevka in 
njihove družinske in gospodinjske člane. 

V letu 1977 je bilo poprečno zavarovanih 1,938.241 oseb, 
kar pomeni 1054 zavarovanih na 1000 prebivalcev. Presežek 
gre na račun družin, ki žive izven SR Slovenije, nosilci pravic 
zdravstvenega varstva pa imajo delovno razmerje v SR Slove- 
niji. Največji je ta presežek v ljubljanski regiji, kjer je na 1000 
prebivalcev zavarovanih 1116 oseb in pa v regiji Ravne z 1109 
zavarovanimi na 1000 prebivalcev. 

Tabela 1. Struktura zavarovanih oseb po regijah 1977 
% 

Regija 

SR Slovenija 
Celje 
Nova Gorica 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Novo mesto 
Ravne 

Skupaj Zava- Druž. Kmetje Kmetje 
rovan- čl. za- -zava- -dru- 
ci-no- varo- rovan- žinski 

silci vancev ci za člani 
pravic prispe- 

vek 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

53.0 
51.1 
55,4 
55,3 
58,8 
58.6 
50,0 
32.7 
46.8 
51,8 

36,4 
34,4 
34,8 
36,8 
36,1 
37,1 
38,1 
31,3 
36,6 
38,6 

4,0 
5,0 
4.7 
4,0 
1,9 
1.8 
4,2 

12,2 
7,0 
2,8 

6.6 
9,5 
5.1 
3,9 
9.2 
2.5 
7.7 

23,8 
9.6 
6.8 

Število aktivnih, to pomeni zaposlenih zavarovancev, se je v 
letu 1977 povečalo v primerjavi z letom 1976 za 3,5%. Največji 
porast je bil zabeležen v regijah Novo mesto (6,4%) in Murska 
Sobota (6,2%), najmanjši pa v regiji Kranj (1,0%). Nasprotno 
stanje pa je pri kmečkih zavarovancih, kjer iz leta v leto pada 
število le-teh. V poprečju se je leta 1977 zmanjšalo število 
kmetov zavarovancev v primerjavi z letom 1976 za 5,4%. 
Največji padec je bil zabeležen v regiji Murska Sobota in sicer 
za 9,1%, najmanjši pa v regiji Ravne (1,6%). 

V SR Sloveniji je 29 bolnišnic s 13.599 obstoječimi poste- 
ljami. Ena bolniška postelja je leta 1977 pripadla 135 prebival- 
cem. Število obstoječih postelj pa ne narašča z istim tempom 
kot število prebivalstva, kar se vidi iz podatka, da je leta 1976 
pripadla ena bolniška postelja 132 prebivalcem, leta 1975 pa 
134 prebivalcem. Kljub temu lahko trdimo, da SR Slovenija v 

pogledu števila prebivalstva na eno bolniško posteljo ni daleč 
pod poprečjem razvitih držav. V primerjavi z ostalimi republi- 
kami pa so te razmere v SR Sloveniji veliko boljše, saj je leta 
1975 prišlo v SFRJ v poprečju na eno bolniško posteljo 167 
prebivalcev. 

Skupno število zdravstvenih delavcev je v porastu, posa- 
mezne skupine pa rastejo ali pa tudi padajo z različno inten- 
zivnostjo. Leta 1977 je bilo v SR Sloveniji zaposlenih 2948 
zdravnikov, od tega 1568 specialistov, 589 zdravnikov na 
specializaciji, 660 zdravnikov splošne prakse in 131 zdravni- 
kov pripravnikov. 

Tabela 2. Število zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji, 
1975-1977 

Indeks Indeks 
1975 1976 19771976/751977/76 

Visoka izobrazba 
- vsi zdravniki 
- zdravniki na special. 
- zdravniki splošne 
prakse 
- zdravniki pripravniki 
- zobozdravniki, 
farmacevti in drugi 
delavci 
Višja in srednja 
izobrazba 
Nižja izobrazba 
Skupno število 
zdravstvenih delavcev 

4040 4193 4293 104 103 
2783 2871 2948 103 104 
1357 1487 1568 110 105 

700 664 660 95 99 
128 126 131 98 104 

1257 1322 1345 105 102 

9531 10.19810.898 107 107 
2396 2252 2168 94 96 

15.96716.64317.359 109 104 

Od 2948 zdravnikov, ki so leta 1977 delali v združenem delu, 
je delalo v zdravstvenih delovnih organizacijah 2811 zdravni- 
kov in sicer 131 pripravnikov, 574 zdravnikov splošne prakse, 
585 zdravnikov na specializaciji in 1521 zdravnikov speciali- 
stov, tako je prišlo v SR Sloveniji na splošnega zdravnika 3204 
prebivalcev, na specialista 1209 in na zobozdravnika 2576. 
Razmere po posameznih regijah pa so zelo različne. Najugo- 
dnejše razmerje števila prebivalstva na zdravnika je bilo leta 
1977 v ljubljanski regiji, medtem ko je največji primanjkljaj 
zdravnikov v zdravstvenih regijah Nova Gorica, Murska So- 
bota in Maribor. 

Tabela 3. Število prebivalcev na zdravstvenega delavca v 
zdravstvenih delovnih organizacijah po regijah (1977) 
Regije Leto Na 

splošne- 
ga 

zdrav- 
nika 

Na spe- Na zo- 
cialista bozdrav- 

nika 

SR Slovenija 

Celje 
Nova Gorica 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Novo mesto 
Ravne 

1975 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

3030 
3203 
3204 
3834 
5133 
3328 
2716 
2290 
4633 
4867 
3819 
3186 

1371 
1264 
1209 
1565 
1501 
1415 
1603 
739 

1446 
2479 
1940 
1842 

2808 
2800 
2576 
3486 
3048 
3732 
2590 
1648 
3295 
4380 
3133 
3802 

V letu 1977 so zdravniki v splošnih ambulantah opravili 
5,252.229 pregledov (kurativnih in preventivnih) kar je za 3% 
več kot v letu 1975. V specialističnih ambulantah je bilo 
opravljenih 2,519.174 pregledov oz. za 2% več kot leta 1975, 
število pregledov v dispanzerjih za predšolsko in šolsko mla- 
dino pa je v obdobju 1975/1977 poraslo za 16% in je bilo v 
prvih opravljenih 1,102.974 in v drugih 870.953 pregledov. 
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Močna rast števila pregledov je zabeležena tudi v dispan- 
zerjih za žene, kjer je bilo leta 1977 opravljenih 766.671 
pregledov oz. 13% več kot v letu 1975. 

Poprečno število obiskov na 1000 prebivalcev v ambulantah 
splošne prakse rahlo raste, saj se je dvignilo iz 2819 leta 1975 
na 2842 leta 1977. Na uro je zdravnik splošne prakse v po- 
prečju sprejel 6 bolnikov. Po posameznih regijah je odstopa- 
nje od tega poprečja veliko. Število obiskov na 1000 prebival- 
cev se je v ambulantah splošne prakse gibalo leta 1977 od 
2202 v regiji Maribor do 3836 v regiji Novo mesto in 3827 v 
regiji Ravne, število bolnikov, ki jih je sprejel zdravnik v 
ambulantah splošne prakse na uro pa se je gibalo med 4 in 7. 

Ker predstavljata zdrava mati in zdrav otrok temelj zdra- 
vemu prebivalstvu, posveča zdravstvo varstvu žena, dojenč- 
kov, otrok in mladine posebno pozornost tako, da širi mrežo 
dispanzerske službe. V njej sodelujejo ustrezni specialisti na 
ravni osnovnega zdravstvenega varstva, kar pomeni, da upo- 
rabniki varstva prihajajo do specialistov neposredno. Vendar 
pa še vedno lahko ugotavljamo, da so dispanzerji za šolsko in 
predšolsko mladino premalo razširjeni, saj je bilo v letu 1977 v 
poprečju pregledanih 13,2% predšolskih in 15,7% šolskih 
otrok namesto v dispanzerjih, v ambulantah splošne prakse. 

Tabela 4. Dejavnost dispanzerske službe 1975-1977 
Indeks 

1975 19771977/75 
Pregledi predšolskih otrok 
kurativni (na 1000 predšolskih 
otrok) 4347 4974 114 
Preventivni (na 1000 predšol. otrok) 1052 1172 111 
Pregledi šolski otrok 
v šolskih dispanzerjih (na 1000 šol- 
skih otrok in mladine) 2116 2413 114 
v ambulantah splošne prakse 
(na 1000 šolskih otrok in mladine) 466 450 97 
Pregledi žensk 
Kurativni (na 1000 žena v fertilni do- 
bi) 577 627 109 
Preventivni (na 1000 žena v fertilni 
dobi) 723 812 112 

Eden od pomembnih podatkov, ki kaže na razvitost ali 
nerazvitost zdravstvene službe neke dežele je tudi delež umr- 
lih dojenčkov, delež rojenih v zdravstvenih ustanovah in delež 
tistih, ki jim je bila pred smrtjo nudena zdravniška pomoč. 

V SR Sloveniji je bilo leta 1977 v zdravstvenih ustanovah 
rojenih 99,0% vseh rojenih otrok, koeficient umrlih dojenčkov 
na 1000 prebivalcev pa je bil 16,8. 81,3% vseh umrlih (od 
17.633) je bilo pred smrtjo zdravniško oskrbovanih. Za primer- 
javo naj navedemo iste podatke še za SFRJ za leto 1975: v 
zdravstvenih ustanovah je bilo rojenih 77,8% otrok, koeficient 
umrlih dojenčkov na 1000 prebivalcev je bil 39,8 in zdravniško 
oskrbo pred smrtjo je imelo 74,2% umrlih. 

V zadnjih letih je začasna odsotnost z dela zaradi nesreč, 
bolezni itd. stalno naraščala. Tudi primerjava zadnjih dveh let 
je pokazala porast za 2,2%. Izjema v tem porastu je edino 
ljubljanska regija, kjer se je število primerov začasne odsot- 
nosti z dela znižalo za 0,8%, maksimalno pa je poraslo v regiji 
Murska Sobota in sicer za 9,3%, Celju (7,9%) in Kranju (7,5%). 

Vsak dan je bilo v letu 1977 z dela odsotnih 4,6% zaposle- 
nih, kar je nekaj manj kot leta 1976, vendar to pomeni, da 
dnevno ni prišlo na delo 36.444 delavcev. Poprečno trajanje 
odsotnosti z dela se v zadnjih letih zmanjšuje, povečuje pa se 
število primerov odsotnosti z dela. V letu 1977 je trajala 
poprečna odsotnost z dela 10,1 dneva. 

Čeprav so bite investicijske naJLpžbe v zdravstvo v obdobju 
1975-1977 pomembne, je v SR Sloveniji zdravstvena služba 
še vedno slabše razvita kot v zahodno evropskih državah. V 
obsegu investicijskih naložb v zdravstvo je v zadnjih letih 
opazen premik. V letih 1975 do 1978 so izplačila za investicije 
skupaj za vse dejavnosti naraščala po poprečni letni stopnji 
rasti 22%, plačila za investicije v negospodarske dejavnosti 
po stopnji 18%, plačila za investicije v zdravstvo in socialno 
varstvo pa po stopnji 27%. Takšna gibanja investicijskih na- 
ložb so spremenila njihovo strukturo v posamezne dejavnosti 
v tem obdobju. V letu 1978 se je tako kot delež investicij v 
negospodarske dejavnosti povečal za en strukturni odstotek 
tudi delež investicij v zdravstvo in socialno varstvo - njihov 
delež v skupnih investicijah znaša tako 4,3%. Delež teh inve- 
sticij v okviru investicij v negospodarske dejavnosti v 1978 pa 
znaša 14,3%. 

Lani so bila investicijska plačila v zdravstvo in socialno 
varstvo za 47% večja kot leto dni prej. Povečale so se močneje 
kot skupna investicijska plačila, njihov obseg pa je znašal 
1777 milijonov din. 

Po razpoložljivih podatkih SDK so rezultati ekonomsko- 
finančnega poslovanja organizacij v zdravstvu in socialnem 
varstvu nasploh in v primerjavi z drugimi organizacijami v 
negospodarstvu zelo ugodni. V primerjavi s 1977 se je celotni 
prihodek povečal za 27,7%, dohodek za 36,5%, del čistega 
dohodka za osebno in skupno porabo za 32,0%. 

Celotni prihodek je v lanskem letu znašal 10.184 milijonov 
din, porabljena sredstva pa 4243 milijonov din in so za 17% 
višja od porabljenih v 1977. Ob upoštevanju naraščanja cen je 
to približno enaka višina stroškov pri večjem številu pacien- 
tov, tj. pri večjem številu opravljenih pregledov, zasedenih 
bolniških posteljah in daljšem bivanju v bolnišnicah. Realna 
količina porabljenih sredstev je bila ob večji aktivnosti pri- 
bližno enaka kot v 1977. Nespremenjeni stroški poslovanja v 
lanskem letu torej niso mogli zagotoviti intenzivnejšega nuđe- 
nja zdravstvenih storitev. 

Tabela 5. Začasna nezmožnost za delo 1977 
Število Število dni Popreč- Poprečno 

primerov no štev. trajanje za- 
za delo časne ne- 

nezmož- zmožnosti 
nih 

Nesreče 
pri delu 
Obolenja za 
poklicnimi 
boleznimi 373 
Bolezni 904.972 
Nega družinskega 
člana 170.433 

48.381 839.108 

11.968 
9,734.479 

SKUPAJ 
Nosečnost 
in porod 

821.517 
1,124.159 11,407.072 

23.148 2,051.890 

2681 

38 
33.725* 

36.444 

6556 

17,3 

32,1 
9,8* 

10,1 

88,6 

Tabela 6. Ustvarjanje celotnega dohodka* 

Milijon din 

1976 1977 

Indeks 
  1978 
1978 1977 

Celotni prihodek 
Negospodarstvo 14.006 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 6.091 
Porabljena sredstva 
Negospodarstvo 6.106 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 2.937 

18.351 23.527 

7.973 10.184 

7.653 9.406 

3.623 4.243 
Nega družinskega člana je prikazana v skupini »bolezni« 

128,2 

127,7 

122,9 

117,1 
Vir: SDK 
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Tabela 7. Razporejanje dohodka* 
Milijon din Indeks 
  1978 
1976 1977 1978 1977 

Dohodek 
Negospodarstvo 7.902 10.697 14.120 132,0 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 3.154 4.349 5.940 136,5 
Del dohodka za skupne potrebe 
Negospodarstvo 1.994 2.604 3.039 116,6 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 809 1.083 1.292 119,2 
Del dohodka za splošne potrebe 
Negospodarstvo 287 359 596 165,8 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 123 154 262 170,0 
Del čistega dohodka za osebno 
in skupno porabo 
Negospodarstvo 7.046 9.273 11.919 128,5 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 879 3.892 5.139 132,0 
Del čistega dohodka za 
razširitev materialne osnove dela 
Negospodarstvo 258 366 573 156,6 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 879 3.892 5.139 132,0 
Vir: SDK ~ 

Negospodarstvo zajeto brez družbenih organizacij in skupnosti 
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\z Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Za varstvo borcev in invalidov mora 

skrbeti vsa družba 

• Družbenopolitične in interesne skupnosti ter drugi pristojni organi in organizacije 
morajo zagotavljati pogoje za učinkovito uresničevanje kakovostnega borčevskega 
in invalidskega varstva 
• Določiti bo potrebno merila o prioritetnem nuđenju zdravstvenih storitev določe- 
nim kategorijam borcev, vojnih invalidov in družin padlih borcev 
• Zvezni zbor je opozoril na nujnost zmanjševanja razlik glede položaja in pravic 
borcev in vojnih invalidov po republiških, pokrajinskih in občinskih predpisih 
• Pri izvajanju teh sklepov imajo posebno vlogo borčevske organizacije in delega- 
cije ter delegati v družbenopolitičnih in interesnih skupnostih 

Temeljno varstvo borcev in 
vojnih invalidov v naši državi, 
skladno z ustavnimi zahteva- 
mi, stalno napreduje in se us- 
klajuje z gibanji družbenoeko- 
nomskega razvoja in material- 
nimi možnostmi družbe. To se 
ugodno odraža tudi pri social- 
ni varnosti upravičencev do 
teh pravic. Prav tako je razvit 
sistem dopolnilnega borčev- 
sko-invalidskega varstva. S 
tem je to varstvo postalo zade- 
va vse družbe, kar je tudi v 
skladu z dogovorjeno politiko 
podružbljanja omenjenega 
varstva. 

To poudarjajo ugotovitve in 
sklepi Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ, ki so jih delegati 
sprejeli na zasedanju Zbora 
27. marca 1979. leta. Predho- 
dno je Zbor obravnaval ome- 
njeno problematiko julija lani. 
Po tej razpravi so pristojni or- 
gani in organizacije intenzivi- 
rali svojo dejavnost pri reševa- 
nju odprtih vprašanj. Prav tako 
so podrobno preučili položaj. 
Sklepi Zveznega zbora pa naj 
spodbudijo vse dejavnike v 

družbi za nadaljnje izboljševa- 
nje borčevsko-invalidskega 
varstva. 

IZBOLJŠANJE 
OSNOVNEGA 
VARSTVA 

V takih razvojnih okvirih si- 
stema borčevsko-invalidskega 
varstva je izboljšan materialni 
položaj uživalcev zagotovlje- 
nih borčevskih pokojnin, bor- 
čevskega dodatka in tako ime- 
novanega stalnega mesečne- 
ga denarnega prejemka bor- 
cev, staršev padlih borcev, ki 
nimajo sredstev za preživlja- 
nje, in njihovih otrok ki se niso 
sposobni sami preživljati. Prav 
tako je izboljšan materialni po- 
ložaj slepih invalidov in vojnih 
invalidov, ki prebivajo v tujini. 

Uvedene so tudi nekatere 
nove oblike zdravstvenega 
varstva, kot na primer hišna 
nega, patronažna služba in si- 
stematski pregledi. Gledano v 
celoti je precej izboljšano tudi 
zdravstveno varstvo vojnih in- 
validov - kmetov. Poleg rednd 

valorizacije borčevsko-invalid- 
skih prejemkov, je med drugim 
uvedena tudi izredna valoriza- 
cija. 

Z odprtjem roka za dokazo- 
vanje sodelovanja v NOV na 
temelju izjav prič, je omogoče- 
no, da si borčevsko dobo ure- 
dijo tudi tisti borci, ki tega prej 
niso storili. 

Vzporedno z izboljševanjem 
osnovnega varstva, ki ga ureja 
in zagotavlja enotno za vso dr- 
žavo federacija (to varstvo uži- 
va okoli 800.000 ljudi), so re- 
publike in pokrajini, občine, 
samoupravne interesne skup- 
nosti in organizacije združene- 
ga dela razvile še sistem do- 
polnilnega borčevsko-invalid- 
skega varstva, ki ga je deležno 
okoli 300.000 ljudi. Borci, ki ni- 
so zajeti v osnovno borčevsko- 
invalidsko varstvo, so zdrav- 
stveno zavarovani po predpi- 
sih republik in pokrajin. Nada- 
lje so blažji pogoji za pridobi- 
vanje materialnih prejemkov iz 
dopolnilnega varstva, kjer ve- 
lja načelo avtomatične valori- 
zacije. S tem je to varstvo po- 
stalo skrb vse družbe, kar je v 
skladu z opredeljeno politiko 
njegovega podružbljanja. 

Za nadaljnje izboljšanje ma- 
terialnega položaja uživalcev 
tako imenovanih zajamčenih 
borčevskih pokojnin (za nosil- 
ce Partizanske spomenice, ih 

udeležencev NOV pred 9^ sep- 
tembrom 1943. leta), so neka- 
tere republike in pokrajini 
sprejele določene ukrepe, ki 
zagotavljajo večjo raven za- 
jamčenih temeljev za določa- 
nje prejemkov omenjenih ka- 
tegorij borcev kot je raven, ki 
jo predvideva federacija. 

Kljub vsemu temu pa so v 
sedanjem sistemu borčevsko- 
invalidskega varstva še po- 
manjkljivosti. Zakonski predpi- 
si so na primer pomanjkljivi in 
premalo natančni, neizenače- 
na so merila in kriteriji za nji- 
hovo uporabo, zelo zamotan je 
postopek uresničevanja pravic 
in neracionalno so izkoriščena 
proračunska sredstva za neka- 
tere oblike tega varstva. 

Popolna tudi ni funkcional- 
nost evidenc o uživalcih pra- 
vic, saj upravni organi in stro- 
kovne službe v samoupravnih 
interesnih skupnostih za bor- 
čevsko in invalidsko varstvo 
niso primerno usposobljeni. 
Premajhna pa je tudi dejavnost 
na področju usklajevanja kri- 
terijev in izhodišč za razvoj do- 
polnilnega borčevskega in in- 
validskega varstva. Zaradi tega 
je med posameznimi republi- 
kami in pokrajinama prišlo do 
razlik. 
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ZAGOTOVITEV 
UČINKOVITEGA 
URESNIČEVANJA 
OSNOVNIH PRAVIC 

Ob upoštevanju družbenega 
pomena in nujnosti nenehne- 
ga usklajevanja in izboljševa- 
nja borčevsko-invalidskega 
varstva (zato so realne družbe- 
ne in materialne možnosti) 
Zbor v sklepih opozarja, da 
morajo družbenopolitične in 
interesne skupnosti ter drugi 
ustrezni organi in organizacije 
s svojimi ukrepi zagotoviti po- 
goje za učinkovito uresničeva- 
nje kakovostnega borčevske- 
ga in invalidskega varstva. 

Kakor zahtevajo sklepi Zbo- 
ra, naj bi ob prihodnjem spre- 
minjanju in dopolnjevanju 
zveznih zakonov, ki urejajo in 
zagotavljajo osnovne pravice 
borcev, vojnih invalidov in dru- 
žin padlih borcev, zagotovili 
uskladitev veljavnih sistemskih 
rešitev s smernicami dogovor- 
jene politike o potrebnosti 
izboljševanja osnovnega bor- 
čevsko-invalidskega varstva in 
njegovega usklajevanja z do- 
seženim razvojem družbeno- 
političnega sistema. Pri tem 
morajo samoupravne intere- 
sne skupnosti v čimvečji meri 
prevzemati odgovornost za 
izvajanje omenjenega varstva. 

Z nadaljnjim dograjevanjem 
zveznih zakonov naj bi zagoto- 
vili natančnejšo opredelitev 
določb in meril za enotno upo- 
rabo predpisov, poenostavitev 
postopka, kodifikacijo zveznih 
zakonov in za pospeševanje in 
prilagajanje evidenc o užival- 
cih pravic. Podobno bo po- 
trebno urediti tudi način ure- 
sničevanja nadzorstva nad 
uporabo proračunskih sred- 
stev za te namene. Prav tako 
pa bo potrebno zagotoviti po- 
goje za učinkovito delo orga- 
nov in služb za borčevsko in 
invalidsko varstvo. 

Sklepi prav tako poudarjajo, 
da mora Komisija Zveznega 

zbora za izdelavo novega za- 
kona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ob upoštevanju 
Analize o položaju borcev v se- 
danjem sistemu in ob spošto- 
vanju njihovih posebnih pra- 
vic, predlagati ustrezne reši- 
tve. Predvsem glede vrednote- 
nja sodelovanja v NOV kot po- 
membnega elementa pri dolo- 
čanju materialne in socialne 
varnosti borcev. 

Odbor Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za vprašanja 
borcev in vojnih invalidov in 
Zvezni komite za vprašanja 
borcev sta posebej odgovorna 
za preučitev položaja in pri- 
pravo predlogov za ustrezno 
reševanje pokojninskih pravic 
borcev. 

IZBOLJŠATI 
ZDRAVSTVENO 
VARSTVO BORCEV 

Z usklajenim delom pristoj- 
nih organov, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in zdrav- 
stvenih organizacij združene- 
ga dela, nadalje omenjajo 
sklepi, in z racionalnim izkori- 
ščanjem sredstev zdravstvene- 
ga zavarovanja in zdravstvene- 
ga varstva borcev, moramo 
borcem in vojnim invalidom 
zagotoviti učinkovito in kako- 
vostno zdravstveno varstvo. S 
programom dogovorjeno do- 
ločenih ukrepov bo potrebno 
zagotoviti, da bo zdravstveno 
varstvo borcev in vojnih invali- 
dov dobilo ustrezno mesto in 
pomen v statutih, razvojnih 
programih in delovnih planih 
samoupravnih interesnih 
skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja. V skupščinah samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja pa 
bo potrebno oblikovati delov- 
na telesa (odbore in komisije) 
za vprašanja zdravstvenega 
varstva borcev in vojnih invali- 

dov, saj bomo na ta način za- 
gotovili večje sodelovanje te 
kategorije zavarovancev v de- 
legatskem odločanju. 

Določili naj bi tudi merila o 
prioritetnem nuđenju zdrav- 
stvenih storitev določenim ka- 
tegorijam borcev, vojnih inva- 
lidov in družin padlih borcev. 
Na ta način bi imeli težki vojni 
invalidi in ostareli, težje oboleli 
in borci, ki živijo sami, ter člani 
družin padlih borcev prednost 
pri nuđenju patronažne in hiš- 
ne pomoči. 

Zvezni zbor poziva, da se 
izboljšajo pogoji in poenostavi 
postopek pri oskrbovanju voj- 
nih invalidov z ortopedskimi in 
protetičnimi sredstvi, da se 
izenačijo merila za uživanje 
pravic zdraviliškega in klimat- 
skega zdravljenja ter, da se 
vojnim invalidom in določenim 
kategorijam borcev zagotovijo 
sistematski pregledi. Zato naj 
bi čimprej tudi določili enotno 
metodologijo in dinamiko 
opravljanja sistematskih pre- 
gledov. Delegati v Zboru so se 
posebej tudi zavzeli, naj bi, ob 
sprejemanju srednjeročnih 
planov razvoja zdravstva, po- 
sebej upoštevali potrebe bor- 
cev in vojnih invalidov. 

REŠEVANJE 
STANOVANJSKIH 
VPRAŠANJ BORCEV 

Precej pozornosti sklepi 
Zbora namenjajo tudi reševa- 
nju stanovanjskih vprašanj 
borcev. Na tem področju se 
morajo, bolj kot doslej, angaži- 
rati stanovanjske interesne 
skupnosti in organizacije 
združenega dela, ker je, kljub 
doseženim uspehom, zagotav- 
ljanje stanovanj za borce, še 
aktualno vprašanje. 

Samoupravne interesne 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja zago- 
tavljajo stanovanjskim intere- 
snim skuposttim pomembna 

sredstva za stanovanjsko iz- 
gradnjo. Pri zbiranju teh sred- 
stev, prek obveznosti za bor- 
čevske pokojnine, sodeluje tu- 
di federacija. Mimo tega se v te 
sklade prilivajo tudi sredstva iz 
amortizacije borčevskih stano- 
vanj. Z vsem tem je zagotovlje- 
na realna osnova za reševanje 
stanovanjskih problemov bor- 
cev. Seveda pa je nujno plan- 
sko in racionalno usmerjanje 
sredstev in njihova namenska 
uporaba. 

Zvezni zbor je opozoril tudi 
na potrebnost zmanjševanja 
razlik glede položaja in pravic 
borcev in vojnih invalidov v re- 
publiških, pokrajinskih in ob- 
činskih predpisih. Z dogovar- 
janjem in sporazumevanjem 
med in znotraj republik in po- 
krajin, naj bi opredelili enotne 
temelje, načela in merila za 
skladnejši razvoj dopolnilnega 
borčevsko-invalidskega var- 
stva. Pri tem je potrebno upo- 
števati določene razlike v ravni 
pravic, kar je odraz posebnih 
potreb in možnosti ter tudi ra- 
zlike v nacionalnem dohodku. 
Kljub temu pa sklepi poudarja- 
jo nujnost natančnejšega 
preučevanja značaja in obsega 
vzrokov za te razlike. 

Ob koncu je Zbor obvezal 
Odbor za vprašanja borcev in 
vojnih invalidov, Zvezni izvršni 
svet in Zvezni komite za vpra- 
šanja borcev in vojnih invalf- 
dov, da v okvirih svojega delo- 
kroga in pooblastil, zagotavlja- 
jo dosledno izvajanje omenje- 
nih sklepov in o rezultatih 
sprejetih ukrepov obveščajo 
Zbor. 

Sočasno pa sklepi opozarja- 
jo tudi na posebno vlogo bor- 
čevskih organizacij, delegacij 
in delegatov v družbenopoli- 
tičnih in interesnih skupnostih 
kot nosilcev dejavnosti pri hi- 
trejšem obravnavanju perečih 
problemov, dajanju pobud in 
predlaganju rešitev za izbolj- 
šanje in učinkovitejše uresni- 
čevanje borčevskega in inva- 
lidskega varstva. 

ANALIZE IN OCENE 

Široka družbena akcija za povečanje 

akumulativne in reproduktivne 

sposobnosti gospodarstva 

• Zmanjševanje akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva vpliva 
na celotne družbenoekonomske odnose 
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• Krediti predstavljajo okrog dve tretjini sredstev poslovnega sklada organizacij 
združenega dela . 
• Usklajevanje rasti investicij z realno razpoložljivimi sredstvi je ena najpomemb- 
nejših nalog za izboljšanje akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva 
• Nujno je treba izdelati učinkovite mehanizme za stimuliranje posamezmh oblik 
sodelovanja s tujino in spodbuditi organiziran in skupen nastop na tujem tržišču 
• Z ukrepi ekonomske politike spodbujati produktivnost dela in učinkovitost gospo- 
darjenja 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
razpravo Skupščini SFRJ Pro- 
gram aktivnosti in ukrepov za 
zboljšanje akumulativne in re- 
produktivne sposobnosti go- 
spodarstva. Program je bil pri- 
pravljen po razpravah o Analizi 
o temeljnih vprašanjih repro- 
duktivne in akumulativne spo- 
sobnosti gospodarstva, ki so 
potekale v zveznih svetih za 
gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko in za vpraša- 
nja družbene ureditve, v Zvez- 
nem izvršnem svetu in v Odbo- 
ru Zbora republik in pokrajin 
za družbeni plan in razvojno 
politiko. O tej razpravi v Odbo- 
ru smo pisali v eni prejšnjih 
številk »Poročevalca«. 

Iz omenjene Analize in raz- 
prav je jasno, da se je zadnja 
leta zmanjšala akumulativna in 
reproduktivna sposobnost or- 
ganizacij združenega dela. To 
pomeni, da se ne uresničujejo 
temeljne postavke politike, ki 
je bila sprejeta v dokumentih 
X. in XI. kongresa Zveze komu- 
nistov Jugoslavije, Družbenem 
planu, kakor tudi v Zakonu v 
združenem delu in drugih si- 
stemskih zakonih. Takšna gi- 
banja imajo pomembne posle- 
dice na celotne družbenoeko- 
nomske odnose. Obenem pa 
kažejo, da delavci v organiza- 
cijah združenega dela še ne 
odločajo o dohodku in delitvi 
dohodka ter družbeni repro- 
dukciji v celoti. 

VELIKA 
ZADOLŽENOST 
GOSPODARSTVA 

Značilno je, je poudarjeno v 
gradivu Zveznega izvršnega 
sveta, da kljub upadanju aku- 
mulacijske in reprodukcijske 
sposobnosti gospodarstva ce- 
lotne investicije naraščajo hi- 
treje od družbenega proizvoda 
in dohodka gospodarstva, kar 
je v veliki meri rezultat zadol- 
ževanja organizacij združene- 
ga dela doma in v tujini. Tako 
je bil delež lastnih sredstev or- 
ganizacij združenega dela v le- 
tu 1977-47 odstotkov, delež 
tujih virov pa 53 odstotkov v 
vseh angažiranih osnovnih in 
obratnih sredstvih. 

Visoka zadolženost se odra- 
ža tudi v tem, da predstavljajo 

krediti približno dve tretjini 
sredstev poslovnega sklada 
organizacij združenega dela, 
kar ustvarja visoke obresti za 
poravnavanje plačil in obresti 
iz naslova dobljenih kreditov. 
Odplačila za investicijske kre- 
dite so se v letu 1977 v primer- 
javi z letom 1973 povečala za 
trikrat, obresti od kreditov pa 
za 2,4-krat. 

Na zadolženost gospodar- 
stva je vplivalo tudi dejstvo, da 
kreditno razmerje ni bilo po- 
stavljeno v funkcijo združeva- 
nja dela in sredstev in medse- 
bojnega povezovanja organi- 
zacij združenega dela v repro- 
dukcijskem procesu. Združena 
sredstva predstavljajo le 4 od- 
stotke v celotnih sredstvih za 
investicije. Širjenje fronte in- 
vesticij v zadnjih letih čez real- 
no razpoložljiva sredstva je 
pripeljalo do prenapetih ra- 
zmerij v materialni in plačilni 
bilanci naše države, do po- 
manjkanja nekaterih materia- 
lov in do visoke rasti cen na 
investicijskem trgu. 

Ugotovljeno je, da so vzroki 
za zmanjšanje investicijske in 
reprodukcijske sposobnosti 
povezani s celoto odnosov v 
družbeni reprodukciji, z delo- 
vanjem gospodarskega siste- 
ma in samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. 

ZMANJŠEVANJE 
REPRODUKTIVNE 
SPOSOBNOSTI 
GOSPODARSTVA 

Pri delitvi dohodka in druž- 
benega proizvoda izločanja za 
razširitev materialne osnove 
združenega dela niso dobila 
enakopravnega tretmana z 
drugimi izločanji. Predstavlja- 
jo rezidualno postavko, to je 
izločajo se šele, ko se poprej 
poravnajo splošne družbene in 
skupne potrebe in osebni do- 
hodki. Veljavni instrumenti za 
zagotovitev skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb delujejo 
neodvisno od dinamike rasti 
dohodka, zlasti pri prispevkih 
in davkih, ki se obračunavajo 
na podlagi osebnih dohodkov. 
Tudi osebni dohodki narašča- 
jo hitreje od čistega dohodka, 
kar nam kaže, da se ne izvaja 

dogovorjena politika o razpo- 
rejanju čistega dohodka. 

Zaradi takšnega delovanja 
inštrumentov za zajemanje iz 
dohodka organizacij združe- 
nega dela in zato ker se ne 
spoštuje politika izločanja za 
osebne dohodke je prišlo do 
znatnega zmanjšanja repro- 
dukcijske sposobnosti gospo- 
darstva. K temu je prispevala 
še počasnejša rast produktiv- 
nosti dela, upadanje učinkovi- 
tosti angažiranih sredstev in 
nezadostne izkoriščenosti 
proizvajalnih potencialov (ka- 
drovskih, znanstvenih, narav- 
nih, tehničnih in drugih). 

V razmerah gospodarske 
nestabilnosti, visoke rasti cen, 
nerazvitih dohodkovnih od- 
nosov, organizacije združene- 
ga dela niso zadosti motivira- 
ne za smotrnejše gospodarje- 
nje, kar še bolj potencira tudi 
praksa socializacije izgub, 
kritja prekoračitev investicij, 
zaposlovanja zaradi reševanja 
socialnih problemov in nedo- 
slednosti pri nagrajevanju po 
rezultatih dela. 

Med vzroki za takšno stanje 
je tudi neugodna ekonomija 
obratnih sredstev, kar je pove- 
čalo zadolževanje in znatno 
vplivalo na podražitev stroškov 
poslovanja. Koeficient obrača- 
nja obratnih sredstev se je v 
zadnjih šestih letih zmanjšal za 
polovico. 

PROGRAM 
AKTIVNOSTI IN 
UKREPOV 

Glede na spoznanja, do ka- 
terih smo prišli iz analize in 
razprav je treba nujno kom- 
pleksneje razčleniti smeri za 
aktivnosti in ukrepe, s katerimi 
bi prispevali k postopni krepi- 
tvi akumulacijske in reproduk- 
cijske sposobnosti gospodar- 
stva. Zaradi tega je bil narejen 
omenjeni Program. 

Program aktivnosti in ukre- 
pov za zboljšanje akumulativ- 
ne in reprodukcijske sposob- 
nosti gospodarstva je sestav- 
ljen iz dveh delov. V prvem de- 
lu so ukrepi in aktivnosti iz re- 
solucije s posebnim poudar- 
kom, da jih morajo vsi nosilci 
nalog, ki so za to zadolženi 
dosledno in pravočasno izvr- 
ševati. V drugem delu progra- 
ma so razčlenjeni dodatni 
ukrepi, večinoma dolgoročne- 
ga značaja, z uporabo katerih 
naj bi ustvarili pogoje, ki bodo 
omogočili krepitev akumula- 
cijske in reproduktivne spo- 
sobnosti gospodarstva na traj- 
nejših osnovah. 

V resoluciji za leto 1979 so 
zajeti številni ključni problemi, 
ki so v zvezi z akumulativno in 
reprodukcijsko sposobnostjo 
gospodarstva in določene šte- 
vilne naloge, od izvrševanja 
katerih je v veliki meri odvisno 
ustvarjanje pogojev za spre- 
membo sedanjih neugodnih 
razmerij v družbeni reproduk- 
ciji. 

Federacija, republike in po- 
krajine ter občine morajo s te- 
kočimi ukrepi ekonomske po- 
litike v svoji pristojnosti še na- 
prej konkretizirati politiko eko- 
nomske stabilizacije in sprejeti 
programe ukrepov in aktivno- 
sti. Preseči morajo presiljene 
odnose v delitvi dohodka in 
družbenega proizvoda, doseči 
morajo večjo usklajenost v 
blagovnodenarnih odnosih, 
izboljšati ekonomski položaj 
države do tujine, krepiti kvali- 
tativne faktorje gospodarjenja, 
še naprej razvijati samouprav- 
ne socialistične odnose v 
družbeni reprodukciji in mate- 
rialni položaj združenega dela. 
Organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organi- 
zacije ter skupnosti bodo do- 
ločile programe aktivnosti in 
ukrepov za uresničevanje poli- 
tike ekonomske stabilizacije. 
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Pri predlaganju ukrepov 
ekonomske politike in mehani- 
zmov gospodarskega sistema 
bodo morali upoštevati potre- 
bo po izenačevanju pogojev 
gospodarjenja in pridobivanja 
dohodka. Prav tako je treba 
preizkusiti družbene dogovore 
in samoupravne sporazume o 
pridobivanju in razporejanju 
dohodka ter o delitvi sredstev 
za osebne dohodke in zagoto- 
viti večji družbeni vpliv na do- 
sledno izvajanje dogovorjene 
politike. 

Zaradi reševanja problema 
izgub je treba zagotoviti pra- 
vočasne informacije o pojavu 
in vzrokih izgube in na podlagi 
tega nastopiti z ukrepi in zače- 
ti aktivnosti za dejansko eko- 
nomsko sanacijo organizacij 
združenega dela. Sprejeti je 
treba nov zakon o sanaciji in 
prenehanju dela organizacij 
združenega dela, s katerimi bi 
se natančneje uredili odnosi, 
ki izvirajo iz poslovanja z iz- 
gubo. 

Predvideni so tudi ukrepi za 
zagotovitev dogovorjene poli- 
tike na področju splošne in 
skupne porabe. 2 dogovori v 
republikah in pokrajinah ter s 
samoupravnimi sporazumi bo 
treba predvsem zagotoviti, da 
bodo sredstva za zadovoljeva- 
nje splošnih in skupnih potreb 
naraščala v skladu z dogovor- 
jeno politiko. Onemogočiti je 
treba ustvarjanje preseženih 
sredstev čez dogovorjene ok- 
vire. 

Usklajena rast investicij z 
realno razpoložljivimi sredstvi 
zanje, zagotavljanje dogovor- 
jene strukture, hitrejša dogra- 
ditev začetih objektov, pove- 
čanje učinkovitosti vlaganj, so 
najpomembnejše naloge za 
izboljšanje akumulativne in re- 
produktivne sposobnosti go- 
spodarstva. Zaradi tega mora- 
jo federacija, republike in po- 
krajini ukrepati za spodbujanje 
samoupravnega združevanja 
dela akumulacije in za usmer- 
janje domačih in zunanjih kre- 
ditov v tiste objekte, ki imajo 
poseben pomen za uresniče- 
vanje dogovorjenega razvoja, 
predvsem pa v tiste zmogljivo- 
sti, katerih gradnja je v končni 
fazi in ki prispevajo k poveča- 
nju izvoza ali nadomestitvi 
uvoza. Ukrepati je treba tudi, 
da bi se zmanjšala uporaba 
kratkoročnih bančnih sredstev 
za dolgoročne plasmaje za in- 
vesticije v osnovna sredstva. 

UKREPI 
DOLGOROČNEGA 
POMENA 

Bistven pogoj za zboljšanje 
akumulacijske in reproduktiv- 
ne sposobnosti gospodarstva 

je njegova širša vključitev v 
mednarodno delitev dela. To je 
zlasti pomembno s stališča po- 
večanja izvoza kot bistvenega 
dejavnika za boljše izkorišča- 
nje razpoložljivih zmogljivosti, 
specializacijo dela in za čim 
popolnejše angažiranje notra- 
njih rezerv, da bi se povečala 
konkurenčna sposobnost go- 
spodarstva na tujem trgu. Pri 
tem je posebno pomembno 
planiranje ekonomskih od- 
nosov s tujino, zlasti izvoza in 
to na dolgoročni podlagi. 

Za uresničitev te naloge je 
nujno treba obdelati učinkovi- 
te mehanizme stimuliranja po- 
sameznih oblik ekonomskega 
sodelovanja s tujino, pred- 
vsem najsodobnejših oblik, s 
katerimi je treba zagotoviti di- 
namično povečanje izvoza na 
dolgoročni podlagi. Potrebno 
bi bilo inicirati ustrezne akcije, 
s katerimi bi spodbujali sub- 
jekte v gospodarjenju za orga- 
niziran in skupen nastop na tu- 
jem trgu. 

V okviru ukrepov dolgoroč- 
nega pomena je predvideno, 
da bi v dogovore o delitvi do- 
hodka in osebnih dohodkov 
vključili načelo, s katerim bi 
zagotovili, da se pri delitvi či- 
stega dohodka izhaja pred- 
vsem iz potrebe izločanja 
sredstev za razširitev material- 
ne osnove združenega dela 
najmanj v višini prevzetih ob- 
veznosti na podlagi samou- 
pravnih sporazumov o osno- 
vah planov temeljne organiza- 
cije združenega dela in spora- 
zumov o združevanju dela in 
sredstev. 

Na področju družbenih de- 
javnosti se sredstva za kritje 
potreb oblikujejo z avtomatič- 
nim zajemanjem dela dohodka 
gospodarstva prek prispevkov 
iz osebnega dohodka in do- 
hodka, kar omogoča eksten- 
zivno rast porabe. Poiskati je 
treba trajne rešitve, ki omogo- 
čajo postopno opustitev seda- 
njega avtomatizma zajemanja 
in prehod na samoupravno do- 
govarjanje o sredstvih na pod- 
lagi delovnega programa upo- 
rabnikov in izvajalcev s svobo- 
dno menjavo dela. 

REŠEVANJE 
PROBLEMOV NA 
PODROČJU 
INVESTICIJ 

Osnovne dolgoročne smeri 
aktivnosti na področju investi- 
cij so: usklajevanje investicij z 
razpoložljivimi sredstvi in ma- 
terialnimi možnostmi; intenzi- 
viranje procesa združevanja 
dela in sredstev na dohodkov- 
ni osnovi zaradi učinkovitejše- 
ga usmerjanja sredstev v skla- 
du z dogovorjeno politiko ra- 

zvoja v programih in razvojnih 
planih; premostitev prevladu- 
joče vloge klasičnega kredit- 
nega odnosa in popolnejše 
uresničevanje vloge bank v si- 
stemu finansiranja razširjene 
družbene reprodukcije; po- 
speševanje sistema obvešča- 
nja na tem področju in uredi- 
tev odnosov udeležencev v in- 
vesticijski gradnji, da bi se po- 
večala učinkovitost investira- 
nja. 

Vsi nosilci investicijskih pro- 
gramov morajo uskladiti ob- 
seg in dinamiko vlaganj z real- 
no razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi in možnostmi za na- 
kup investicijskih dobrin, da bi 
odpravili enega glavnih gene- 
ratorjev inflacijskega procesa. 
Zaradi tega je potrebno zave- 
zati tiste, ki spremljajo investi- 
cijske odločitve, da realno pla- 
nirajo in kontinuirano sprem- 
ljajo ter ukrepajo za izvršitev 
bilance sredstev za investicij- 
ska vlaganja, ki so potrebna za 
vso gradnjo investicijskih ob- 
jektov. 

Visoka stopnja zadolženosti 
v tujini tudi zahteva, da se zač- 
ne trajnejši proces za postop- 
no znižanje s sorazmerno 
manjšim opiranjem na zunanja 
sredstva in z ekonomsko smo- 
trnejšo in učinkovitejšo upora- 
bo zunanje dopolnilne akumu- 
lacije. 

Na področju investiranja je 
potrebno ustvarjati pogoje, da 
se popolneje uporablja novi si- 
stem planiranja na način, da 
vse investicijske odločitve čim 
bolj temeljijo na usklajenih 
programih in razvojnih planih. 
To zahteva intenzivnejši pro- 
ces samoupravnega povezo- 
vanja združenega dela na do- 
hodkovnih osnovah in širše 
združevanje dela in sredstev 
zaradi uresničevanja investi- 
cijskih projektov skupnega po- 
mena. Z medrepubliško-po- 
krajinskim sodelovanjem je 
treba učinkoviteje omogočiti 
investicijske namere, ki bi pov- 
zročale gradnjo paralelnih 
zmogljivosti, ki presegajo real- 
ne perspektivne možnosti pla- 
smaja na domačem in tujem 
trgu. 

Da bi premostili sedanje sta- 
nje pri financiranju razširjene 
reprodukcije, za katero je zna- 
čilna visoka stopnja zastoplje- 
nosti klasičnega kreditnega 
odnosa je nujno treba ustvariti 
ugodnejše materialne pogoje, 
da se pospeši proces transfor- 
macije kreditnih odnosov v ra- 
zlične oblike združevanja dela 
in sredstev na nekreditni pod- 
lagi. 

Z nekreditnimi oblikami 
združevanja sredstev mora 
združeno delo v bankah tesne- 
je povezati interese z reševa- 

njem skupnih razvojnih ciljev. 
Z zavzeto in dosledno uporabo 
meril se mora zavzemati za se- 
lekcijo in izbiro ekonomsko ra- 
cionalnih in družbeno smotr- 
nih investicijskih projektov, pri 
čemer mora sprejeti odgovor- 
nost in rizik za učinke vlaganj. 

Številne nesmotrnosti v poli- 
tiki investiranja izvirajo tudi iz 
tega, ker ni enotne evidence 
investicijskih namenov in 
sprejetih investicijskih odloči- 
tev. Pomanjkanje pravočasnih 
informacij o nameravanih in- 
vesticijskih vlaganjih onemo- 
goča tudi ustrezen družbeni 
vpliv v primerih, ko je očitno, 
da takšna vlaganja vodijo k na- 
daljnjemu razvoju paralelnih 
zmogljivosti. Zato je treba v 
okviru rednega statističnega 
sistema zagotoviti tudi takšne 
informacije. 

DENARNI TOKOVI 
DRUŽBENE 
REPRODUKCIJE 

Denarni, bančni in kreditni 
sistem je sestavni del odnosov 
v družbeni reprodukciji, teme- 
lječih na samoupravljanju de- 
lavcev v združenem delu. Zara- 
di tega je treba pospešiti delo v 
zvezi z uveljavljanjem novih si- 
stemskih rešitev na tem po- 
dročju in zagotoviti pogoje, da 
uveljavijo delavci v združenem 
delu neodtujljivo pravico, da 
odločilno vplivajo na celotne 
denarne tokove družbene re- 
produkcije. 

Pri tem je posebnega pome- 
na, da so v kreditno-monetar- 
nem sistemu obdelani instru- 
menti in ukrepi, ki naj bi pri- 
spevali, da se količina denarja 
za reprodukcijske tokove us- 
kladi s potrebami reprodukci- 
je, da vrednostni papirji v več- 
jem obsegu zamenjajo denar 
in da se zaustavi visoka rast 
obresti in drugih bančnih stro- 
škov, ki so pomembna postav- 
ka pri zajemanju dohodka or- 
ganizacij združenega dela. 

Pospešiti bo treba ustanav- 
ljanje internih bank kot oblike, 
v kateri bodo njeni člani, med- 
sebojno povezani v procesu 
družbene reprodukcije, podpi- 
rali s samoupravnim sporazu- 
mevanjem združevanja dela in 
sredstev, in dohodka vsakega 
člana interne banke. 

S kreditno-monetarno politi- 
ko je treba zagotoviti, da se 
primarna emisija bolj opira na 
izvirne blagovno-denarne od- 
nose organizacij združenega 
dela na področju gospodar- 
stva. Sedanji način kreditiranja 
selektivnih namenov je treba 
postopoma transformirati v 
monetarizacijo s selektivnimi 
zaznambami v vseh primerih, 
kjer je to mogoče. 
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Povečanje ekonomije dela, 
zboljšanje učinkovitosti sred- 
stev, večja poraba znanstveno- 
tehničnega in tehnološkega 
napredka, kot tudi krepitev 
drugih kakovostnih dejavnikov 
razvoja gospodarstva je bi- 
stven predpogoj za pridobiva- 
nje dohodka in ustvarjanje 
akumulacijske in reproduktiv- 
ne sposobnosti. Začeti je treba 
široko družbeno akcijo v vseh 
organizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, z 
ukrepi ekonomske politike pa 

spodbujati zboljševanje pro- 
duktivnosti dela in učinkovito- 
sti gospodarjenja. 

Za uresničitev naštetih na- 
log in aktivnosti je treba učin- 
koviteje izvajati Družbeni do- 
govor o spodbujanju in vre- 
dnotenju ustvarjalnosti in 
družbene dogovore republik in 
pokrajin ter druge ukrepe fe- 
deracije, republik in pokrajin 
ter pospešiti normativno ureja- 
nje ustvarjalnosti v samem 
združenem delu. To se nanaša 
tudi na samoupravno organizi- 
ranje znanosti kot sestavine 

združenega dela. Plani znan- 
stvenega dela morajo biti se- 
stavni del razvojnih planov or- 
ganizacij združenega dela. V 
znanstveno-raziskovalnem de- 
lu je treba premostiti razdrob- 
ljenost in zagotoviti potrebno 
delitev dela in specializacijo v 
ustreznih organizacijah. Pri 
aktivnostih in ukrepih iz tega 
Programa je treba angažirati 
vse organe, organizacije in in- 
stitucije federacije, republik in 
pokrajin, občin ter vse organi- 
zacije združenega dela. Repu- 
blike, pokrajine, občine, orga- 

nizacije združenega dela mo- 
rajo izdelati in sprejeti poseb- 
ne programe, da bi s skupno 
sinhronizirano aktivnostjo 
vseh gospodarskih subjektov 
in družbenih sil, prispevali k 
razrešitvi nakopičenih proble- 
mov s področja akumulacijske 
in reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva, ter da bi delavci 
hitreje obvladali celoten pro- 
ces reprodukcije, kot tudi k 
večji stabilnosti gospodarstva 
in ugodnejšemu položaju dr- 
žave v mednarodnih ekonom- 
skih odnosih. 

Zamenjave uvoza z domačimi proizvodi ne 

uresničujemo po planu   

• V prvih dveh letih Plana je nadomestitev uvoza potekala počasneje od predvide- 
vanj pri proizvodnji nafte, bazične kemije in osnovnih kovin, najzadovoljivejši rezul- 
tati pa so bili doseženi pri proizvodnji električne energije 
• Zaostaja razvoj proizvodnih zmogljivosti črne metalurgije, kar ima negativne 
posledice na pričakovano nadomestitev uvoza teh proizvodov 
• Nadomestitev uvoza cementa bo, kot je pričakovati, uresničena leta 1980 
• Dosežena proizvodnja v strojegradnji je bila dosežena z visoko udeležbo uvoz- 
nega reprodukcijskega materiala . 
• Kljub oscilacijam v proizvodnji je bila bilanca uvoza in izvoza kmetijskih in 
živilskih proizvodov od leta 1976 do 1978 pozitivna 

V temeljnih ciljih družbe- 
noekonomskega razvoja za 
obdobje od leta 1976 do 1980 
je predvideno, da se vzpostavi- 
jo skladnejša razmerja v struk- 
turi proizvodnje in zboljša eko- 
nomski položaj, ki ga ima dr- 
žava v mednarodni delitvi dela. 
Zato je nadomestilo uvoza su- 
rovin, reprodukcijskega mate- 
riala, hrane in opreme ena te- 
meljnih komponent razvojne 
politike, ki je sprejeta z Druž- 
benim planom Jugoslavije. 

To je poudarjeno v Informa- 
ciji o dosedanjih rezultatih in 
programu aktivnosti ter ukre- 
pov v zvezi z nadomestitvijo 
uvoza, ki jo je Zvezni izvršni 
svet poslal v razpravo Skupšči- 
ni SFRJ. 

POMANJKLJIVA 
NADOMESTITEV 
UVOZA 

Uresničevanje nadomestitve 
uvoza oziroma zamenjave 
uvoznih surovin in drugih ma- 
terialov ter končnih proiz- 
vodov in s tem zmanjševanje 
ekonomske odvisnosti države 
od tujine, zahteva razvoj lastne 
racionalne proizvodnje na te- 
melju domačih surovin. Pre- 
dvidene strukturne spremem- 

be v proizvodnji naj bi zagoto- 
vile popolnejšo preskrbo do- 
mačega trga, letno rast izvoza 
za 7 odstotkov pri precej 
zmanjšani rasti uvoza blaga in 
storitev - 3,8 odstotka na leto. 

V prvih dveh letih Plana, je 
poudarjeno v Informaciji, je 
nadomeščanje uvoza potekalo 
počasneje, kot je bilo pričako- 
vati. Precej je zaostala proiz- 
vodnja nafte, bazične kemije in 
osnovnih kovin, najboljši re- 
zultati pa se kažejo v proizvod- 
nji električne energije. Dobri 
rezultati so doseženi tudi v 
agroindustrijskem kompleksu, 
čeprav se strukturne spre- 
membe v le-tem ne uresničuje- 
jo tako hitro, kot je bilo predvi- 
deno. 

V preteklih treh letih je nara- 
ščal uvoz surovin, reprodukcij- 
skih materialov in delov za se- 
stavljanje opreme. Naraščanje 
uvoza opreme je nastalo zara- 
di nepopolno rešenega krediti- 
ranja prodaje domače opreme, 
nezadostne organizironosti 
domače strojegradnje ter po- 
trebe po dopolnilnih tujih 
sredstvih za investicije. V tem 
obdobju ni prišlo do pričako- 
vane nadomestitve uvoza, 
predvsem zaradi nesinhronizi- 
rane izgradnje velikih surovin- 

skih zmogljivosti in zaradi 
neustreznih ukrepov ekonom- 
ske politike. Niso namreč bile 
dovolj usmerjene v uresniče- 
vanje predvidenih strukturnih 
sprememb v proizvodnji. 

Zaostajanje razvoja velikih 
zmogljivosti na področju suro- 
vin, je nastalo zato, ker so bili 
prepozno sprejeti ukrepi, ki bi 
stimulirali razvoj, kot tudi zara- 
di neadekvatnega obnašanja 
pri izvajanju dogovorjene poli- 
tike. Predvsem se je zelo zavle- 
klo sklepanje dogovorov o ra- 
zvoju posameznih dejavnosti 
posebnega pomena, dogovor 
na nafto in plin pa še vedno ni 
bil dosežen. Dogovor o poseb- 
nih ukrepih ekonomske politi- 
ke za spodbujanje razvoja de- 
javnosti posebnega pomena 
tudi še ni bil dosežen. Vse to 
kaže na potrebo hitrejše in po- 
polnejše realizacije ukrepov, ki 
so predvideni s Planom. 

V ENERGIJI 
IZKORISTITI DOMAČE 
VIRE 

Zaradi stalnega zviševanja 
cen za surovine in energijo v 
svetu, predvsem pa zaradi veli- 
ke podražitve surove nafte in 
naravnega plina ter zaradi pre- 
cejšnega poslabšanja naše zu- 
nanjetrgovinske in plačilne bi- 
lance, naj bi se poraba opirala 
na domače vire. V prvih dveh 
letih Plana na tem področju ni- 
so bili doseženi predvideni re- 
zultati in prišlo je do poveča- 
nja udeležbe uvozne energije. 
Razen tega so se porabniki v 
industriji, kmetijstvu in gospo- 
dinjstvu usmerili na porabo te- 
kočih goriv, kar zavira uresni- 
čevanje dogovorjene politike. 
Nadomestitev mazuta in dru- 
gih tekočih goriv bi morali 
iskati v povečani proizvodnji 
električne energije. Kilogram 

0 DOSEDANJI REZULTATI IN PROGRAM DEJAVNOSTI 
TER UKREPOV V ZVEZI Z NADOMESTITVIJO UVOZA 
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mazuta lahko nadomesti 6kWh 
električne energije, oziroma 
okoli 9 kg domačega lignita. 

Zaradi nizke cene uvozne 
nafte, kakršna je bila pred po- 
dražitvijo, se je del mazuta 
uporabljal za proizvodnjo 
električne energije. Začela se 
je tudi gradnja določenega 
števila termoelektrarn na ma- 
zut, ki naj bi začele obratovati 
do leta 1980. Zaradi obremeni- 
tve naše zunanjetrgovinske in 
plačilne bilance v naslednjem 
obdobju bi bilo treba preneha- 
ti z gradnjo termoelektrarn na 
mazut, obstoječe pa uporab- 
ljati z minimalnimi zmoglji- 
vostmi ali rekonstruirati za po- 
gon na domači premog. Glede 
na proračune, ki so bili nareje- 
ni v zvezi z možnostjo nado- 
mestitve mazuta z domačim 
premogom, bi lahko 3 do 4 mi- 
lijone ton mazuta nadomestili 
z okoli 15 do 20 milijoni ton 
domačega premoga, ki je po 
enoti toplote dva do trikrat ce- 
nejši od mazuta. 

Iz strukture porabe diesel- 
olja v naši državi je razvidno, 
da je tega mogoče nadomestiti 
z domačo energijo. V železni- 
škem prometu je mogoče po- 
stopno preiti na elektro-vleko. 
Največji del opreme za elektri- 
fikacijo železnic proizvajamo 
sami doma iz domačega mate- 
riala. Tudi v kmetijstvu bi lahko 
zmanjšali porabo diesel goriva 
z uporabo racionalnejših ob- 
delovalnih strojev. 

Največ bencina porabi za- 
sebni avtomobilski promet. 
Motorni bencin bi lahko nado- 
mestili z naravnim plinom. Z 
uporabo bencina z nižjim od- 
stotkom svinca bi omogočili 
manjšo porabo tekočih goriv 
pa tudi z vgraditvijo najnovej- 
ših prečiščevalcev izpušnih 
avtomobilskih plinov bi prihra- 
nili precej bencina obenem pa 
preprečili onesnaževanje živ- 
Ijenskega bivalnega okolja. 

Da bi zadovoljili potrebe 
črne in barvaste metalurgije 
uvaža naša država premog za 
proizvodnjo koksa. Nove te- 
hnološke metode v zvezi s 
konverzijo premoga v pleme- 
nitejše oblike energije se moč- 
no razvijao in so v fazi praktič- 
ne uporabe. Za našo državo, ki 
razpolaga z velikimi rezervami 
nizkokaloričnega lignita, je tak 
razvoj izrednega pomena. 

Predvsem zaradi ekonom- 
skih prednosti je treba realizi- 
rati konverzijo domačega pre- 
moga v plemenitejše plinaste 
in tekoče oblike energije. Del 
te oplemenitene energije bi 
lahko izvažali tudi v sosedne 
države. 

NADOMESTITEV 
PROIZVODOV ČRNE 
METALURGIJE TEČE 
POČASI 

Na področju črne metalurgi- 
je je bila s Planom predvidena 
nadomestitev uvoznih izdelkov 
iz jekla z domačo proizvodnjo 
prek ustreznega razvoja zmog- 
ljivosti, zatem z usmerjanjem 
razvoja na primarne faze pro- 
izvodnje, ki so v zaostanku, z 
zmanjšanjem porabe koksa in 
z nadomestitvijo premoga za 
koksiranje s polkoksom, izde- 
lanim na podlagi domačih pre- 
mogov. 

Odvisnost od uvoza je leta 
1975 znašala 35 odstotkov 
skupne porabe, do leta 1980 
pa naj bi se zmanjšala za 
okrog 20 odstotkov. Uvoz po- 
lizdelkov naj bi se zmanjšal za 
30 odstotkov v primerjavi z le- 
tom 1975, pri čemer naj bi se 
orientirali na razvoj lastnih 
zmogljivosti. 

V prvih dveh letih je prišlo 
do zaostanka v razvoju proiz- 
vodnih zmogljivosti črne meta- 
lurgije, kar ima negativne po- 
sledice za uresničevanje pre- 
dvidene nadomestitve uvoza. 
Recesija na svetovnem trgu je- 
kla in počasna industrijska de- 
javnost v obdobju 1976-1977 
sta pripeljali do vrste motenj v 
zunanjetrgovinskih tokovih. 

Glede gibanja v prvih treh 
letih Plana je težko pričakova- 
ti, da se bo do leta 1980 plani- 
rana nadomestitev uvoza v 
črni metalurgiji uresničila, če- 
prav so bili za to sprejeti ukre- 
pi. Zaostanek pri gradnji viso- 
kih peči in rudnikov železne 
rude je tolikšen, da se bo načrt 
zavlekel najmanj za eno do dve 
leti. Obstaja nevarnost, da bo 
za zmogljivost izgradnje viso- 
kih peči v Zenici in Smederevu 
potrebno uvoziti rudo. Motnje 
v zvezi z uresničevanjem na- 
domestitve uvoza povzroča tu- 
di graditev vrste predelovalnih 
zmogljivosti črne metalurgije, 
ki se gradijo izven železarn in 
iz uvoženih polizdelkov. 

DOLOGOROČNO 
OCENJEVATI RAZVOJ 
CEMENTNE 
INDUSTRIJE 

Gradnja zmogljivosti ce- 
menta se ne uresničuje, kot je 
bilo predvideno, zaradi poča- 
snega reševanja financiranja 
te panoge in inflatornih gibanj, 
ki slabšajo ekonomski položaj 
industrije cementa. V obdobju 
od leta 1974 do 1976 je poraba 
cementa stagnirala, narasla pa 
je v letih 1977 in 1978, kar je pri 
zakasnitvi graditve zmogljivo- 
sti pripeljalo do povečanega 

uvoza. Nove zmogljivosti indu- 
strije cementa naj bi začele s 
proizvodnjo v letu 1979, pri če- 
mer bi se lahko uresničila na- 
domestitev uvoza šele leta 
1980. Podobni primeri so tudi 
pri azbestnih ceveh in vlaknih, 
pa tudi proizvodnja marmorja 
in granita se ne uresničuje v 
skladu s predvidevanji. 

Zato bi bilo potrebno, je re- 
čeno v Informaciji, dolgoroč- 
neje oceniti razvoj cementne 
industrije tudi za obdobje po 
letu 1980, usposobiti druge 
panoge, da bi z gradnjo silo- 
sov in skladišč sprejemale ce- 
ment enakomerno vse leto. S 
carinskimi olajšavami bi bilo 
treba omogočiti enostavnejši 
uvoz specifične opreme za 
gradnjo zmgljivosti cementne 
industrije, del sprejetega dav- 
ka od prometa cementa pa 
usmeriti za zboljšanje pogojev 
v zvezi z gospodarjenjem te in- 
dustrije. Se letos bo treba za- 
četi graditi nove zmogljivosti 
cementa, s tekočo politiko cen 
pa omogočiti skladnejše ra- 
zmere med cenami cementa in 
cenami ostalih gradbenih ma- 
terialov, s carinsko politiko pa 
zaščititi domačo proizvodnjo. 

PORAST UVOZA 
OPREME IN DELOV V 
STROJEGRADNJI IN 
LADJEDELNIŠTVU 

Proizvodnja opreme in ladij 
v prvih treh letih Plana kaže, 
da se predvidevanja v proiz- 
vodnji te panoge ne uresniču- 
jejo kot je bilo predvideno. 
Proizvodnja se je v prvih treh 
letih povečala za okrog 8 od- 
stotkov. V nekaterih grupaci- 
jah strojne industrije je prišlo 
do padca ali stagnacije proiz- 
vodnje (neelektrični energet- 
ski stroji, tirna vozila, kmetijski 
stroji). Hitrejšo rast proizvod- 
nje je zabeležila proizvodnja 
gradbenih strojev, strojev in 
naprav za rudarstvo, delovnih 
strojev za obdelavo kovin in 
lesa, cestnih gospodarskih vo- 
zil in traktorjev. Dosežena pro- 
izvodnja v strojni industriji je 
bila uresničena ob visoki ude- 
ležbi uvoznega reprodukcij- 
skega materiala. 

Počasi poteka tudi samou- 
pavno sporazumevanje. Ob- 
čutne so tudi težave pri finan- 
ciranju graditve zmogljivosti 
posebnega pomena, ki so naj- 
večji porabniki opreme. To je 
eden glavnih razlogov, ki zavi- 
ra proces nadomestitve uvoza. 

Pozitivni primeri pa so sa- 
moupravni sporazumi v zvezi z 
opremo za sladkorne tovarne, 
cementarne, naftno intustrijo, 
elektrarne, ladjedelništvo in 
drugi. Trenutno poteka uskla- 
jevanje samoupravnih spora- 

zumov za dolgoročno sodelo- 
vanje s premogovniki, črno 
metalurgijo in elektrogospo- 
darsko skupnostjo. 

Vključevanje strojene indu- 
strije v mednarodno delitev 
dela prek proizvodnega sode- 
lovanja, kooperacije in specia- 
lizacije se odvija v oblikah, ki 
ne zagotavljajo enakopravne- 
ga položaja in hitrejše osamo- 
svojitve domače strojne indu- 
strije. Razen tega pogoji za 
kreditiranje prodaje domače 
opreme ne zagotavljajo ustrez- 
ne konkurenčnosti domače 
strojne industrije in ladjedel- 
ništva v primerjavi s tujimi pro- 
izvajalci. 

Zaradi vsega tega je prišlo 
do relativno visokega porasta 
uvoza opreme. Čeprav je bil v 
letu 1976 uvoz opreme manjši 
za 7 odstotkov v primerjavi z 
letom prej, se je v letu 1977 
povečal celo za 38,5 odstotka, 
pri čemer je delež opreme v 
skupnem uvozu države dose- 
gel rekordno raven 25,3 od- 
stotka. Prav tako se je povečal 
tudi uvoz delov. Od tega se 
približno 40 odstotkov nanaša 
na uvoz motorjev, motornih 
vozil v razstavljenem stanju in 
delov za vgraditev v vozila, 
okrog 11 odstotkov pa na uvoz 
delov in komponent za elek- 
tronsko industrijo. 

ODVISNOST KEMIČNE 
IN TEKSTILNE 
INDUSTRIJE OD 
UVOZA 

Nadomestitev številnih 
uvoznih surovin in reproduk- 
cijskih materialov s proizvod- 
njo iz novih zmogljivosti je te- 
meljna postavka Plana, ki se 
nanaša na kemično industrijo 
oziroma alkalije, umetna gno- 
jila, kemična vlakna, sintetični 
kavčuk in farmacevtske suro- 
vine. 

Vendar lahko pričakujemo, 
da bo planska naloga glede 
uvoza in izvoza teh proizvodov 
realizirana samo s 60 do 70 
odstotki. Le v skupini farma- 
cevtskih surovin bo ustvarjena 
raven proizvodnje, ki je bila 
predvidena za leto 1980. 
Osnovni vzrok takšnega stanja 
v bazični kemični industriji je 
treba iskati v pomanjkanju 
ustreznih samoupravnih spo- 
razumov v posameznih grupa- 
cijah te industrije, kar je vpli- 
valo na dinamiko vlaganj, 
združevanje sredstev in drugo. 

Proizvodnja tekstilne indu- 
strije in industrije usnja ter 
obutve se je v prvih dveh letih 
Plana odvijala po predvideva- 
njih. V letu 1976 se je skupen 
uvoz tekstilne proizvodnje 
zmanjšal za 21 odstotkov, 
izvoza pa povečal za 25 od- 
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stotkov. V industriji usnja in 
obutve se je uvoz zmanjšal za 
okoli 30 odstotkov, izvoz pa 
povečal za 22 odstotokov. V 
letu 1977 je bila izvozna dejav- 
nost počasnejša, prišlo je do 
znatnega povečanja uvoza 
kljub povečanju cen za surovi- 
ne na svetovnem trgu. Uvoz 
tekstilnih proizvodov se je po- 
večal za 25,2 odstotka, usnje- 
nih proizvodov pa celo za 101 
odstotek. 

Pod vplivom cen teh surovin 
na svetovnem trgu je proces 
nadomeščanja naravnih vla- 
ken s kemičnimi potekal hitre- 
je. Povečal se je tudi uvoz sin- 
tetičnih vlaken. Z gradnjo 
zmogljivosti za proizvodnjo 
sintetičnih vlaken bodo zago- 
tovljene potrebne količine su- 
rovin, vendar bomo še naprej 
uvažali posamezne vrste in ka- 
kovosti, ki jih domača kemična 
industrija ne bo proizvajala. 

Odvisnost od uvoza pri tej 
panogi industrije je še vedno 
visoka okrog 70 odstotkov v 
letu 1978, za leto 1980 pa je 
planirano 63 odstotkov. 

Na področju lesne industrije 
je s Planom predvidena nado- 
mestitev uvoza plošč iverk z 
domačo proizvodnjo na ta na- 
čin, da bi se razširile obstoječe 
in zgradile nove zmogljivosti. 
Nadomeščanje teh proizvodov 
se je začelo že leta 1975 in v 
prvih treh letih se nadomešča- 
nje uresničuje hitreje kot je bi- 
lo predvideno. Podane so real- 

ne možnosti, da bo v letu 1980 
poraba plošč iverk skoraj v ce- 
loti krita z domačo proizvod- 
njo. 

AGROINDUSTRIJSKI 
KOMPLEKS 

Proizvodnja kmetijsko živil- 
skih proizvodov se je v obdob- 
ju 1976-1977 gibala v mejah 
planskih predvidevanj. V letu 
1978 pa je zaradi neugodnih 
vremenskih razmer prišlo do 
občutnega nazadovanja v po- 
ljedelstvu, kar je vplivalo na 
zmanjšanje stopnje porasta 
skupnega kmetijstva. Razen 
tega se počasi uresničuje 
združevanje na dohodkovnih 
odnosih med primarno proiz- 
vodnjo, predelavo in prome- 
tom kmetijskih in živilskih pro- 
izvodov. Predvsem ni dobro 
organizirana blagovna proiz- 
vodnja na individualnih kmetij- 
skih posestvih. 

Planske postavke v zvezi z 
zunanjetrgovinsko menjavo 
kmetijsko živilskih proizvodov 
se ne uresničujejo. Izvoz teh 
proizvodov bistveno zaostaja, 
kar je posledica protekcioni- 
stičnih ukrepov držav uvoznic, 
velikih proizvodnjih stroškov, 
neustrezne organiziranosti na 
domačem in tujem trgu in 
drugo. 

V letu 1979 pričakujemo še 
nadaljnje zvečanje uvoza, za- 
radi slabe letine žita in zmanj- 

šanih zalog iz prejšnjega leta, 
kar bo negativno vplivalo na 
zunanjetrgovinsko menjavo 
teh proizvodov. Obenem se 
kaže tendenca za zmanjšanje 
živinorejske proizvodnje, kar 
bo vsekakor zmanjšalo mož- 
nost za izvoz živine, mesa in 
mesnih izdelkov. 

Če pri uvozu ne upoštevamo 
vrednosti uvoza proizvodov, ki 
jih zaradi klimatskih pogojev 
ne moremo proizvajati v naši 
državi, proizvode, ki jih proiz- 
vajamo v majhnih količinah, 
kot tudi reprodukcijski mate- 
rial za usnjarsko in tekstilno 
industrijo, je razlika med uvo- 
zom in izvozom kmetijskih in 
živilskih proizvodov od leta 
1976 do 1978 vseeno pozi- 
tivna. 

POSPEŠITI DELO PRI 
NADOMESTITVI 
UVOZA 

Nadomestitev uvoza v prvih 
dveh letih Plana, je rečeno na 
koncu Infomracije, ne poteka v 
skladu s predvidevanji Družbe- 
nega plana razvoja Jugoslavije 
do leta 1980. Vzroki so v poča- 
snejši realizaciji gradnje veli- 
kih energetsko-surovinskih 
zmogljivosti, hitri spremebi 
strukture v energetski porabi, 
ki presega predvidene propor- 
ce, v hitrejšem razvoju nekate- 
rih proizvodov višjega standar- 

da, v večji nabavi na kredit in 
drugo. 

Najbolj zaostaja nadomesti- 
tev uvoza z domačo proizvod- 
njo na sektorju tekočih goriv, 
bazične kemične industrije, 
nekaterih reprodukcijskih ma- 
terialov in strojne industrije. 

Ukrepe za intenzivnejšo na- 
domestitev uvoza bi lahko raz- 
delili v dve kategoriji: dolgo- 
ročni ukrepi (pospešitev grad- 
nje velikih surovinsko-ener- 
getskih zmogljivosti, ki imajo 
osnovo v domačih resursih) in 
ukrepi tekoče ekonomske po- 
litike. To pa so predvsem poli- 
tika cen in drugi restriktivni 
ukrepi, ki destimulirajo razvoj 
na osnovi uvoznih surovin in 
ustvarjajo zadovoljive ukrepe 
za hitrejši razvoj proizvodnje 
na osnovi domačih virov. 

Zato je treba, da vsi subjekti 
planiranja sprejmejo svoje 
programe dejavnosti in ukre- 
pov, s katerimi se bo racional- 
no nadomeščal uvoz. Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije 
mora sestaviti pregled ukre- 
pov, s katerimi se bo stimuliral 
razvoj dejavnosti posebnega 
pomena. V republikah in po- 
krajinah ter organizacijah 
združenega dela morajo spre- 
jeti ukrepe za hitrejše dovrše- 
vanje graditve s področja de- 
javnosti posebnega pomena, 
ki so v zaostanku pri tem pa 
naj dajo prednost tistim obje- 
kotm, ki občutno zmanjšujejo 
odvisnost od uvoza. 

Dodatni ukrepi za razvoj družbenih in 

drugih služb v SAP Kosovo 

t Potrebna sredstva za delo družbenih in drugih služb se zaradi precejšnjega 

nazadovanja gospodarske rasti SAP Kosovo, stalno zmanjšujejo in z njimi ni mogoče 
zagotavljati uresničevanja ustavnih in zakonskih funkcij pokrajine 
• Družbeni proizvod na prebivalca v SAP Kosovo je v primerjavi z poprečjem države 
zmanjšan s 33,2 odstotka, kolikor je znašal v letu 1975, na 30,6 odstotka v letu 1977 
• Zdravstveno, socialno in otroško varstvo je zagotovljeno le v najosnovnejših 
oblikah in precej zaostaja za poprečjem države 
• Premajhni materialni temelji za izobraževalne potrebe in za zadovoljevanje os- 
novnih kulturnih potreb delovnih ljudi 
• Za premagovanje težav pri financiranju družbenih in drugih služb Proračun fede- 
racije SAP Kosovo dodeljuje 750 milijonov dinarjev posebnih dopolnilnih sredstev 

Precejšnje nazadovanje go- 
spodarske rasti SAP Kosovo 
pri dosedanjem uresničevanju 
Družbenega plana, v primerja- 
vi s povprečnim razvojem Ju- 
goslavije, je povzročilo relativ- 
no in absolutno zmanjšanje 
potrebnih sredstev za delo 
družbenih in drugih služb. V 

prvih treh letih srednjeročnega 
programa gospodarska giba- 
nja v tej Pokrajini označuje 
vrsta negativnih pojavov in te- 
ženj, med katerimi sta poseb- 
nega pomena bistveno zaosta- 
janje proizvodnje in uresniče- 
vanje predvidenega obsega in 
rasti družbenega proizvoda. 

To se je zelo neugodno odrazi- 
lo na vseh področjih družbe- 
nega življenja. 

Taka je ena od ocen iz Anali- 
ze o položaju in problemih na 
področju financiranja družbe- 
nih in drugih služb v SAP Ko- 
sovo. Analiza še posebej 
obravnava realizacijo uresni- 

čevanja politike razvoja teh 
služb v obdobju od 1976. do 
1978. leta in prinaša tudi skle- 
pe in predloge ukrepov, ki jih 
je Zvezni izvršni svet že poslal 
v obravnavo Skupščini SFRJ. 

Analizo je izdelal Zvezni se- 
kretariat za finance v sodelo- 
vanju s Pokrajinskim sekreta- 
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ANALIZA O POLOŽAJU IN PROBLEMIH FINANCIRANJA 
DRUŽBENIH IN DRUGIH SLUŽB V SAP KOSOVO S 
SKLEPI IN PREDLOGI UKREPOV 

L J 

riatom SAP Kosovo, da bi z njo 
celoviteje osvetlili resne pro- 
bleme pri razvoju in delovanju 
družbenih služb. V skladu s 
prejšnjimi sklepi Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ pa naj bi po njej sprejeli 
tudi nujne ukrepe za odprav- 
ljanje nastalih težav. Analiza 
namreč prinaša tudi konkreten 
predlog o dopolnilnem izloča- 
nju 750 milijonov dinarjev za 
financiranje omenjenih služb v 
SAP Kosovo, kar je Zvezni 
izvršni svet s svojim sklepom 
že sprejel. 

Zaradi tega so delegati Zbo- 
ra republik in pokrajin, ki so že 
obravnavali Analizo, podprli 
predlagano rešitev. 

DOPOLNILNO 
FINANCIRANJE 

Podatki za prva tri leta ure- 
sničevanja Družbenega plana 
dokazujejo odstopanja pri rea- 
lizaciji ciljev politike na po- 
dročju razvoja družbenih in 
drugih služb v SAP Kosovo. 
Osrednji razlogi, ki so povzro- 
čili to nazadovanje, so, po be- 
sedah Analize, predvsem ta- 
kratna nizka raven njihovega 
razvoja, s katero so omenjene 
službe začele tekoče plansko 
obdobje. Mimo tega je bila v 
tem obdobju poudarjena dina- 
mična in fizična rast in razšir- 
jen krog uporabnikov storitev 
družbenih dejavnosti. 

V minulem obdobju srednje- 
ročnega plana je prišlo do na- 
daljnjega zaostajanja in do po- 
glabljanja razlik pri porabi 
družbenih dejavnosti SAP Ko- 
sovo v primerjavi s povprečjem 
države. V letu 1975 je raven teh 
sredstev na prebivalca znašala 
55,8 odstotkov glede na pov- 
prečje države, v letu 1978 pa se 
je to povprečje znižalo že na 
45,1 odstotka. Čeprav Plan 
predvideva zmanjševanje ra- 
zlik, je, kakor poudarjajo po- 
datki, drastično upadla raven 
sredstev na posameznega pre- 
bivalca pokrajine v primerjavi s 
povprečjem Jugoslavije, saj je 
dosegla več kot 10,7 odstot- 
kov. To pa seveda nujno 
ustvarja velike probleme pri fi- 
nanciranju družbenih dejavno- 
sti. 

Tak položaj je nastal kljub 
temu, da je Proračun federaci- 
je zagotavljal dodatna sredstva 
za financiranje družbenih 

služb SAP Kosovo. Po Zakonu 
o dopolnilnih sredstvih repu- 
blik in pokrajin za obdobje od 
1976. do 1980. leta (obdobje 
tekočega Družbenega plana), 
se izločajo dopolnilna sredstva 
za financiranje družbenih de- 
javnosti in služb, ki se določa- 
jo po načelu izločanja določe- 
nega odstotka od družbenega 
proizvoda celotnega gospo- 
darstva. Pri določanju višine 
dopolnilnih sredstev so izhodi- 
šče možnosti zagotavljanja 
lastnih sredstev vsake republi- 
ke in pokrajine za financiranje 
skupnih družbenih potreb. Po- 
goj pa je enako obremenjeva- 
nje njihovega družbenega pro- 
izvoda na temelju izločanja 
omenjenih sredstev. 

Po teh predpisih so splošna 
dopolnilna in namenska sred- 
stva SAP Kosovo iz Proračuna 
federacije znašala v letih 1976, 
1977, in 1978 6 milijard 526 
milijonov dinarjev. 

Ob upoštevanju težav pri fi- 
nanciranju splošnih in skupnih 
potreb SAP Kosovo, so se re- 
publike in SAP Vojvodina, med 
sprejemanjem Proračuna fe- 
deracije za omenjena tri leta, 
dogovorile, da SAP Kosovo 
odstopijo v letih 1976 in 1977 
po 250 milijonov dinarjev od 
prispevka pokrajine Proraču- 
nu federacije, v letu 1978 pa 
naj to odstopanje doseže 80 
odstotkov njenega prispevka v 
Proračun. 

ZMANJŠANJE 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

V tem planskem obdobju je, 
zahvaljujoč prizadevanjem de- 
lovnih ljudi SAP Kosovo in 
podpori širše družbenopolitič- 
ne skupnosti, vendar nadalje- 
van proces rasti družbenih in 
drugih služb v pokrajini. Kljub 
vsem doseženim uspehom in 
širši podpori družbenopolitič- 
ne skupnosti pa ni uresničena 
politika hitrejšega razvoja SAP 
Kosovo, kakršno predvideva 
srednjeročni plan. Tak položaj 
terja sprejetje posebnih ukre- 
pov, ki naj bi zavrli proces po- 
slabševanja položaja, posebej 
na področju razvoja družbenih 
služb. Ne smemo namreč oo- 
zabiti, da je v prvih treh letih 
uresničevanja plana prišlo, na- 
mesto do zmanjševanja rela- 

tivnih razlik, do njihovega po- 
glabljanja. Tako je družbeni 
proizvod na prebivalca znašal, 
v primerjavi z jugoslovanskim 
povprečjem 33,2 odstotka v le- 
tu 1975, dve leti pozneje pa je 
dosegel le še 30,6 odstotka. 

Gospodarstvo in prebivalci 
SAP Kosovo so v letu 1977 pri- 
spevali za financiranje sploš- 
nih in skupnih potreb za 13,5 
odstotka več kot povprečno 
drugje v Jugoslaviji oziroma za 
16,9 odstotka več kot druga 
manj razvita območja. 

Kljub vsem sprejetim ukre- 
pom in večjim lastnim obreme- 
nitvam se dogovorjena politika 
najhitrejšega razvoja SAP Ko- 
sovo ne uresničuje. Gospodar- 
stvo in prebivalci prispevajo za 
splošne in skupne potrebe več 
sredstev kot so povprečni pri- 
spevki v državi. Precej več pa 
tudi v primerjavi z občani dru- 
gih manj razvitih območij. 
Vendar, poudarja Analiza, SAP 
Kosovo ne more zagotoviti 
materialnih pogojev za uresni- 
čevanje lastnih, z Ustavo in za- 
konom določenih funkcij in 
pravic. 

IZOBRAŽEVANJE IN 
SOCIALNO VARSTVO 

Višje in visoko izobraževanje 
v SAP Kosovo, v primerjavi z 
drugimi gospodarsko manj ra- 
zvitimi republikami, nima dalj- 
še tradicije in tudi ne dovolj 
razvitih prostorskih ter kadrov- 
skih temeljev. Ker Pokrajina 
dosega najvišjo stopnjo narav- 
nega prirastka, to istočasno 
povzroča izjemno dinamično 
rast števila učencev in študen- 
tov. V šolskem letu 1978/79 na 
primer je vsak tretji prebivalec 
tega območja sedel v šolski 
klopi. 

V letu 1977 so na vsakega 
zaposlenega delavca odpadli 
trije učenci in en študent ali 
trikrat več kot je to na drugih 
manj razvitih območjih. Na te- 
žak materialni položaj vpliva 
še to, da je pouk v več jezikih 
narodov in narodnosti. 

Analiza nadalje poudarja, da 
je največji del sredstev prihod- 
kov izobraževalnih samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
razporejen med vzgojne orga- 
nizacije za redno dejavnost. Za 
investicijsko izgradnjo so na- 
menjena posebna sredstva 
proračunov družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Socialno in otroško varstvo 
v tekočem planskem obdobju 
prav tako v glavnem zajema le 
osnovne oblike. Najpomemb- 
nejša in najpogosteje uporab- 
ljena oblika socialnega varstva 
je stalna denarna pomoč, ki jo 
dodeljujejo osebam brez zago- 
tovljenih materialnih sredstev 

za preživljanje. Ta pomoč zna- 
ša od 182 do 480 dinarjev, v 
letu 1977 pa jo je skupaj dobi- 
valo 17.523 ljudi ali 1,2 odstot- 
ka prebivalcev. 

Zakon sicer določa, da ma- 
terialna pomoč ne more biti 
nižja od 40 odstotkov zajamče- 
nega osebnega dohodka, ven- 
dar sredstev ni dovolj in tako 
pomoč izplačujejo v okviru 
razpoložljivih sredstev. Za us- 
klajevanje omenjene pomoči 
je potrebno letno z zakonom 
zagotoviti še 50 milijonov di- 
narjev. 

Denarni prispevki družinam 
v obliki otroških dodatkov po- 
menijo predvsem socialni ele- 
ment. Ker pa je izrazito neugo- 
dno sorazmerje med številom 
zaposlenih in številom uporab- 
nikov, ni mogoče izplačevati 
ustrezne višine teh dodatkov. 

Ugoden ni položaj niti na 
področju družbene prehrane 
otrok. V šolskem letu 1975/76 
je imelo le 79 med skupaj 856 
šolami svoje kuhinje, kjer se je 
med poukom hranilo 37.000 
učencev ali le 12,5 odstotka 
vseh šolarjev v Pokrajini. To je 
precej pod jugoslovanskim 
povprečjem, ki znaša cev. 

NEPORAVNANE 
ZDRAVSTVENE 
OBVEZNOSTI 

Na področju zdravstvenega 
varstva so bili doseženi lepi re- 
zultati, vendar varstvo na tem 
področju še nadalje ni dovolj 
razvito. To področje se pred- 
vsem ukvarja z nakopičenimi 
problemi razvoja mreže zdrav- 
stvenih organizacij in s po- 
mankanjem potrebnih kadrov. 

V pogojih premajhne razvi- 
tosti gospodarstva, nizkih 
osebnih dohodkov, majhnega 
števila zaposlenih (le vsak 10 
prebivalec je v delovnem ra- 
zmerju), sredstva za zdravstve- 
no varstvo ne zagotavljajo 
ustreznega varstva na tem po- 
dročju. Povprečna poraba na 
posameznega prebivalca je, v 
primerjavi z drugimi republika- 
mi, najnižja. V letu 1977 je zna- 
šala 845 dinarjev, medtem ko 
je jugoslovansko povprečje 
doseglo 2184 dinarjev. 

Zato pa je bila toliko večja 
umrljivost otrok. Zaradi nizke 
razvojne stopnje zdravstvene 
mreže, majhnega števila po- 
trebnih kadrov, pestre patolo- 
gije in velikega števila tuber- 
kuloznih bolnikov, je v letu 
1977 umrlo, na vsakih 1000 žl- 
vorojenih otrok, 70 dojenčkov. 

Ker zdravstvene organizaci- 
je nimajo potrebnih sredstev in 
ne morejo poravnati svojih ob- 
veznosti, uporabljajo tuja 
sredstva (kratkoročne kredite) 
za poravnavanje svojih obvez- 
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riosti in za izplačilo osebnih 
dohodkov. Nelikvidnost sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na zdravstvenem po- 
dročju je vse večja. Samo v 
letu 1978 so neporavnane ob- 
veznosti teh skupnosti do 
zdravstvenih organizacij zna- 
šale 140 milijonov dinarjev. 

DELO KULTURNIH 
INSTITUCIJ IN 
UPRAVNIH ORGANOV 

Premajhna materialna osno- 
va za zadovoljevanje temeljnih 
kulturnih potreb delovnih ljudi 
onemogoča zagotavljanje 
kontinuitete doseženih rezul- 
tatov na nekaterih področjih 
kulturnih dejavnosti. Ta ugoto- 
vitev posebej velja za izdaja- 
teljsko dejavnost, filmsko 
ustvarjalnost in za varstvo kul- 
turnih dobrin. 

Na ravni občinskih kulturnih 
skupnosti so lastni prihodki, 
kakor pravi Analiza, v letu 1977 
znašali 64 milijonov dinarjev. 
Na vsakega prebivalca je torej 
odpadlo 44 dinarjev za kultur- 
no dejavnost, v nekaterih obči- 
nah pa je ta vsota dosegla ko- 
maj 19 dinarjev. Zaradi tega je 
še bolj obremenjen družbeni 

proizvod in je nujno potrebno 
zagotoviti dopolnilno financi- 
ranje teh dejavnosti. 

Nizka materialna osnova Po- 
krajine vpliva tudi na zelo te- 
žak položaj upravnih in pravo- 
sodnih organov. V letu 1977 je 
v teh organih delalo 4000 de- 
lavcev ali eden na vsakih 198 
prebivalcev. Sredstva, ki jih 
dobivajo ti organi za oprav- 
ljanje tekočih nalog ne omo- 
gočajo njihovo normalno iz- 
polnjevanje. Dodati moramo 
tudi, da administracija v SAP 
Kosovo posluje v treh jezikih, 
kar omenjeno družbeno dejav- 
nost podražuje za 30 odstot- 
kov. 

Ob pomanjkanju potrebnih 
sredstev se ne izvaja niti dolo- 
čeni splošni program ljudske 
obrambe, saj je le polovično 
izpolnjen glede na planirani 
obseg dejavnosti. Ne realizira 
pa se niti program moderniza- 
cije služb za notranje zadeve. 

PADEC OSEBNE IN 
SPLOŠNE PORABE 

Ekonomska moč Pokrajine, 
merjena po njenem deležu v 
družbenem proizvodu, po letu 
1974 stalno upada. To upada- 

nje deleža v družbenem proiz- 
vodu celotnega gospodarstva 
in vzporedno naraščanje števi- 
la prebivalcev je povzročilo tu- 
di znatnejše zastoje pri razvoju 
osebne, splošne in skupne po- 
rabe. 

Zmanjševanje deleža Pokra- 
jine v celotni osebni porabi v 
Jugoslaviji je bistveno hitrejše 
od zmanjševanja deleža Po- 
krajine v družbenem proiz- 
vodu. Medtem ko je delež SAP 
Kosovo v skupnem družbenem 
proizvodu Jugoslavije upadel z 
2,2 odstotka v letu 1974 na 2 
odstotka v letu 1977, je delež v 
skupnih osebnih dohodkih v 
Jugoslaviji v tem obdobju 
zmanjšan od 2,2 odstotka na 
1,6 odstotka. 

V enakem obdobju je delež 
splošne porabe zmanjšan z 2,4 
na 2,3 odstotka (vključno s pri- 
spevkom Proračunu federaci- 
je). V splošni porabi so se mo- 
rale nekatere potrebe zmanj- 
šati tudi v primerjavi z ravnijo 
iz leta 1974, ker je bilo nujno 
potrebno ohraniti vsaj mini- 
mum zadovoljevanja skupnih 
potreb. 

Čeprav je delež v skupni po- 
rabi neznatno narasel (z 2,2 na 
2,3), se odnosi na tem področ- 

ju stalno poslabšujejo, ker na- 
rašča število prebivalcev. 

DODATNA 
INTERVENCIJA 
DRUŽBE 

Za izboljšanje sedanjega 
stanja in reševanje problemov 
na področju financiranja druž- 
benih in drugih služb v SAP 
Kosovo, je nujna določena in- 
tervencija družbe. Zvezni se- 
kretariat za finance je, kakor 
na koncu poudarja Analiza, 
ocenil, da bo potrebno pove- 
čati posebna dopolnilna sred- 
stva SAP Kosovo za 750 milijo- 
nov dinarjev. To bi lahko 
izvedli s prelivanjem sredstev z 
nekaterih drugih postavk od- 
hodkov v Proračunu federacije 
v odhodke, ki pomenijo dopol- 
nilna sredstva za SAP Kosovo. 

Ta ukrep bo lahko hitro in 
učinkovito izpeljan, saj ne za- 
hteva nikakršne spremembe 
zakona ali Družbenega plana. 
Morebitne probleme Proraču- 
na federacije in nekaterih pro- 
računskih uporabnikov, ki bi 
jim zmanjšali sredstva, pa bi 
rešili med letom ali ob rebalan- 
su Proračuna, če bodo to za- 
htevali drugi razlogi. 

Solidarnostna sredstva za odpravljanje 

posledic elementarnih nesreč  

• Solidarnostna sredstva se uporabljajo za pomoč tistim republikam in pokrajinam, 
kjer so elementarne nezgode povzročile večjo škodo kot znaša 3 odstotke njihovega 
družbenega proizvoda v prejšnjem letu 

• Za sredstva solidarnosti so republike in pokrajini zbrale v letu 1978 skupaj 
milijardo 156 milijonov dinarjev. 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je na seji, ki je 
bila oktobra lanskega leta, 
sprejel tudi sklep, naj bi zago- 
tovili nadzorstvo nad namen- 
sko uporabo odobrenih sred- 
stev za varstvo pred posledica- 
mi elementarnih nezgod. Zato 
je Zvezni svet naročil Zvezne- 
mu sekretariatu za finance in 
Zveznemu komiteju za kmetij- 
stvo, da preučita vsa vprašanja 

na tem področju in predlagata 
ustrezne sistemske rešitve za 
odpravljanje posledic elemen- 
tarnih nesreč. 

Skupščina SFRJ je dobila v 
obravnavo Informacijo teh 
zveznih organov o sistemu re- 
ševanja posledic elementarnih 
nesreč. Informacijo bodo 
obravnavali delegati v Zboru 
republik in pokrajin. 
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INFORMACIJA ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA FI- 
NANCE IN ZVEZNEGA KOMITEJA ZA KMETIJSTVO O 
SISTEMU REŠEVANJA POSLEDIC ELEMENTARNIH NE- 
SREČ 
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SOLIDARNOSTNA 
SREDSTVA 

Po določbah veljavnega Za- 
kona o zagotavljanju sredstev 
za odpravljanje posledic ele- 
mentarnih nesreč je Narodna 
banka Jugoslavije, prek naro- 
dnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin, v 
lanskem letu odobrila kredite v 
znesku več kot dve milijardi di- 
narjev za dajanje potrošniških 
posojil. Za škodo, ki je nastala 
v letih 1974 in 1976 na območ- 
ju SR Slovenije je odobrila 405 
milijonov dinarjev, za škodo na 
območju SR Srbije, nastalo 
1976. leta, 306 milijonov dinar- 
jev, SAP Kosovo pa za škodo, 
nastalo v letih 1976 in 1977, 

326,5 milijona dinarjev. Prav 
tako je odobrila SAP Vojvodini 
231 milijonov dinarjev zaradi 
elementarnih nesreč, ki so to 
pokrajino prizadele v letu 
1976. Tega leta so bile elemen- 
tarne nesreče tudi v SR Bosni 
in Hercegovini (Narodna ban- 
ka je odobrila 270 milijonov di- 
narjev), v SR Hrvatski (odobre- 
nih 150 milijonov); SR Make- 
doniji (odobrenih 148 milijo- 
nov) in SR Črni gori, kjer je 
Narodna banka odobrila 118 
milijonov dinarjev kreditov. 
Obrestna mera za te kredite 
znaša 1,5 odstotka letno. 

Po dogovoru o oblikovanju 
solidarnostnih sredstev naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije, 
republike in pokrajini vsako le- 
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to zagotovijo 0,2 odstotka 
sredstev od družbenega proiz- 
voda republike oziroma pokra- 
jine v minulem letu. Po tem 
dogovoru ni več potrebno izlo- 
čati solidarnostnih sredstev, 
ko njihova vsota doseže naj- 
manj 2 odstotka družbenega 
proizvoda republike oziroma 
pokrajine. 

Solidarnostna sredstva se 
uporabljajo za nuđenje pomo- 
či republiki oziroma pokrajini, 
kjer so elementarne nesreče 
povzročile za več kot 3 odstot- 
ke večjo škodo, kakor so zna- 
šali njihovi družbeni proizvodi 
v preteklem letu. Sredstva za 
te namene se oblikujejo iz pri- 
hodkov od izdaj »Znamk soli- 
darnosti« v času »Tedna soli- 
darnosti«, s prispevki delovnih 
ljudi in občanov (enodnevni 
zaslužek) ter iz drugih virov, ki 
jih določijo republike in pokra- 
jini. 

V letu 1974 so vse republike 
in pokrajine sprejele zakone o 
oblikovanju in uporabi solidar- 
nostnih sredstev in o tednu so- 
lidarnosti. S tem so uresničile 
solidarnostno načelo pri od- 
pravljanju posledic elementar- 
nih nesreč. S temi zakoni in z 

dogovori med republikami in 
pokrajinama je opredeljen tudi 
postopek zbiranja solidarnost- 
nih sredstev za odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč. 

V lanskem letu so republike 
in pokrajini v ta namen zbrale 
skupaj milijardo 156 milijonov 
dinarjev. Od tega v SR Sloveni- 
ji 469 milijonov, v SR Hrvatski 
299 milijonov, SR Bosni in 
Hercegovini 221, SR Srbiji 59, 
SAP Vojvodini 58, v SR Črni 
gori 31 milijonov in v SR Make- 
doniji 19 milijonov dinarjev. 
Solidarnostna sredstva so bila 
uporabljena znotraj republike 
oziroma pokrajine in doslej ni 
bilo primerov odstopanja sred- 
stev drugi republiki oziroma 
pokrajini. Razlog za to je vse- 
kakor minimalni znesek sred- 
stev, namenjenih za saniranje 
posledic elementarnih nesreč. 

O zahtevku republike ali po- 
krajine za dodelitev solidar- 
nostnih sredstev odloča repu- 
bliški (pokrajinski) izvršni svet, 
ko dobi mnenje centralne Ko- 
misije, ki jo sestavljajo pred- 
stavniki republik in pokrajin. 
Zaradi evidence solidarnost- 
nih sredstev in točnih vplačil je 
uveden kontni račun. 

NOVI UKREPI ZA 
ODPRAVLJANJE 
POSLEDIC 
ELEMENTARNIH 
NESREČ 

Spremembe in dopolnitve 
veljavnega Dogovora o obliko- 
vanju solidarnostnih sredstev, 
naj bi točneje določile obliko- 
vanje sredstev v večjem obse- 
gu od sedanjega. Republikam 
in pokrajinama pa ne bi bilo 
več potrebno izločati sredstev 
za te namene, ko ta dosežejo 
najmanj 3,5 odstotke družbe- 
nega proizvoda in ne le 2 od- 
stotka kot je zdaj določeno. 
Prav tako naj bi se povečal pri- 
spevek za »Teden solidarno- 
sti« in prispevek, ki ga plačuje- 
jo delovni ljudje in občani. 

Po besedah Informacije naj 
republike in pokrajini predla- 
gajo tudi sprejem predpisa o 
carinskih olajšavah in o opro- 
stitvi plačevanja drugih uvoz- 
nih dajatev, o olajšavah pri pri- 
dobivanju in uporabi deviznih 
sredstev in o ukrepih na po- 
dročju kreditno-monetarne 
politike. Prav tako pa naj dolo- 
čijo obseg teh pooblastil in čas 

njihovega trajanja. Zato bo po- 
trebno, da vsaka republika in 
pokrajina, iz svoje plačilne bi- 
lance za potrebe uvoza blaga, 
ponudi uporabo deviz v trenut- 
ku, Ko je ugotovljena škoda, ki 
so jo povzročile elementarne 
nezgode. 

Mimo tega so nekateri tudi 
predlagali, da bi sprejeli pose- 
ben zakon o oblikovanju deviz 
in o postopku za njihovo deli- 
tev. Po tem zakonu naj bi sred- 
stva dodeljevali organizacijam 
združenega dela, ki bi zaradi 
elementarnih nezgod utrpele 
škodo. 

Po podpisu Dogovora o obli- 
kovanju solidarnostnih sred- 
stev, bi banke podpisale sa- 
moupravni sporazum. Določal 
naj bi način zagotavljanja 
sredstev in pogoje dajanja kre- 
ditov osebam, ki so zaradi ele- 
mentarnih nesreč utrpele 
škodo. 

Če bodo vse te pobude spre- 
jete, bo potrebno oblikovati 
delovno skupino, v kateri bi 
predstavniki republik in pokra- 
jin pripravili osnutke omenje- 
nih predpisov in jih poslali pri- 
stojnim organom v obravnavo 
in sprejem. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru 
so, na seji 27. marca, sprejeli 
naslednje zakonske predpise: 

Zakon o spremembah Za- 
kona o obalnem morju, zuna- 
njem morskem pasu in epi- 
kontinentalnem pasu Jugo- 
slavije (AS 28), s katerim je 
širina teritorialnega morja 
SFRJ razširjena z 10 na 12 
morskih milj. Hkrati zakon uki- 
nja zunanji morski pas v dolži- 
ni dveh milj in to območje 
vključuje v obalno morje, s či- 
mer so boljše zavarovani inte- 
resi narodne obrambe in do- 
mačega ribolova na Jadranu. 

Zakon o spremembi Zakona 
o določanju nadomestil za 
terjatve iz socialnega zavaro- 
vanja, nastale v tujini (AS 103) 
je bil sprejet po krajšem po- 
stopku. Po tem Zakonu so zdaj 
usklajene določbe na tem po- 
dročju s Sporazumom med 
Vlado SFRJ in Vlado Nemške 
demokratične republike o so- 
delovanju na področju social- 
nega zavarovanja. Namesto 
19. septembra 1975. leta, ki je 

bil določen za dan uveljavitve 
omenjenega Sporazuma, je 
predpisan 1. oktober 1975. 
leta. 

Resolucija o nadaljnjem ra- 
zvoju krajevnih skupnosti (AS 
594), naj bi spodbudila razvoj 
in delovanje krajevnih skupno- 
sti kot nenadomestljive oblike 
samoupravnega organiziranja 
delovnih ljudi in občanov. Re- 
solucija zahteva krepitev vloge 
delegacij krajevnih skupnosti 
pri odločanju o družbenih za- 
devah v občini. Terja tudi 
preoblikovanje prevelikih kra- 
jevnih skupnosti in poudarja, 
da morajo samoupravni in dr- 
žavni organi nameniti vso po- 
zornost njihovemu samo- 
upravnemu organiziranju in 
razvoju. Resolucija prav tako 
opozarja, da je potreben refe^ 
rendum pri odločanju o vpra- 
šanjih oblikovanja, ukinjanja 
ali združevanja krajevne skup- 
nosti ter o samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana 
njenega razvoja in o samopri- 
spevku. 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 28. marca, sta 
bila sprejeta naslednja zakon- 
ska predpisa: 

Zakon o supergaranciji fe- 
deracije za obveznosti Kon- 
zorcija jugoslovanskih bank 
za financiranje transjugoslo- 
vanske avtomobilske ceste 
bratstva in enotnosti kot ga- 
ranta pri posojilu Evropske in- 
vesticijske banke za delno fi- 
nanciranje gradnje posamez- 
nih odsekov transjugoslovan- 
ske avtomobilske ceste brat- 
stva in enotnosti (AS 109). S 
tem zakonskim predpisom fe- 
deracija zagotavlja plačilo ob- 
veznosti iz posojila v znesku 
32,7 milijona dolarjev, ki ga je 
Evropska investicijska banka 
odobrila večjemu številu jugo- 
slovanskih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti za iz- 
gradnjo odsekov avtomobilske 
ceste bratstva in enotnosti. 
Rok za odplačilo tega posojila 
znaša 12 let, obrestna stopnja 
pa 9,65 odstotka letno. 

Zakon o urejanju kreditov 
Narodne banke Jugoslavije, 
ki so jih dobile za določene 
namene banke v letu 1975 (AS 
107) določa, da bo Narodna 
banka Jugoslavije kredite, ki 
jih je v letu 1975 dala bankam 
za določene namene (s sta- 
njem dolga iz teh kreditov na 
dan začetka veljavnosti ome- 
njenega Zakona, največ pa do 
zneska v višini 1,484 milijone 
dinarjev) - spremenila v dolgo- 
ročne kredite z namenom, ki 
jih določajo pogodbe o odo- 
britvi teh kreditov. Te dolgo- 
ročne kredite bodo banke vrni- 
le Narodni banki Jugoslavije v 
roku 6 let po enakih letnih 
anuitetah, z začetkom odpla- 
čevanja 30. junija 1979. leta. 

Na tej seji je Zbor potrdil tudi 
Dogovor o kontinuiteti izgrad- 
nje zmogljivosti črne metalur- 
gije v obdobju od 1976. do 
190. leta za razvoj proizvodnje 
po letu 1980, ki so ga sklenili 
Zvezni izvršni svet in izvršni 
sveti republik in avtonomnih 
pokrajin. 
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IZ VSEBINE: 
Iz Skupščine SR Slovenije 

- Predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plov- 
be z osnutkom zakona (ESA-259) 
- Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o osebni izkaznici z osnutkom zakona 
(ESA-255) 

PRILOGA: 

Periodični delovni načrt Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za II. trimesečje 1979 in orientacijski dnevni 
red sej zborov Skupščine SR Slovenije v juliju in sep- 
tembru 1979 I—VIII 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
- 28. 3. 1979 

- Sklep Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi uresničevanja zakona o združe- 
nem delu na področju pridobivanja in razporejanja 
dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij 
združenega dela 
- Sklep Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi informacije o delovanju enotnega sistema 
organizacij, odgovornosti in obveznosti v primerih na- 
ravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji 
- Informacija o delovanju enotnega sistema organiza- 
cije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in 
drugih nesreč v SR Sloveniji 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 3. 1979 

- Pri celični gradnji stanovanj v SOZD Gorenje se 
zatika 
- Zakaj samoupravne interesne skupnosti na ravni re- 
publike niso ukrepale v skladu s sprejetimi stališči 
zbora? 
- Podatki o številu patentov in inovacij 

ZBOR OBČIN - 28. 3. 1979 

- Kaj je z modernizacijo republiške ceste R 351? 

IZ ZAVODA ZA STATISTIKO SRS SMO PREJELI 

- Zdravstveno varstvo 
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Iz Skupščine SFRJ: 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

- Za varstvo borcev in invalidov mora skrbeti vsa 
družba (Sklepi Zveznega zbora o zagotavljanju pogo- 
jev za izpopolnjevanje in uresničevanje borčevskega in 
invalidskega varstva) 

ANALIZE IN OCENE 

- Široka družbena akcija za povečanje akumulativne 
in reproduktivne sposobnosti gospodarstva (Program 
aktivnosti in ukrepov za zboljšanje akumulativne in 
reproduktivne sposobnosti gospodarstva) 15 

- Zamenjave uvoza z domačimi proizvodi ne uresni- 
čujemo po planu (Dosedanji rezultati in program de- 
javnosti ter ukrepov v zvezi z nadomestitvijo uvoza) 18 

- Dodatni ukrepi za razvoj družbenih in drugih služb 
v SAP Kosovo (Analiza o položaju in problemih finan- 
ciranja družbenih in drugih služb v SAP Kosovo s 
sklepi in predlogi ukrepov) 20 

- Solidarnostna sredstva za odpravljanje posledic 
elementarnih nesreč (Informacija Zveznega sekreta- 
riata za finance in Zveznega komiteja za kmetijstvo o 
sistemu reševanja posledic elementarnih nesreč) 22 
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