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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
3. oktobra 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
ponedeljek, 3. oktobra 1983. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog načrta uresniče- 
vanja dolgoročnega programa 
gospopodarske stabilizacije v 
SR Sloveniji; 

- poročilo o uresničevanju 
družbenega dogovora o ka- 
drovski politiki v SR Sloveniji 
(ESA 303); 

- poročilo o doseženih re- 
zultatih in problemih pospeše- 
vanja razvoja manj razvitih ob- 
močij v SR Sloveniji v letih 
1981 in 1982 ter v prvih mese- 
cih leta 1983 (ESA 306); 

- predlog družbenega do- 
govora o temeljih strategije te- 

hnološkega razvoja v sociali- 
stični federativni republiki Ju- 
goslaviji (ESA 276). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o carinski tarifi (ESA 310); 

- osnutek zakona o zago- 
tavljanju sredstev za dodatno 
vlogo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije Inter- 
ameriški banki za razvoj ob še- 
sti dopolnitvi sredstev banke 
(ESA 311). 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor imajo na dnevnem redu 
sej še volitve in imenovanja; 
ter pobude, predloge in vpra- 
šanja delegatov oziroma 
družbenopolitičnih organiza- 
cij. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 
19. oktobra 1983 

Skupščina Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije bo 
na seji dne 19. oktobra 1983 
kot enakopraven zbor z zbori 
Skupščine SR Slovenije 
obravnavala: 

- osnutek zakon^ o družbe- 
nem varstvu duševno in tele- 
sno prizadetih odraslih oseb; 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o stanovanjskem gospodar- 
stvu (s poročilom o uresniče- 
vanju stališč skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slo- 
venije o spornih razmerjih v 
zvezi z uporabo solidarnostnih 
stanovanj mladih družin); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu s 
predlogom zakona. 

SLAVNOSTNO ZASEDANJE OB 40- 
LETNICI ZBORA ODPOSLANCEV 
SLOVENSKEGA NARODA V 
KOČEVJU 
3. oktobra 1983 

Slavnostno skupno zaseda- 
nje zborov Skupščine SR Slo- 
venije, Predsedstva SR Slove- 
nije in delegacij družbenopoli- 
tičnih organizacij in organov v 
republiki v počastitev 40-letni- 

ce zbora odposlancev sloven- 
skega naroda v Kočevju bo 3. 
oktobra 1983 ob 17. uri v veliki 
dvorani Cankarjevega doma v 
Ljubljani. 

Skupščina Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije bo 
na tej seji obravnavala tudi: 

- naloge skupnosti social- 
nega varstva pri uresničevanju 
dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije v SR 
Sloveniji; 

- samoupravni sporazum o 
spremembah in dopolnitvah 
samoupravnega sporazuma o 
opredelitvi nalog in obveznosti 
pri izobraževanju in usposab- 
ljanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju; 

- poročilo o uresničevanju 
delovnega in finančnega načr- 
ta skupnosti za leto 1983 v 
prvem polletju. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
26. oktobra 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 26. oktobra 1983. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročila o VII. konferenci 
šefov držav in vlad neuvršče- 
nih držav v New Delhiju, VI. 
zasedanju UNCTAD v Beogra- 
du in Madridski konferenci o 
varnosti in sodelovanju ter na- 
loge, ki izhajajo iz zaključkov 
teh konferenc; 

- letno poročilo delovanja 
delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ in o delu Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ; 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih; 

- osnutek odloka o sprejetju 
družbenega plana Jugoslavije 
za dobo 1986—1990 in o dolo- 
čitvi roka za predložitev osnut- 
ka oziroma predloga družbe- 
nega plana Jugoslavije Skup- 
ščini SFR Jugoslavije. 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin bosta obravnavala tudi: 

- osnutek zakona o družbe- 

nem varstvu duševno ter tele- 
sno prizadetih odraslih oseb; 

- osnutek zakona o stečaju 
nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sodnih taksah; 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladih skupnih re- 
zerv z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o 
nagradah in priznanjih dr. Jo- 
žeta Potrča z osnutkom za- 
kona; 

- predlog samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi po- 
sebne samoupravne interesne 
skupnosti za elektrogospodar- 
stvo in premogovništvo SR 
Slovenije; 

- predlog samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi po- 
sebne samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin SR 
Slovenije. 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- Osnutek zakona o spre- 
membi zakona o izdaji novih 
bankovcev in kovancev. 

OBVESTILO 

V današnji številki Poročevalca ne objavljamo NAČRTA 
URESNIČEVANJA DOLGOROČNEGA PROGRAMA GO- 
SPODARSKE STABILIZACIJE V SR SLOVENIJI, o čemer 

smo družbenopolitične skupnosti in samoupravne in- 
teresne skupnosti posebej obveščali. 
Objavili ga bomo v eni prihodnjih številk Poročevalca, 
upoštevali pa bomo tudi vsa naročila, ki ste nam jih poslali 
za to gradivo. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV 

Zbor občin 

Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije Skupščine občine Domžale podaja 
naslednjo pobudo: 

V Uradnem listu SRS št. 3 od 26. 1. 1981 je bil objavljen 
zakon o stanovanjskem gospodarstvu, ki v 5. poglavju govori 
o stanovanjskih zadrugah. Cit. zakon v 114. členu govori tudi 
o dejavnosti stanovanjske zadruge. 

Dne 5. 5. 1983 je bila tudi v občini Domžale ustanovljena 
stanovanjska zadruga. Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
je podpisalo 56 ustanovnih članov. Vendar pa se je ob regi- 
straciji zadruge pokazalo, da slovenski zakon ni v skladu z 
zveznimi zakoni, da so navodila SDK centrale za SRS v praksi 
neizvedljiva, da je praksa temeljnih sodišč pri registraciji od 
sodišča do sodišča različna. 

Problematika je sledeča: 
V Uradnem listu SFRJ št. 15/83 je objavljen Zakon o spre- 

memebi in dopolnitvi zakona o prometnem davku, ki pravi da 
stanovanjska zadruga lahko nabavlja material za svoje člane 
brez prometnega davka, če ima zadruga registrirano grad- 
beno enoto. V tem smislu je SDK centrala SRS izdelala tudi 
navodila. Zveza stanovanjskih zadrug Jugoslavije je poslala 
stanovanjskim zadrugam tolmačenje Zveznega sekretariata 
za finance, ki govori o koliziji med zakonodajo na tem po- 
dročju, vendar je stališče slovenskih registrskih sodišč, da 
stanovanjske zadruge skladno s 114. členom Zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu ne morejo registrirati pod svojo de- 
javnost tudi izvajanje gradenih del, kar pomeni,da ne morejo 
biti oproščene plačila prometnega davka. S tem pa je sloven- 
sko stanovanjsko zadružništvo v jugoslovanskem merilu po- 
savljeno v podrejen položaj glede prometnega davka glede na 
zadruge v drugih republikah. 

Glede na gospodarsko situacijo ter zaostrene socialne raz- 
mere je na področju stanovanjskega zadružništva potrebno 
hitro ukrepati. Smatramo, da je v tem trenutku potrebno 
doseči soglasje med komitejem za varstvo okolja, zvezo sta- 
novanjskih skupnosti in sekretariatom za pravosodje in občo 
upravo oz. registrskimi sodišči in republiško SDK, da se pri 
registraciji oz. poslovanju zadrug upošteva tolmačenje zvez- 
nega sekretariata za finance o kaliziji zakonodaje na tem 
področju in se s tem omogoči enakopraven položaj sloven- 
skih stanovanjskih zadrug v jugoslovanskem prostoru. 

Hhrati pa je potrebno sprožiti postopek za dopolnitev 114. 
členu Zakona o stanovanjskem gospodarstvu citirani zakon 
uskladiti po čim hitrejši poti z zvezno zakonodajo. 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV IZ OBČINE DOMŽALE 
ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 

Na pobudo skupine delegatov iz občine Domžale z dne 6. 6. 
1983 za spremembo zakona o stanovanjskem gospodarstvu v 
sodelovanju z Republiškim komitejem za zakonodajo in Re- 
publiško upravo za družbene prihodke sporočamo naslednje: 

Po 3. alinei 114. člena zakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu (Uradni list SRS, št. 3/81) je temeljni namen in predmet 

dejavnosti stanovanjske zadruge organiziranje graditve sta- 
novanj in stanovanjskih hiš. Po osmi alinei 114. člena zadruga 
organzira nakup gradbenega in drugega materiala ter stavb- 
nih elementov, ki so potrebni za graditev, prenovo ali vzdrže- 
vanje stanovanj in stanovanjskih hiš svojih članov. Dejavnost 
zadrug kot je določena v tem členu, izhaja iz osnovnega 
namena ustanavljanja zadrug in njihovega vklapljanja v si- 
stem družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. 

Po 11. členu zakona je stanovanjska zadruga investitor 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 
15/83) so oproščene plačila prometnega davka pri nabavi 
reprodukcijskega materiala stanovanjske zadruge, ki so pri 
pristojnem sodišču registrirane kot investitorji in za opravlja- 
nje gradbenih del. Preden je začel veljati navedeni zakon so 
se glede oprostitve plačila prometnega davka pri nakupu 
gradbenega in drugega reprodukcijskega materiala s strani 
stanovanjskih zadrug, uporabljale določbe 41. člena pravil- 
nika o uporabi davčnih stopenj ter o načinu evidence, obraču- 
navanju in plačevanju davka od prometa proizvodov in stori- 
tev (Uradni list SFRJ, št. 21/80,.. .20/83). 

V navedenem členu pravilnika je izrecno navedeno, da 
lahko kupujejo gradbeni in drugi reprodukcijski material brez 
plačila prometnega davka le stanovanjske zadruge, ki so 
registrirane pri pristojnem sodišču kot investitorji in za oprav- 
ljanje gradbenih del. 

Te določbe so bile nato prenesene v zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu, ki pa se v SR Sloveniji ne more uporabljati, ker po 
zakonu o stanovanjskem gospodarstvu stanovanjska zadruga 
ne more biti hkrati investitor in izvajalec stanovanjske grad- 
nje. Kot je iz pobude za spremembo zakona razvidno je 
stališče slovenskih registrskih sodišč, da stanovanjske za- 
druge po 114. členu citiranega zakona ne morejo registrirati 
pod svojo dejavnost tudi izvajanje gradbenih del. 

Iz pisma Zveze stanovanjskih zadrug Jugoslavije Zvezni 
konferenci SZDLJ izhaja, da se bo navedeni zvezni zakon 
lahko uporabljal le v dveh republikah. Iz navedenega izhaja, 
da bodo lahko stanovanjske zadruge le v dveh republikah 
investitorji in izvajalci. 

Na sestanku, ki je bil dne 23. 6. 1983 na Republiškem 
komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora in so se ga 
udeležili predstavniki Stanovanjske skupnosti Domžale, 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Republiške konfe- 
rence SZDL, Republiškega sekretariata za pravosodje in 
upravo, Republiškega sekretariata za finance. Stanovanjske 
zadruge Sora, Škofja Loka, SDK Centrale in Zakonodajno 
pravne komisije je bilo zavzeto stališče, da ni potrebe po 
spremembi zakona o stanovanjskem gospodarstvu, saj je 
družbeno usmerjena stanovanjska gradnja v tem zakonu v 
skladu z ustavo in stališči Skupščine SR Slovenije, da pa bi 
bilo potrebno v skladu s temi izhodišči spremeniti navedeni 
zvezni zakon in omogočiti stanovanjskim zadrugam, da na- 
bavljajo reprodukcijski material za gradnjo stanovanj svojih 
članov brez plačila prometnega davka tudi v primerih ko dela 
pri gradnji stanovanj opravljajo člani stanovanjske zadruge 
sami in stanovanjska zadruga ni registrirana za opravljanje 
gradbenih del. Pobudo za spremembo zveznega zakona bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal Zveznemu izvrš- 
nemu svetu. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJ NA POLITIKA 

Pravočasna priprava novega 

srednjeročnega plana države 

• ZIS bo do konca septembra letos določil delovni program za pripravo 
Družbenega plana Jugoslavije od leta 1986 do 1990, vsi drugi nosilci planiranja 
pa so dolžni, da svoje programe določijo do konca oktobra 

• Osnutek novega družbenega plana bo poslan Skupščini SFRJ do 31. maja 1985, 
predlog tega dokumenta pa do 31. oktobra istega leta 

• Pri pripravljanju samoupravnih družbenih načrtov mora imeti posebno vlogo 
samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje reprodukcijsko povezanih 
organizacij združenega dela na ravni vse države, kot tudi večja medsebojna 
usklajenost republik in pokrajin pri dogovarjanju in sprejemanju lastnih in 
skupnih razvojnih načrtov 

Da bi pravočasno začeli delo 
pri pripravi Družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od leta 
1986 do 1990 oziroma, da bi v 
skladu z načelom istočasnega 
planiranja tudi vsi drugi sub- 
jekti družbenega planiranja 
pravočasno začeli z delom pri 
pripravi svojih planov je Zvezni 
izvršni svet pripravil Osnutek 
odloka o sprejetju Družbenega 
plana Jugoslavije za dobo 
1986-1990 in o določitvi roka 
za predložitev osnutka oziro- 
ma predloga družbenega pla- 
na Skupščini SFRJ (AS 265). 
Osnutek tega odloka je bil po- 
slan v obravnavo delegatom 
Zbora republik in pokrajin. 

V obrazložitvi osnutka odlo- 
ka je poudarjeno, da mora biti 
pri pripravljanju družbenega 
plana Jugoslavije, planov 

družbenopolitičnih skupnosti 
in planov samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti za dobo 
naslednjih petih let veliko bolj 
kot do sedaj zagotovljen sa- 
moupravno zasnovan in uskla- 
jen postopek planiranja. To 
bomo zagotovili predvsem z 
doslednim vključevanjem 
opredelitev in stališč iz dolgo- 
ročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije v planske cilje 
in naloge vseh družbenih sub- 
jektov planiranja. Zato bo 
predložil Zvezni izvršni svet do 
konca septembra 1983 pred- 
log zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja 
in o družbenem planu Jugo- 
slavije, ki bo natančneje dolo- 
čil značaj planov. 

Poseben pomen pri pripravi 

samoupravnih družbenih pla- 
nov, kot je poudarjeno, mora 
imeti samoupravno sporazu- 
mevanje in dogovarjanje re- 
produkcijsko povezanih orga- 
nizacij združenega dela na 
ravni vse države, pa tudi večja 
medsebojna usklajenost repu- 
blik in pokrajin pri dogovarja- 
nju in sprejemanju lastnih in 
skupnih planov in razvojnih 
programov za dobo 
1986-1990. 

Z osnutkom odloka o spre- 
jetju novega petletnega plana 

je določeno, da bo v postopku 
priprave srednjeročnih druž- 
benih planov oziroma planov 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti treba upoštevati 
značaj planov, določen v dol- 
goročnem programu gospo- 
darske stabilizacije in nove 
odnose med njimi, ki so v njem 
predvideni. V tem smislu bodo 
vsi nosilci planiranja izhajali iz 
splošne usmeritve razvoja go- 
spodarstva in družbe, dolgo- 
ročnih ciljev in smeri tega raz- 
voja, sprememb v strukturi 

«DOOO 
X osh 
0 PLA 
8 črn 
0 PRE 
§ SKU 
ibooo 

JA X 
ocoacoeceosooaooooocoeoeoaecooooccoi 

OSNUTEK ODLOKA O SPREJETJU DRUŽBENEGA 
PLANA JUGOSLAVIJE ZA DOBO 1986-1990 IN O DOLO- 
ČITVI ROKA ZA PREDLOŽITEV OSNUTKA OZIROMA 
PREDLOGA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE 
SKUPŠČINI SFRJ - AS 265 
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IZ SKUPŠČINE SRFJ 

RAZVOJNA POLITIKA 
- Osnutek odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za 
dobo 1986-1990 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma 
predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ - AS 265 

NOVI PREDPISI 
- Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o teme- 
ljih sistema državne varnosti - AS 245 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 
obveznosti AS 260 

- Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo- 
AS 262 

ANALIZE IN OCENE 
- Aktualna vprašanja zaposlenosti in zaposlovanja v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovu in smeri razreševanja 
- Informacija o omejevanju prostega prometa blaga in storitev na 
enotnem jugoslovanskem trgu 
- Povzetek posvetovanja o metodi dela in sodelovanju organov pri 
delu na vlogah in predlogih 
- Informacija o stanju in problemih varstva pred požari in eksplo- 
zijami 
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proizvodnih sil družbe in raz- 
voja socialističnih samouprav- 
nih proizvodnih odnosov, ki 
bodo na podlagi znanstvenih 
spoznanj ter na njih temelječih 
ocenah možnosti družbenoe- 
konomskega razvoja določeni 
v družbenem planu Jugosla- 
vije. 

Vsi nosilci planiranja morajo 
natančno določiti vsebino sa- 
moupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih srednje- 
ročnih družbenih planov in 
vsebino samih planov. Prav ta- 
ko so dolžni, da poenostavijo 
postopek sporazumevanja ozi- 
roma dogovarjanja, kot tudi 

sprejemanje kratkoročnih 
družbenih planov, da bi bili 
operativnejši, v smislu natanč- 
nejšega določanja temeljnih 
pogojev za pridobivanje in de- 
litev dohodka. 

ROKI ZA PRIPRAVO 
DRUŽBENEGA PLANA 

Predvideno je da bo Zvezni 
izvršni svet do konca septem- 
bra 1983 določil delovni pro- 
gram za pripravo družbenega 
plana Jugoslavije za dobo 
1986-1990, medtem ko bodo 
pristojni organi samoupravnih 
organizacij in skupnosti druž- 

benopolitičnih skupnosti svoje 
delovne programe pri pripravi 
planov določili do konca okto- 
bra. Razen tega bodo sprejeli 
tudi potrebne aktivnosti, da se 
samoupravni sporazumi in do- 
govori o temeljih planov pri- 
pravijo in sklenejo, plani pa 
sprejmejo v skladu z roki, ki so 
določeni za predložitev osnut- 
ka oziroma predloga srednje- 
ročnega plana države Skup- 
ščini SFRJ. 

Do 15. marca 1984 moraZIS 
izhajajoč iz dolgoročnega pro- 
grama stabilizacije predpisati 
metodologijo planiranja in mi- 
nimum skupnih enotnih kazal- 
cev in Skupščini SFRJ predlo- 

žiti predlog glavnih smernic in 
okvirov za sprejetje ukrepov 
ekonomske politike za dobo 
1986-1990. Na podlagi dogo- 
vora o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije bo Zvezni 
izvršni svet do 31. maja 1985 
predložil Skupščini SFRJ 
osnutek družbenega plana Ju- 
goslavije, do 31. oktobra 1985 
pa predlog tega dokumenta. 

Delo pri pripravi družbenega 
plana Jugoslavije, planov 
družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih organizacij in 
skupnosti za dobo 1986-1990 
se bo začelo z dnem uveljavi- 
tve tega odloka. 

NOVI PREDPISI 

Družbena samozaščita - najširša osnova 

državne varnosti 

• Določajo se pooblastila pristojnih zveznih organov, da neposredno organizirajo 
ali opravijo določene naloge državne varnosti na področju ali delu področja 
SFRJ 

• Usmerjanje in usklajevanje dela služb državne varnosti v republikah in 
avtonomnih pokrajinah 

• Točno določena pooblastila Zveznega sekretariata za notranje zadeve o 
opravljanju inšpekcije nad izvajanjem zveznih predpisov na področju državne 
varnosti 

Načela in opredelitve, ki so 
podlaga Zakonu o temeljih si- 
stema državne varnosti, so se v 
praksi v celoti uveljavila. Oce- 
njevanje izvajanja Zakona pa 
je pokazalo, da bi bilo treba 
njegovo nadaljnje dograjeva- 
nje usmeriti k celovitejši opre- 
delitvi sistema varstva ustavne 
ureditve, tako da bi bila bolj 
poudarjena načela, po katerih 
je družbena samozaščita naj- 
širši temelj, na katerem sloni ta 
sistem. 

Izkušnje pri preprečevanju 
kontrarevolucionarnih doga- 
janj v SAP Kosovo pa so opo- 
zorile na nujnost natančnejše 
opredelitve pooblastil pristoj- 
nega zveznega organa, da v 
skladu z Zakonom določenimi 
pogoji neposredno organizira 
ali opravlja določene zadeve 
državne varnosti na območju 
ali delu območja SFRJ. 

Dosedanje izvajanje Zakona 
je pokazalo, da bi bilo treba 
celoviteje urediti tudi poobla- 
stila pristojnih zveznih uprav- 
nih organov glede usmerjanja 
in usklajevanja dela služb dr- 
žavne varnosti v republikah in 
avtonomnih pokrajinah, kakor 

tudi glede nadzorovanja izva- 
janja zveznih predpisov na po- 
dročju državne varnosti. 

To so temeljni razlogi za 
sprožitev postopka za sprejet- 
je Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o temeljih 
sistema državne varnosti. 
Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog za iz- 
dajo omenjenega akta, z 
Osnutkom zakona (AS 245), ki 
ga bodo obravnavali delegati 
Zveznega zbora. 

ŠIRŠA IN 
NATANČNEJŠA 
POOBLASTILA ZA 
PREPREČEVANJE 
SOVRAŽNEGA 
DELOVANJA 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve najprej določajo, 
da je varstvo ustavne ureditve 
skupni interes, pravica in dolž- 
nost delovnih ljudi in občanov, 
narodov in narodnosti, organi- 
zacij združenega dela, družbe- 
nopolitičnih organizacij in 
skupnosti ter njihovih orga- 
nov. Uresničevanje tega var- 

stva poteka na enotnih teme- 
ljih v vsej državi s samozaščit- 
nim organiziranjem in medse- 
bojnim sodelovanjem vseh 
subjektov v družbi in z usklaje- 
nim delovanjem organov, ki 
opravljajo zadeve državne var- 
nosti, kakor tudi strokovnih or- 
ganov v sistemu družbene sa- 
mozaščite ter z njihovim sode- 
lovanjem z drugimi nosilci sa- 
mozaščitne funkcije. 

Osnutek zakona nadalje 
predlaga, da bi predpisali ob- 
veznost vseh organiziranih 
družbenih subjektov pri izvaja- 
nju samozaščitnih ukrepov za- 
radi varstva z Ustavo SFRJ do- 
ločene ureditve, in sicer v skla- 
du s svojimi samoupravnimi in 
drugimi splošnimi akti, politi- 
ko Zveze komunistov Jugosla- 
vije in lastnimi ocenami poli- 
tično varnostnega p.oložaja v 
svojem okolju, kakor tudi v 
skladu s smernicami pristojnih 

organov na tem področju 
(skupščine in predsedstva 
družbenopolitične skupnosti). 

Sprememba 8. člena veljav- 
nega Zakona predvideva, da 
bo pristojni zvezni organ 
(Zvezni sekretariat za notranje 
zadeve), ko Predsedstvo SFRJ 
ugotovi, da so za to posebni 
varnostni razlogi, na vsem ob- 
močju ali delu območja SFRJ 
organiziral ali opravljal dolo- 
čene zadeve zaradi prepreče- 
vanja dejavnosti, usmerjenih k 
spodkopavanju ali rušitvi jugo- 
slovanske ustavne ureditve. 
Podobna določba je predpisa- 
na tudi v veljavnem Zakonu, 
vendar se je med minulimi 
kontrarevolucionarnimi do- 
godki na Kosovu pokazalo, da 
določba ni dovolj natančna, da 
je preozka in da že s tem ne 
daje dovolj možnosti za spre- 
jetje ukrepov, ki bi bili v takem 
položaju nujno potrebni. 
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Sicer pa je v okvi- d te spre- 
membe ohranjena rešitev, da o 
pogojih in načinu organizira- 
nja ali opravljanja teh nalog, v 
okviru svoje pristojnosti, odlo- 
čata Predsedstvo SFRJ ali 
Zvezni izvršni svet. 

USKLAJEVANJE DELA 
REPUBLIŠKIH IN 
POKRAJINSKIH 
ORGANOV 

Med določbami o prepreče- 
vanju sovražne dejavnosti je 
vključena tudi zahteva za izko- 
riščanje dosežkov sodobne 
znanosti in razvijanje znan- 
stveno raziskovalnega in pro- 
izvodnega dela na varnostnem 
področju. Ta zahteva je opre- 
deljena v ustrezni določbi 
Osnutka zakona, s tem da je 
določeno, da njena realizacija 
poteka v okviru in preko Inšti- 
tuta za varnost. 

Ker veljavni Zakon podrob- 
neje ne ureja, kaj je in kdo je 

nosilec usklajevanja dela 
upravnih organov, ki opravlja- 
jo naloge državne varnosti, 
Osnutek zakona določa, da je 
to Zvezni sekretariat za notra- 
nje zadeve. V obrazložitvi tega 
predloga pa je poudarjeno, da 
pooblastitev omenjenega Se- 
kretariata za usklajevanje dela 
ustreznih upravnih organov v 
republikah in avtonomnih po- 
krajinah nujno terja podrob- 
nejšo ureditev metod in nači- 
nov tega usklajevanja v podza- 
konskih aktih. 

Sicer pa predlagana dopol- 
nitev Zakona določa, da Zvezni 
sekretariat za notranje zadeve 
usmerja in usklajuje delo repu- 
bliških organov državne var- 
nosti na podlagi usklajevanja 
Skupščine SFRJ, Predsedstva 
SFRJ in Zveznega izvršnega 
sveta. Razloženo je tudi, kaj se 
razume s pojmoma usmerjanje 
in usklajevanje takega dela, 
predpisano pa nadalje, da 
zvezni sekretar za notranje za- 

deve sprejme podrobnejše 
predpise, ki so nujno potrebni 
za opravljanje te funkcije zvez- 
nega sekretariata. 

NADZORSTVO NAD 
IZVAJANJEM ZVEZNIH 
PREDPISOV 

Ustrezna dopolnitev veljav- 
nega Zakona posebej določa 
odgovornost pristojnih zvez- 
nih upravnih organov za zade- 
ve državne varnosti za stanje 
na tem področju, s samim tem 
pa tudi obveznost izvajanja in 
spremljanja določene politike 
na tem področju. 

Nove rešitve v Osnutku za- 
kona celovito urejajo tudi po- 
oblastila Zveznega sekretaria- 
ta za notranje zadeve, da nad- 
zoruje izvajanje in spremljanja 
določene politike na tem po- 
dročju. 

Nove rešitve v Osnutku za- 
kona celovito urejajo tudi po- 

oblastila Zveznega sekretaria- 
ta za notranje zadeve, da nad- 
zoruje izvajanje zveznih pred- 
pisov na področju državne var- 
nosti. Prav tako so opredeljena 
pooblastila zveznega sekretar- 
ja, da sprejma plan in predpi- 
suje nščin opravljanja tega 
nadzorstva. Ta določba nada- 
lje predvideva, da daje, zaradi 
izvajanja zveznih predpisov, 
zvezni sekretar za notranje za- 
deve pristojnim republiškim in 
pokrajinskim upravnim orga- 
nom obvezne inštrukcije in na- 
vodila za delo. 

Druge spremembe veljavne- 
ga Zakona predvidevajo pre- 
nos pooblastil na tem področ- 
ju, ki jih je imel predsednik re- 
publike, na Predsedstvo SFRJ. 
V besedilo Osnutka zakona pa 
so vključene tudi nujne termi- 
nološke uskladitve Zakona z 
Zakonom o temeljih sistema 
državne uprave, Zveznem 
izvršnem svetu in zveznih 
upravnih organih. 

Vojaški rok vojakov-študentov bo trajal 

neprekinjeno  

• Od 1. julija 1984 bodo rekruti-študenti služili vojaški rok naenkrat, neprekinjeno 
15 mesecev 

• Predvidena je možnost prekinitve služenja vojaškega roka vojakov-športnikov 
zaradi sodelovanja na pomembnejših mednarodnih tekmovanjih 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog zako- 
na o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o vojaški obvez- 
nosti (AS 260), s predlogom, 
da ga obravnava in sprejme po 
hitrem postopku. Za sprejetje 
tega Zakona je pristojen Zvez- 
ni zbor. 

LE LETO DNI 
PRI POUKU 

Najpomembnejša novost, ki 
jo predlagajo spremembe in 
dopolnitve veljavnega Zakona, 
določa obveznost, da bodo re- 
kruti, vpisani na fakultete ozi- 
roma druge visoke ali višje šo- 
le v SFRJ, služili vojaški rok 
neprekinjeno, torej tako kot vsi 
drugi vojaki. Doslej je bilo 
predpisano, da služijo vojaški 
rok 12 mesecev, po zaključku 
študija pa še tri mesece. Po 
novem naj bi študentje začeli 
služiti vojaški rok 1. julija 1984. 
tako da bi rekrute - študente 
napotili v enote takoj po vpisu 
na fakulteto, visoko ali višjo 
šolo. S tem bi služenje voja- 
škega roka končali do začetka 
predavanj v naslednjem šol- 

skem letu. 
Pravilo, da zaradi služenja 

vojaškega roka vojaki - štu- 
denti ne bi manjkali na preda- 
vanjih več kot leto dni, bo ve- 
ljalo tako za rekrute, ki so vpo- 
klicani v JLA v koledarskem le- 
tu, v katerem so končali šolo 
srednjega usmerjenega izo- 
braževanja, kot tudi za vse ti- 
ste, ki zaradi z zakonom upra- 
vičenih razlogov niso odšli v 
JLA v letu, ko so končali šola- 
nje. 

Z neprekinjenim služenjem 
vojaškega roka vojakov - štu- 
dentov, poudarja obrazložitev 
Predloga zakona, bi preprečili 
neenakomernost in resno defi- 
citarnost pri popolnjevanju 
JLA. Do tega bi namreč prišlo 
ob hkratni septembrski odpu- 
stitvi (zaradi zakonske možno- 
sti zaključitve služenja voja- 
škega roka 30 dni pred njego- 
vim iztekom) dveh generacij 
vojakov: tiste, ki služi vojaški 
rok petnajst mesecev od julija 
predhodnega leta, in druge, ki 
je prišla na služenje vojaškega 
roka oktobra. 

V skladu s tako predlagano 

dinamiko popolnjevanja voja- 
kov v JLA, bi izpeljali preraz- 
poreditev rekrutnih kontingen- 
tov in dosegli enakomernejšo 
popolnjenost, s tem pa tudi 
potrebno bojno pripravljenost 
naše armade. 

Prav v tem so tudi razlogi, da 
bi Skupščina SFRJ čimprej 
sprejela omenjene spremembe 
in dopolnitve Zakona. To še to- 
liko bolj, ker začetek izvajanja 
omenjenih določb v letu 1984 
terja pravočasne spremembe 
vpisnih rokov na fakultetah, vi- 
sokih in višjih šolah, kakor tudi 
spremembo trajanja šolskega 
leta v zaključnih razredih sred- 
njega usmerjenega izobraže- 
vanja. 
VOJAKI - ŠPORTNIKI 
NA MEDNARODNIH 
TEKMOVANJIH 

Dopolnitve veljavnega Zako- 
na predlagajo tudi možnost 

prekinitve služenja vojaškega 
roka vojaku-športniku, in sicer 
na njegovo zahtevo ali na za- 
htevo športne oziroma druge 
organizacije, če kot član dr- 
žavne reprezentance sodeluje 
na svetovnerrr ali evropskem 
tekmovanju oziroma olimpij- 
skih igrah. Ti vojaki bodo mo- 
rali odslužiti preostali del voja- 
škega roka med koledarskim 
letom, ko je bilo tekmovanje 
zaključeno, najkasneje pa do 
konca koledarskega leta, v ka- 
terem dopolnijo 27 let starosti. 
Sicer pa, kakor predpisuje ve- 
ljavni zakon, ne bodo poklica- 
ni na dosluženje vojaškega ro- 
ka tisti tekmovalci, ki jim je do 
konca služenja vojaškega roka 
ostalo manj kot 60 dni. 

Posamezne spremembe in 
dopolnitve Zakona predlagajo 
tudi celovitejšo ureditev vpra- 
šanja nadomestil vojaškim ob- 
veznikom (v aktivni in rezervni 
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sestavi), ki samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim de- 
lom s sredstvi v lasti občanov 
ali drugo poklicno dejavnost, 
in sicer v času izpolnjevanja 
vojaške obveznosti. Poleg na- 

domestila v višini osnove za 
obračun in vplačilo prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ki so ga obvezniki 
dobivali tudi doslej, je predvi- 
deno, da jim pripada tudi na- 

domestilo za plačilo predpisa- 
nih obveznosti, ki jim morajo 
plačevati tudi v primerih, ko 
zaradi izpolnjevanja vojaške 
obveznosti ne opravljajo svoje 
dejavnosti. 

Vse druge predlagane spre- 
membe sodijo v krog pravno- 
tehničnih in so zapisane v 
Predlogu zaradi usklajevanja 
sprememb z veljavnim Zako- 
nom. 

Uspešnejše varstvo pred nalezljivimi 

boleznimi   

• Razširjen seznam nalezljivih bolezni, ki ogrožajo vso našo državo 
• Poenostavljena je procedura za razglasitev epidemije 
• Osebe, ki so zbolele za nalezljivimi boleznimi, je mogoče prevažati samo z 

ustreznimi sanitetnimi prevoznimi sredstvi 
• Ukinjena je obveznost imunizacije proti koleri, črnim kozam in drugim 

nalezljivim boleznim, kot tudi karantena za osebe, ki so bile v neposrednem 
stiku z obolelimi od kolere 

Podobno kot v svetu tudi pri 
nas narašča število nalezljivih 
bolezni, ki povzročajo večjo 
nevarnost. Med njimi so tudi 
take, katerih preprečevanje in 
odpravljanje urejajo republiški 
in pokrajinski predpisi, tako da 
je treba razširiti listo nalezljivih 
bolezni v veljavnem zveznem 
zakonu. To je prva in najpo- 
membnejša novost Predloga 
za izdajo Zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
varstvu prebivalstva pred na- 
lezljivimi boleznimi, ki ogroža- 
jo vso državo, z Osnutkom za- 
kona (AS 262), ki ga bodo 
obravnavali delegati Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. 

Glede na pomen prepreče- 
vanja nalezljivih bolezni, za ka- 
tere velja sedanji Zakon, je 
nujno treba urediti odgovor- 
nost pristojnih zveznih uprav- 
nih organov pri nadzorstvu 
nad njegovim izvajanjem. Po- 
drobneje pa je treba urediti tu- 
di odnose teh organov z orga- 
ni v republikah in pokrajinah. 
S temi in drugimi sprememba- 
mi in dopolnitvami se odprav- 
ljajo vrzeli, ki so se pokazale 
pri petletnem izvajanju ome- 
njenega zakonskega predpisa. 

ENOSTAVNEJŠI 
POSTOPEK PRI 
RAZGLASITVI 
EPIDEMIJE 

Osnutek predvsem razširja 
listo nalezljivih bolezni, katerih 
preprečevanje in zatiranje po- 
teka v skladu s predlaganimi 
zakonskimi spremembami in 
dopolnitvami. Spisek je tako 
razširjen s šestimi nalezljivimi 
boleznimi, ki se z živali prena- 
šajo na ljudi (zoonoze) in s šti- 
rimi nalezljivimi boleznimi, ka- 
terih preprečevanje in zatira- 

nje nujno zahteva enotno in 
sočasno izvajanje potrebnih 
ukrepov. Tako je zdaj na tej 
listi skupaj 43 nalezljivih bo- 
lezni. Napredek diagnostike in 
praktične potrebe zdravstvene 
službe pa zahtevajo ločeno 
evidentiranje in prijavljanje ne- 
katerih bolezni po sedanji listi. 

Na novo je določena tudi ob- 
veznost medsebojnega obve- 
ščanja in sodelovanja zdrav- 
stvenih in veterinarskih orga- 
nizacij pri preprečevanju in za- 
tiranju zoonoz, kar bo zagoto- 
vilo aktivnejši odnos teh služb 
v boju proti omenjenim bolez- 
nim. 

Pomembna novost je vseka- 
kor tudi določba o razglastivi 
epidemije. Sedaj je ta posto- 
pek predolg, tako da pogosto 
ni dosežen željen učinek. 
Spremembe pa dajejo poobla- 
stilo tudi določeni zdravstveni 
organizaciji, tako da ga ne bo- 
do imeli samo republiški in po- 
krajinski organi, kar ima lahko 
velik praktičen pomen. 

Podobno velja tudi za pro- 
gram ukrepov za varstvo pred 
nalezljivimi boleznimi. Ne bo- 
do ga več namreč sprejemale 
družbenopolitične, temveč tu- 
di samoupravne interesne 
skupnosti na zdravstvenem 
področju, kakor tudi zdrav- 
stvene in druge organizacije 
združenega dela. 

NOVI UKREPI PRI 
PREPREČEVANJU IN 
ZATIRANJU KOLERE 

Osnutek zakona izpušča do- 
ločbo veljavnega Zakona o ob- 
stoju posebnih objektov za 
izolacijo in zdravljenje karan- 
tenskih bolezni glede na mož- 
nost, da osebe, ki so zbolele za 
temi boleznimi, zdravijo in izo- 

lirajo v ustreznih zdravstvenih 
organizacijah. Izpuščena je 
nadalje določba o izoliranju in 
zdravljenju obolelih oseb v 
prostorih domov, internatov in 
v drugih organizacijah za ko- 
lektivno namestitev, ker je pre- 
živela. 

Glede prevoza obolelih oseb 
pa je predpisano, da se lahko 
opravlja samo z ustreznimi sa- 
nitetnimi prevoznimi sredstvi, 
in sicer pod pogoji, ki onemo- 
gočajo širjenje nalezljive bo- 
lezni. Druge možnosti prevoza, 
ki so sedaj po predpisih dovo- 
ljene, Osnutek zakona več ne 
omenja, ker niso bile oprede- 
ljene in v praksi tudi težko 
izvedljive. 

Pomembna novost pa je 
predpisovanje obvezne pre- 
ventivne dezinfekcije izločkov, 
predmetov, opreme in prosto- 
rov zdravstvenih organizacij, 
šol in drugih ustanov za otroke 
in mladino, kakor tudi predpi- 
sovanje programov izvajanja 
tega pomembnega ukrepa v 
boju proti pojavu več nalezlji- 
vih bolezni in hišnih infekcij, ki 
postajajo pomemben zdrav- 
stveni problem. 

Osnutek zakona predvideva 
ukinitev obvezne imunizacije 
proti koleri, črnim kozam in 
drugim nalezljivim boleznim, 
razen za ljudi, ki potujejo v dr- 
žave, ki to izrečno zahtevajo. 
Ni tudi več potrebe za regulira- 
nje načina izvajanja imunizaci- 
je v primeru pojava te bolezni 
ali črnih koz, ki so v svetu 
praktično izkoreninjene. 

Z uveljavitvijo teh sprememb 
in dopolnitev Zakona, osebam, 
za katere se sumi, da so bile v 
neposrednem stiku z obolelimi 
za kolero, ne bo več treba v 
karanteno, temveč bo zanje 
veljalo le zdravstveno nadzor- 
stvo. Če pa so bile te osebe v 
posrednem stiku z obolelimi 
za kolero, ne bo zanje veljal 
niti ukrep zdravstvenega nad- 
zorstva, kakor je predpisano 
sedaj. Tako ublaženi ukrepi se 
predlagajo zaradi novih dosež- 
kov pri zdravljenju kolere. 

OBVEZNOSTI 
ZDRAVSTVENIH 
ORGANOV 

Med zakonskimi novostmi je 
tudi obveznost zdravstvenih 
organizacij, da se na organizi- 
ran in odgovoren način bojuje- 
jo proti širjenju nalezljivih bo- 
lezni in da svoje obveznosti na 
tem področju določijo s sploš- 
nim aktom, ki ga bo treba 
sprejeti v šestih mesecih po 
uveljavitvi omenjenega Za- 
kona. 

Obrazložitev predlaganih 
sprememb in dopolnitev pravi, 
da uresničevanje funkcij fede- 
racije pri izvajanju omenjene- 
ga Zakona terja zagotovitev 
pogojev za spremljanje pojav- 
ljanja in širjenja nalezljivih bo- 
lezni. S tem bi bilo namreč šele 
mogoče oceniti, če katera od 
teh bolezni ogroža vso državo. 
Ta možnost mora postati za- 

^»ooocoocooooooocoeooooe«^^ 
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konska obveznost, tako da je- 
pedvideno, da bodo rrorali pri- 
stojni organi v republikah in 
pokrajinah obvezno sporočati 
potrebne podatke pristojnim 
organom federacije. 

Ker zvezni organ za zdrav- 
stveno področje nima dovolj 
strokovnjakov na tem področ- 

ju, Osnutek zakona predvideva 
oblikovanje komisije za nalez- 
ljive bolezni, ki bi jo sestavljalo 
potrebno število strokovnja- 
kov ustreznih profilov, ki bi 
presojali in predlagali izvaja- 
nje funkcij ogranov federacije. 

Osnutek zakona povečuje 
tudi minimalne kazni za kršitev 

posameznih določb in zmanj- 
šuje število prekrškov v prime- 
rih, ko je ocenjeno, da je mo- 
goče z aktivnim delom pristoj- 
nih služb zagotoviti izvajanje 
predpisov brez sankcij. 

Zaostrujejo pa se sankcije 
proti sanitarnim inšpektorjem, 
če pri opravljanju nadzorstva 

nad izvajanjem tega Zakona 
ugotovijo kršitve predpisov,ne 
vložijo pa prijave za kaznova- 
nje osebe, ki je storila prekr- 
šek. To se smatra za težjo krši- 
tev delovnih dolžnosti,ki lahko 
vpliva tudi na odvzem poobla- 
stila za-opravljanje tega nad- 
zorstva. 

ANALIZE IN OCENE 

Zaostrovanje problema nezaposlenosti na 

nerazvitih področjih   

• Od 560.000 novozaposlenih oseb je bilo v prvih dveh letih tekočega planskega 
obdobja na nerazvitih področjih zaposlenih približno 200.000 oseb 

• Kljub povečanju stopnje zaposlenosti je na teh področjih na 100 prebivalcev 
zaposlenih samo 20, ali samo vsak peti 

• V letu 1982 je bilo zabeleženih 392.000 nezaposlenih oseb v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovu, kar je za 48.000 več kot leta 1980 

• Rast zaposlenosti nad rastjo družbenega proizvoda je posebej izražena na 
nerazvitih področjih - v letu 1982 se je v SAP Kosovu proizvodnja zmanjšala za 
3,2 odstotka, zaposlovanje pa se je povečalo za 5 odstotkov 

• V objektih, ki bodo zgrajeni na teh področjih, na podlagi do zdaj sklenjenih 
sporazumov o združevanju, naj bi se zaposlilo 33.500 novih delavcev 

Problemi na področju zapo- 
slenosti in zaposlovanja so 
med najbolj aktualnimi proble- 
mi našega nadaljnjega družbe- 
noekonomskega razvoja. Izvi- 
rajo predvsem iz premajhne 
angažiranosti delovnega po- 
tenciala in se kažejo v stalnem 
povečanju števila tistih, ki 
iščejo zaposlitev. Nezadovolji- 
vo stanje na tem področju je 
posebej izraženo v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo. Zato ukrepi in ak- 
tivnosti za reševanje teh pro- 
blemov zahtevajo tudi večja 
lastna prizadevanja teh podro- 
čij, kot tudi ustrezno stopnjo 
skupnega delovanja na teme- 
ljih vzajemnosti interesov za 
bolj izenačen in stabilnejši raz- 
voj vseh naših področij. 

To je poudarjeno v gradivu 
»Aktualna vprašanja zaposle- 
nosti in zaposlovanja v gospo- 
darsko manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovu in smeri 
razreševanja«, ki je bilo posla- 
no v obravnavo delegatom v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Gradivo je 
pripravil Zvezni komite za de- 
lo, zdravstvo in socialno var- 
stvo v sodelovanju z Zveznim 
zavodom za družbeno planira- 
nje in Zveznim birojem za za- 
poslovanje. 

AKTUALNO STANJE 
ZAPOSLENOSTI IN 
ZAPOSLOVANJA 

V preteklem obdobju je bil 
glavni nosilec politike zapo- 
slovanja družbeni sektor, ki je 
s svojim dinamičnim razvojem 
nudil možnosti za znatno po- 
večanje zaposlenosti. Vendar 
pa so se z izvajanjem progra- 
ma gospodarske stabilizacije 
možnosti za zaposlovanje na 
tej podlagi precej zmanjšale in 
so se problemi na tem področ- 
ju še zaostrili. Tako se je v ob- 
dobju 1981-1982 število delav- 
cev v družbenem sektorju po- 
večalo za 2,6 odstotka ali za 
okrog 300.000, medtem ko je v 
preteklem petletnem obdobju 
znašala splošna stopnja rasti 
zaposlenosti povprečno 4,2 
odstotka. 

Istočasno se je v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo število delavcev 
povečalo za okrog 130.000 ali 
za 4,2 odstotka povprečno let- 
no in se je tudi delež teh po- 
dročij v skupni zaposlenosti 
države povečal s 27,1 odstotka 
v letu 1980 na 27,9 odstotka v 
letu 1982. Razen tega je bilo na 
podlagi gospodarske menjave 
zaposlenih še okrog 260.000 
oseb, od tega v teh področjih 

66.000, tako da je v prvih dveh 
letih tekočega planskega ob- 
dobja število novozaposlenih 
oseb znašalo skupaj okrog 
560.000. Od tega je bilo na ne- 
razvitih področjih zaposleno 
približno 200.000 oseb. 

V gradivu je poudarjeno, da 
je stopnja rasti zaposlenosti v 
vseh manj razvitih republikah 
večja, kot je bilo predvideno s 
planom, medtem ko je v SAP 
Kosovo, čeprav najvišja v drža- 
vi, nižja od predvidene stopnje 
(6 odstotkov) in znaša 4,5 od- 
stotka. Prav tako je poudar- 
jeno, da je kljub povečani 
stopnji zaposlenosti prebival- 
stva v teh področjih na sto pre- 
bivalcev zaposlenih še naprej 
le 20 ali vsak peti, medtem ko 
je povprečje v državi 26,4 od- 
stotka. Stopnja zaposlenosti 
skupnega prebivalstva je po- 
sebej nizka v SAP Kosovo in 
znaša 11,6 odstotka. 

Z druge strani pa gibanje za- 
poslenosti po dejavnostih v 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovu kaže ugodno ten- 

denco, ki se kaže predvsem v 
hitrejši rasti zaposlenosti v go- 
spodarskih (4,4 odstotka) kot 
pa v negospodarskih dejavno- 
stih (3 odstotke). V okviru go- 
spodarstva je bila najhitrejša 
rast dosežena v industriji (5,6 
odstotka), kjer je bila realizira- 
na tudi polovica vseh na novo 
odprtih delovnih mest. 

SPREJEM 
PRIPRAVNIKOV 

V gradivu je posebej po- 
udarjeno, da so bili v letu 1982 
doseženi do zdaj največji 
uspehi glede sprejema pri- 
pravnikov in to kljub nižji stop- 
nji rasti zaposlenosti (2,3 od- 
stotka) kot v prejšnjem letu 
(2,9 odstotka). V letu 1982 je 
bilo zaposlenih 69.500 priprav- 
nikov, kar je za 17.C00 oziroma 
tretjino več kot v letu 1981. 

Od skupaj sprejetih priprav- 
nikov v teh dveh letih je bilo 
42.000 ali 34 odstotkov zapo- 
slenih na področju manj razvi- 
tih: V SR Bosni in Hercegovini 

jjseosococcoooeocccosoosossoosccooceooooec« 
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25.000, V SR Črni gori 2.400, V 
SR Makedoniji 11.000 in SAP 
Kosovo 3.300. Čeprav je dina- 
mika zaposlovanja pripravni- 
kov v nerazvitih področjih več- 
ja kot v ostalih, potrebe za za- 
poslovanjem strokovnih oseb 
pripravnikov še daleč niso po- 
krite. 

Prav tako niso pokrite potre- 
be in možnosti angažiranja in 
zaposlovanja v individualnem 
kmetijskem sektorju, kjer je 
zaposlenih samo 2 odstotka 
od skupnega števila zaposle- 
nih, medtem ko je njihov delež 
na področju nerazvitih še nižji 
in znaša 1,8 odstotka. Sicer pa 
je bilo v letu 1981 v kmetijstvu 
angažiranih dva milijona in 
488.000 oseb, od tega v gospo- 
darsko manj razvitih področjih 
667.000. 

V gradivu je ocena, da so bili 
doseženi pomembni uspehi na 
področju zaposlenosti, pose- 
bej če upoštevamo pogoje pod 
katerimi so bili doseženi. Ven- 
dar pa je bilo to premalo, da bi 
zaustavili rast števila oseb, ki 
iščejo zaposlitev. V letu 1982 je 
v državi iskalo delo 862.000 
oseb, kar je do zdaj največje 
število. Po le majhni rasti regi- 
strirane nezaposlenosti od 2,9 
odstotka v letu 1981 je v letu 
1982 prišlo do pospešene rasti 
po stopnji 6,7 odstotka. 

PROBLEM 
NEZAPOSLENOSTI 

Problem nezaposlenosti se 
posebej kaže v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo. Ta področja so 
bila v letu 1982 udeležena s 
it5,4 odstotka v skupnem števi- 
lu oseb, ki iščejo zaposlitev v 
državi. Tega leta je bilo regi- 
striranih 392.000 nezaposlenih 
oseb, kar je za 48.000 več kot v 
letu 1980. 

Ti problemi so posebej zao- 
streni zaradi neprestanega po- 
večevanja deleža mladih stro- 
kovnjakov. V letu 1982 je bila 
skoraj polovica vseh oseb, ki 
so iskale zaposlitev strokov- 
njaki (49,2 odstotka). V skupaj 
registrirani nezaposlenosti je 
76 odstotkov oseb mlajših od 
30 let oziroma v najsposobnej- 
ši življenjski in delovni dobi. 

V strukturi oseb, ki iščejo za- 
poslitev prevladujejo ženske, 
delež katerih je bil v letu 1982 
57,1 odstotka. Tako je v vseh 
republikah in SAP Vojvodini, 
razen v SAP Kosovo, kjer so 
ženske udeležene le s 24 od- 
stotki v skupni registrirani ne- 
zaposlenosti. Največje število 
oseb prvič išče zaposlitev, po- 
sebej pa je velik njihov delež v 
nerazvitih področjih, kjer se 
giblje povprečno okrog 75 od- 
stotkov. 

Čeprav je pritisk na zaposlo- 
vanje velik, niso zasedena vsa 
prazna mesta in to največ za- 
radi teritorialne in profesional- 
ne neskladnosti strukture po- 
nudbe in povpraševanja zapo- 
slovanja. Prav tako je vse manj 
ugodno razmerje med števi- 
lom oseb, ki iščejo zaposlitev 
in potrebami po delavcih, po- 
sebej v nerazvitih področjih. 
Tako je v letu 1982 v SAP Ko- 
sovu prišlo na eno razpisano 
mesto 42,4 osebe, ki iščejo za- 
poslitev, v SR Hrvatski in SAP 
Vojvodini je to razmerje 7, v SR 
Sloveniji pa 1,7. 

Upoštevajoč situacijo na po- 
dročju zaposlenosti in zapo- 
slovanja v prvem trimesečju 
1981 je v gradivu ocena, da 
bodo problemi na tem področ- 
ju še bolj izraziti, ker je prišlo 
do počasnega zmanjševanja 
stopnje rasti zaposlenosti in 
nadaljevanja težnje nekoliko 
hitrejše rasti števila oseb, ki 
iščejo zaposlitev. 

V prvih treh mesecih leta 
1983 je zaposlitev iskalo 
915.400 oseb, kar je za 54.000 
ali 6,5 odstotka več kot v istem 
obdobju preteklega leta. Na 
podlagi teh gibanj je mogoče 
sklepati, da bo število teh oseb 
sredi leta 1983 preseglo 
930.000. 

VPLIV 
DEMOGRAFSKEGA 
RAZVOJA 

Sedanje stanje zaposlenosti 
in nezaposlenosti v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo je rezultat delova- 
nja številnih dejavnikov med 
katerimi so še posebej izraziti 
dinamičen demografski razvoj, 
dinamičen in strukturno neu- 
strezen gospodarski razvoj, 
neuskaljen razvoj izobraževa- 
nja, notranje in zunanje migra- 
cije in drugo. 

Ko je govora o vplivu demo- 
grafskega razvoja na zaposle- 
nost in zaposlovanje je v gradi- 
vu poudarjeno, da je bila v letu 
1981 v vseh manj razvitih repu- 
blikah in SAP Kosovo stopnja 
naravnega prirastka prebival- 
stva nad povprečjem v državi 
(7,8 odstotka). Najvišja je bila v 
SAP Kosovo (25,5 odstotka), 
kjer se sicer stopnja naravne- 
ga prirastka zadržuje na isti 
ravni že trideset let V teh po- 
dročjih je prav tako tudi večji 
delež mladih, kar je posebej 
izrazito na področju SAP Ko- 
sovo, kjer otroci do 14 let 
predstavljajo 41,4 odstotka 
skupnega prebivalstva. Pod 
vplivom teh gibanj se stalno 
povečuje tudi delež delovnega 
kontingenta v skupnem prebi- 
valstvu vse države. Največji de- 
lež delovno sposobnega prebi- 

valstva ima SR Bosna in Her- 
cegovina (68,3 odstotka, naj- 
manjši pa SAP Kosovo (55,6 
odstotka 

čeprav se je v povojnem ob- 
dobju neprestano povečevalo 
aktivno prebivalstvo je stopnja 
aktivnosti v neprestanem lah- 
nem upadanju in to predvsem 
zaradi upadanja deleža kmetij- 
skega prebivalstva, večjega 
zajemanja za šolanje, poveča- 
nja deleža starega prebivalstva 
in drugega. Glede tega je opa- 
ziti tudi velike regionalne razli- 
ke. Primerjanje s prejšnjimi leti 
kaže, da se stopnja aktivnosti v 
nerazvitih področjih povečuje. 
To večja posebej za SAP Koso- 
vo, ki bo imela zaradi novih 
generacij, ki naj bi šele prišle v 
delovni kontingent zelo po- 
udarjene probleme na področ- 
ju zaposlenosti in zaposlova- 
nja. 

Sicer pa je eden glavnih 
vzrokov za povečanje pritiska 
na zaposlovanje pospešen 
prehod kmetijskega in nekme- 
tijskega prebivalstva. O tem 
govori tudi podatek, da se je 
delež kmetijskega prebivalstva 
zmanjšal od 60,9 odstotka v le- 
tu 1953 na 20 odstotkov v letu 
1981. Najbolj dinamično upa- 
danje je bilo zabeleženo v SR 
Črni gori, SAP Kosovo, SR Bo- 
sni in Hercegovini in SR Make- 
doniji, medtem ko je bilo v 
ostalih področjih precej poča- 
snejše. 

GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN 
ZAPOSLENOST 

V obdobju od leta 1971 do 
1980 je bila uresničena dina- 
mična rast družbenega gospo- 
darstva po stopnji 5,7 odstotka 
povprečno letno. Vendar je 
prišlo od leta 1980 do upoča- 
snitve gospodarske rasti, tako 
da je povprečna stopnja v 
prvih dveh letih tekočega pla- 
na le 1,2 odstotka. Ta upoča- 
snitev je, kakor je poudarjeno 
v gradivu, izražena tudi v vseh 
gospodarsko manj razvitih po- 
dročjih, v SAP Kosovo pa je 
bila v letu 1982 zabeležena ne- 
gativna stopnja 1,4 odstotka. 

Vse do leta 1980 so ta po- 
dročja uresničevala nadpov- 
prečno rast industrijske proiz- 
vodnje - po stopnji 8 odstot- 
kov. Njihov dinamičen razvoj 
je bil uresničen zahvaljujoč 
predvsem velikim vlaganjem, 
ki so prispevala k velikemu šir- 
jenju proizvodnih zmogljivosti. 
V tem obdobju so bila investi- 
cijska vlaganja v vseh nerazvi- 
tih področjih pospešnejša od 
povprečnih v državi, posebej 
visoka pa je v SAP Kosovo. 

Vendar tako visokih vlaganj 
ni spremljala ustrezna učinko- 

vitost, ki je v vseh nerazvitih 
področjih pod povprečjem v 
državi. Na 100 dinarjev investi- 
cij je v teh področjih ustvarjen 
naslednji prirastek družbene- 
ga proizvoda: v SR Makedoniji 
okrog 19 dinarjev, v SR Črni 
gori in SAP Kosovo pa le 11 
dinarjev. 

Obsežna vlaganja so prispe- 
vala h krepitvi in razširitvi ma- 
terialno-tehnične osnove pro- 
izvodnje v družbenem sektor- 
ju. Prav tako se je bistveno 
spremenilo tudi razmerje indu- 
strije in kmetijstva v strukturi 
gospodarstva teh področij, ta- 
ko da je industrija povečala 
delež na 43 odstotkov (Jugo- 
slavija 40 odstotkov), kmetij- 
stvo pa zmanjšalo na 14 od- 
stotkov. 

Upočasnitev gospodarske 
rasti in investicijske aktivnosti 
od leta 1980 se je pokazalo tu- 
di na upočasnitvi povprečne 
dinamike rasti zaposlenosti v 
državi, vendar pa je na nerazvi- 
tih področjih še naprej visoka. 
Rast zaposlenosti nad rastjo 
družbenega proizvoda se je 
posebej pokazala v letu 1982 v 
industriji manj razvitih podro- 
čij. V SR Bosni in Hercegovini 
se je na primer industrijska 
proizvodnja povečala samo za 
0,3 odstotka, število delavcev 
pa za 4,1 odstotka, medtem ko 
se je v SAP Kosovo proizvod- 
nja zmanjšala za 3,2 odstotka, 
zaposlenost pa se je povečala 
za 5 odstotkov. 

VPLIV 
IZOBRAŽEVALNEGA 
SISTEMA NA 
ZAPOSLENOST 

Splošne značilnosti razvoja 
izobraževalnega sistema so 
prav tako vplivale na ustvarja- 
nje razkoraka med potrebami 
in možnostmi zaposlovanja. V 
procesu izobraževanja je več 
kot 4 milijone- oseb ali vsaki 
peti prebivalec. V nerazvitih 
področjih je v izobraževalni si- 
stem zajetih 1,9 milijona oseb 
ali vsak četrti, v SAP Kosovo 
pa vsak tretji, zaradi česar pri- 
haja do velikih odstopanj med 
potrebami za zaposlovanje šo- 
lanih kadrov in možnosti, da se 
le-ti zaposlijo. 

Vendar pa je poleg tega glo- 
balnega neskladja očitno, da 
je neskladje tudi znotraj posa- 
meznih stopenj strokovne izo- 
brazbe po profesijah. Tako pri- 
haja do situacije, da združeno 
delo prikazuje potrebe po do- 
ločenih profilih, predvsem 
proizvodnih poklicev, na drugi 
strani pa iz izobraževalnega 
procesa prihajajo kadri z ne- 
proizvodnimi poklici. 

Zaradi tega se iz leta v leto 
povečuje število strokovnja- 
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kov, ki iščejo zaposlitev, kar je, 
kot je poudarjeno v gradivu, 
posledica avtonomnega raz- 
voja sistema izobraževanja, ki 
ne upošteva dovolj potreb 
združenega dela. Prav tako re- 
formirano izobraževanje še ni 
popolnoma usklajeno s temi 
potrebami. Kot primer naj na- 
vedemo, da je v šolskem letu 
1980/81 v SAP Kosovo in SR 
Črni gori iz usmerjenega izo- 
braževanja prišlo prek 50 od- 
stotkov učencev, ki so se izo- 
braževali za neproizvodne po- 
klice. 

Nezadostne možnosti za za- 
poslovanje po koncu srednje- 
ga izobraževanja so vplivale na 
število visokošolskih ustanov, 
kot tudi števila oseb z visoko 
izobrazbo, ki iščejo zaposlitev. 
Število fakultet in visokih šol 
se je od 254 v letu 1971 pove- 
čalo na 358 v letu 1981, pri 
čemer se je na nerazvitih po- 
dročjih njihovo število poveča- 
lo od 68 na 120. 

Poleg tega v visokem šolstvu 
prevladujejo družbeno-huma- 
nistične znanosti oziroma ne- 
proizvodne znanosti. Tako je 
leta 1981 na fakultetah v vsej 
državi diplomiralo skupaj 
30.703 oseb, od tega na druž- 
beno-humanističnih znanostih 
55,9 odstotka, medtem ko je 
na nerazvitih področjih njihov 
delež še večji. 

Na razvoj zaposlenosti prav 
tako vpliva tudi samoupravno 
združevanje dela in sredstev 
na dohodkovni podlagi gospo- 
darstev z razvitih z gospodar- 
stvi manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. Ker so bili v ob- 
dobju 1976-1980 doseženi 
skromni rezultati v samou- 
pravnem združevanju prek 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja manj 
razvitih republik in pokrajin je 
bilo konec preteklega in v za- 
četku planskega obdobja 
(1981-1985) sprejetih več 
ukrepov in aktivnosti za po- 
spešitev tega procesa. 

Med drugim je predvideno, 
da se delež sredstev Sklada, ki 
bi se v tem obdobju oblikovala 
prek povezovanja združenega 
dela razvitih in manj razvitih 
republik in pokrajin, poveča z 
20 na 50 odstotkov skupnih 
sredstev sklada oziroma na 
znesek okrog 114 milijard di- 
narjev. 

Poleg tega je posebna po- 
zornost posvečena usmerjanju 
teh sredstev v projekte s kate- 
rimi bi, ob zagotovitvi hitrejše- 
ga razvoja in odpravljanje 
strukturnih neskladij razvoja 
teh področij, dosegli tudi čim- 
boljše učinke v razvoju zapo- 
slenosti. 

V gradivu je poudarjeno, da 
prvi uspehi tega procesa, do- 

seženi v letih 1981 in 1982, ka- 
žejo občutno pospešitev. Od 
približno 600 začetih pobud v 
tekočem planskem obdobju je 
bilo v prvih dveh letih sklenje- 
no 255 samoupravnih spora- 
zumov za uresničevanje skup- 
nega programa na nerazvitih 
področjih. 

Tako pomembne uspehe ne- 
koliko zmanjšuje dejstvo, da je 
112 (44 odstotkov od skupne- 
ga števila) projektov narejenih 
s samoupravnimi sporazumi 
organizacij združenega dela 
znotraj posameznih nerazvitih 
področij. Obenem ima samo 
ena tretjina od skupnega števi- 
la sporazumov značaj dohod- 
kovnega povezovanja, med- 
tem ko je največ sporazumov 
zasnovanih na kreditni (okrog 
49 odstotkov) ali drugi pod- 
lagi. 

Po podatkih, ki jih vsebuje 
173 od skupaj sklenjenih 255 
sporazumov o združevanju naj 
bi se v objektih, ki bodo zgra- 
jeni na tej podlagi zaposlilo 
33.500 novih delavcev. Upo- 
števajoč skupna vlaganja v te 
objekte (77 milijard dinarjev) 
izhaja, da je povrečno treba 
2,3 milijona dinarjev za zapo- 
slitev enega delavca. 

NOTRANJE IN 
ZUNANJE MIGRACIJE 

čeprav notranje migracije 
med gospodarsko razvitimi in 
nerazvitimi področji tečejo v 
obeh smereh je bil do zdaj ta 
proces v glavnem na relaciji 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo-gospo- 
darsko razvite republike in 
SAP Vojvodina. S posredova- 
njem SIS za zaposlovanje se je 
v obdobju 1974-1980 povpreč- 
no letno zaposlovalo okrog 
7.800 delavcev, od tega je bilo 
77 odstotkov delavcev iz manj 
razvitih področij, iz SR Bosne 
in Hercegovine pa celo 70 od- 
stotkov. 

V gradivu je poudarjeno, da 
je za prvi dve leti tekočega 
planskega obdobja značilen 
manjši obseg organiziranega 

medrepubliškega-pokrajin- 
skega zaposlovanja. Na ta na- 
čin se je povprečno letno za- 
poslilo okrog štiri petine ali 
okrog pet tisoč delavcev iz ne- 
razvitih področij. Največ delav- 
cev iz drugih republik je spre- 
jemala SR Hrvatska, nato pa 
približno enako SAP Vojvodi- 
na, SR Srbija (področje brez 
pokrajin) in SR Slovenja. 

Kar zadeva zaposlovanje ob- 
čanov iz nerazvitih področij v 
tujini je v gradivu poudarjeno, 
da se je le-to v zadnjih letih 
precej zmanjšalo. S posredo- 
vanjem SIS za zaposlovanje je 
bilo leta 1981 zaposlenih v tuji- 

ni 2.300 občanov, od tega 820 
iz manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. V letu 1982 pa je 
na ta način odšlo skupaj 7.130 
občanov, od tega 4.760 iz ne- 
razvitih področij. 

Prav tako kaže število po- 
vratnikov z začasnega dela v 
tujini tendenco upadanja, je pa 
še vedno precej večje od od- 
hoda. Po podatkih zadnjega 
popisa prebivalstva se je na 
delu v tujini nahajalo skupaj 
625.000 občanov. 

Sicer pa je bilo od skupaj 
24.776 povratnikov, ki so se v 
letih 1981 in 1982 prijavili SIS 
za zaposlovanje, okrog 53 od- 
stotkov prijavljenih v nerazvi- 
tih področjih. Od prijavljenih 
povratnikov je v povprečju 
vsak četrti zaposlen v družbe- 
nem sektorju. Glede tega so se 
pokazale velike regionalne ra- 
zlike, tako da je v SR Bosni in 
Hercegovini zaposlenvsak pe- 
ti povratnik, v SR črni gori 
vsak tretji, medtem ko je v SAP 
Kosovo dobil zaposlitev vsak 
deseti povratnik. 

PROGRAM UKREPOV 
IN AKTIVNOSTI 

S programi razvoja zaposle- 
nosti v gospodarsko manj raz- 
vitih republikah in SAP Kosovo 
so podrobneje izdelani uprepi 
z izvajanjem katerih bi že do 
konca tekočega planskega ob- 
dobja morali zagotoviti zausta- 
vitev rasti nezaposlenosti in 
ustvariti pogoje za postopno 
odpravljanje. Pri pripravi teh 
programov je bilo treba pose- 
bej upoštevati aktualne pogoje 
izvajanja gospodarske stabili- 
zacije in zoževanja investicij- 
ske porabe. 

Dodatne možnosti za večje 
zaposlovanje v tem obdobju 
so, kot je poudarjeno v gradi- 
vu, predvsem v racionalnejši 
uporabi obstoječih zmogljivo- 
sti in delovnega časa, v dosle- 
dnejšem izvajanju predpisov o 
zaposlovanju pripravnikov, 
omejevanju oziroma ukinjanju 
posameznih oblik dopolnilne- 
ga dela, vsestranskem razvoju 
malega gospodarstva in kme- 
tijstva. 

Posebna pozornost je v teh 
programih posvečena tudi 
izboljšanju sistema planiranja 
potreb združenega dela do de- 
lavcev in prilagajanje procesa 
izobraževanja tem potrebam. 
Poleg tega so predvideni ukre- 
pi za ustvarjanje širših možno- 
sti zaposjovanja na podlagi 
združevanja sredstev občanov, 
kot tudi razširitev sodelovanja 
s tujimi partnerji z namenom, 
da bi povečali zaposlitev. Prav 
tako je treba računati na razpi- 
se namenskih samoprispevkov 
in posojil za zaposlovanje. 

Omenjeni programi zavezu- 

jejo tudi vse organizacije zdru- 
ženega dela, krajevne skupno- 
sti, občine, samoupravne in- 
teresne skupnosti, gospodar- 
ske zbornice in druge subjek- 
te, da sprejmejo svoje progra- 
me o zaposlovanju in zagoto- 
vijo njihovo izvajanje. 

Glede na pereč problem ne- 
zaposlenosti v nerazvitih po- 
dročjih posebej v SAP Kosovo, 
kot tudi objektivne nemogoče, 
da se v doglednem času reši z 
lastnimi močmi, je v gradivu 
posebej poudarjena potreba 
po intenzivnem sprejemanju 
skupnih ukrepov, na bazi soli- 
darnosti in vzajemnosti z na- 
menom, da se zaustavi nadalj- 
nja rast nezaposlenosti in nje- 
no postopno zmanjšanje. 

Glede tega bi moralo biti 
skupno delovanje pri razreše- 
vanju tega problema usmerje- 
no predvsem na Sprejetje no- 
vega družbenega dogovora o 
temeljih skupne politike s po- 
dročja zaposlovanja in njenem 
uresničevanju v SFRJ in s tem 
zagotoviti enotno izvajanje ta- 
ko sprejete politike. 

Razen tega bi morali zagoto- 
viti, da se sredstva sklada fe- 
deracije, namenjena za vlaga- 
nja v nerazvita področja, v 
čimvečji meri zagotovijo prek 
samoupravnega združevanja 
dela in sredstev na dohodkov- 
ni podlagi. 

Prav tako bo treba pospešiti 
ekonomsko upravičene migra- 
cije zaradi zaposlovanja na or- 
ganiziran način, posebej v ne- 
razvitih področjih ter s poseb- 
nimi sredstvi in metodami sti- 
mulirati zaposlovanje strokov- 
njakov, ki jih primanjkuje iz 
drugih krajev v nerazvitih po- 
dročjih. 

Poleg sprejemanja nujnih 
ukrepov za zmanjšanje zmog- 
ljivosti in morebitno zapiranje 
posemeznih izobraževalnih in- 
stitucij, je treba obenem po- 
spešiti delo pri sprejetju enot- 
ne nomenklature poklicev v 
SFRJ in s tem ustvariti pogoje 
za usklajevanje izobraževalne- 
ga sistema s potrebami zdru- 
ženega dela. 

Prav tako je treba z razvojem 
agroindustrijskega kompleksa 
zagotoviti pogoje za hitrejši 
razvoj individualnega kmetij- 
stva ter odpravljati zakonske in 
druge ovire, ki zavirajo ali pre- 
prečujejo obsežnejša vlaganja 
sredstev občanov v razvoj ma- 
terialne osnove združenega 
dela. 

Treba bo tudi zagotoviti pre- 
dnost zaposlovanja delavcev z 
nerazvitih področij pri indivi- 
dualnem zaposlovanju pri tujih 
delodajalcih, kot tudi pri zapo- 
slovanju v organizaciji združe- 
nega dela v državi zaradi izva- 
janja investicijskih del v tujini. 
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Večja proizvodnja in izvoz - edino 

zdravilo proti pomanjkanju  

• ®?LS.!lr!0m ^eHtve proizvodov, ki jih primanjkuje, ni povsem rešeno vprašanje preskrbe prebivalstva, je pa več reda in odgovornosti 
• Skoraj v vsej državi, razen v SR Sloveniji, so občine, pod pritiskom 

pomanjkanja, uvedle različne oblike racionalne preskrbe prebivalstva s 
proizvodi, ki jih primanjkuje 

• Z omejevanjem porabe bencina in dizelskega goriva je poraba teh proizvodov 
prilagojena razpoložljivim količinam, čeprav jih ni dovolj za normalne potrebe 

9 Obstajajo pogoji za normalizacijo preskrbe prebivalstva s pralnimi praški 
medtem ko bo pomanjkanje kave čutiti na trgu še naprej 

• Predlog je, da se sprejmejo vsi razpoložljivi ukrepi, da bi bila zagotovljena 
redna preskrba z zdravili »uiuvijeiM 

čeprav je v našem sistemu 
svoboden promet blaga in sto- 
ritev mogoče omejiti le na 
podlagi zveznega zakona, so 
mnoge družbenopolitične 
skupnosti v državi zaradi po- 
manjkanja lani sprejele odlo- 
ke, s katerimi so uvedle različ- 
ne oblike racionalne preskrbe 
z deficitarnimi proizvodi in 
ukrepe za omejevanje tržišča. 
S takimi ukrepi pa še zdaleč ni 
rešeno vprašanje redne pre- 
skrbe prebivalstva z deficitar- 
nimi proizvodi, čeprav so ti 
ukrepi v določeni meri prispe- 
vali k organiziranejšemu in od- 
govornješmu reševanju tega 
problema. 

Izkušnje uvajanja ukrepov o 
racioniranem preskrbovanju 
prebivalstva in omejevanju 
prometa blaga na enotnem ju- 
goslovanskem trgu opozarja- 
jo, da je pravilno rešitev tega 
problema mogoče poiskati le s 
povečevanjem proizvodnje, 
predvsem deficitarnega blaga, 
nadalje s povečevanjem izvoza 
in deviznega priliva, z zmanj- 
šano porabo deviz in organizi- 
ranejšim prometom na enot- 
nem jugoslovanskem tržišču. 

Tak sklep ponuja tudi Infor- 
macija o omejevanju svobo- 
dnega prometa blaga in stori- 
tev na enotnem jugoslovan- 
skem trgu, ki jo je pripravil 
Zvezni sekretariat za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve. 
V skladu s programom dela 
Zbora republik in pokrajin bo 
to gradivo kmalu na dnevnem 
redu Skupščine SFRJ dnev- 
nem redu Skupščine SFRJ, da 
bi celovito preučili vse izkuš- 
nje pri uvajanju omejitvenih 
ukrepov na področju svobo- 
dnega prometa blaga in stori- 
tev na tržišču. 

KDO LAHKO UREJA 
TRŽIŠČE? 

Temelj enotnega jugoslo- 
vanskega tržišča je po Ustavi 
SFRJ svoboden promet blaga 
in storitev na vsem območju 
države. Federacija pa ima 
ustavno pooblastilo, da ureja 
in zagotavlja sistem ukrepov, s 
katerimi preprečuje kršitve 
enotnosti jugoslovanskega 
trga. 

Do motenj pri preskrbi pre- 
bivalstva z nekaterimi pre- 
hrambenimi proizvodi in bla- 
gom za široko porabo je prišlo 
predvsem zaradi zmanjševanja 
proizvodnje in manjših mož- 
nosti za uvoz posameznih iz- 
delkov s konvertibilnega ob- 
močja, zaradi premajhne sa- 
moupravne organiziranosti tr- 
žišča, porušenih razmerij v pri- 
marni delitvi, pa tudi zaradi za- 
drževanja blaga v skladiščih in 
ustvarjanja umetnih pomanj- 
kanj, ko so proizvajalci čakali 
na nove cene. K temu je, po- 
udarja Informacija, prispevalo 
tudi dejstvo, da blagovne re- 
zerve niso postale spodbuje- 
valec večje in stabilnejše pro- 
izvodnje, z njimi pa tudi niso 
onemogočene motnje na trgu. 

V takem položaju so družbe- 
nopolitične skupnosti začele 
uvajati različne ukrepe omeje- 
vanja tržišča in svobodnega 
prometa blaga oziroma racio- 
nirati preskrbo prebivalstva z 
deficitarnimi izdelki. 

OMEJITEV PORABE 
BENCINA IN 
DIZELSKEGA GORIVA 

Na tem področju je federaci- 
ja svoje ustavno in zakonsko 
pooblastilo izkoristila edino 
pri urejanju prometa z benci- 

nom in dizelskim gorivom. 
Precejšnje upadanje proizvod- 
nje naftnih derivatov, do kate- 
reaa je prišlo leta 1981 in 1982, 
je bilo posledica zmanjševanja 
uvoza surove nafte, ker repu- 
blike in pokrajini niso izpolnile 
svojih obveznosti pri zagotav- 
ljanju deviz za te namene. 

Zaradi tega je prišlo do veli- 
kih motenj pri preskrbi prebi- 
valstva, tako da je ZIS 20. okto- 
bra 1982 sprejel Uredbo o 
omejitvi prodaje motornega 
bencina in dizelskega goriva. 
Hkrati je bil sprejet Zakon o 
začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sred- 
stev za nakup teh naftnih deri- 
vatov. 

Sprejem teh ukrepov in po- 
večevanje cen naftnih deriva- 
tov so povzročili, da se je v 
prvih štirih mesecih letos 
zmanjšala poraba motornega- 
bencina za okoli 19 odstotkov, 
poraba dizelskega goriva pa se 
je povečala za 6,2 odstotka. In- 
formacija omenja tudi negativ- 
ne učinke te omejitve. Vplivala 
je na manjšo dostavo kmetij- 
skih pridelkov na tržišča v veli- 
kih potrošniških centrih, ote- 
ženo je poslovanje številnih 
zasebnih obrtnikov, pojavlja 
pa se tudi zapiranje tržišča. 

Administrativno omejevanje 
prodaje bencina in dizelskega 
goriva pa je prispevalo k temu, 
da je poraba teh goriv vsaj ne- 
kako prilagojena razpoložlji- 
vim količinam. Kljub temu po- 
nudba teh goriv še zdaleč ne 
more zadovoljiti potreb nor- 

malne porabe, tako da je po- 
daljšana veljavnost omenjene 
omejitve. Zvezni izvršni svet 
stalno spremlja stanje na trži- 
šču naftnih derivatov in si pri- 
zadeva povečati uvoz surove 
nafte, tako da bi sistem distri- 
bucije teh proizvodov čimprej 
zamenjali z njihovo prosto 
prodajo. 

RACIONALNO 
PRESKRBOVANJE 
PREBIVALSTVA 

V minulem obdobju nobena 
republika ali avtonomna po- 
krajina ni sprejemala predpi- 
sov o omejevanju tržišča na 
svojem območju. Za ta korak 
pa se je odločilo veliko število 
občin in krajevnih skupnosti v 
državi. V vsakem primeru so 
take ukrepe pogojevali po- 
manjkanje posameznih izdel- 
kov, neredna in neurejena pre- 
skrba prebivalstva in različni 
negativni pojavi na tržišču de- 
ficitiranih izdelkov. 

Uvajanje različnih oblik ra- 
cionirane preskrbe v občinah 
so predlagali občani in posa- 
mezne družbenopolitične in 
družbene organizacije, zdru- 
ženja in skupnosti konec leta 
1982. S pomočjo bonov, spi- 
skov in kartic Š6 se prodajale v 
glavnem omejene količine 
manjkajočih dobrin, kot so 
pralni prašek, olje, kava, slad- 
kor, surovo maslo, mleko, ku- 
rilno olje in plin. 

Informacija ugotavlja, da je 
ta oblika preskrbovanja prebi- 

pos^oecoeoooooocoooooooocoos 

K INFORMACIJA O OMEJEVANJU PROSTEGA PROMETA 
0 BLAGA IN STORITEV NA ENOTNEM JUGOSLOVAN- 

SKEM TRGU 
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valstva neenotno u-ejena na 
posameznih območjih, tako da 
je tudi preskrbljenost potroš- 
niških centrov z deficitarnimi 
izdelki povsem različna. 

Različne oblike racionirane 
preskrbe prebivalstva so bile 
uvedene v 84 odstotkih občin v 
SR Bosni in Hercegovini, in si- 
cer,za kavo in pralni prašek, v 
nekaterih občinah pa tudi za 
olje, sladkor, margarino in su- 
rovo maslo. Prav ta ukrep, 
omenja Informacija, je do do- 
ločene mere ublažil težave pri 
preskrbovanju s temi izdelki. 

V SR črni gori so bili konec 
lanskega leta zaradi pomanj- 
kanja večjega števila izdelkov 
v večini občin uvedeni boni ali 
kartice. Tak način distribuira- 
nja manjkajočih artiklov pa ni 
bil pokrit z ustreznimi blagov- 
nimi skladi. V začetku letošnje 
turistične sezone je Izvršni 
svet SR Črne gore priporočil, 
da v primorskih občinah ne bi 
uvajali bonov in se zavzel za 
enakomerno distribuiranje 
razpoložljivih količin deficitar- 
nega blaga. Vendar Informaci- 
ja poudarja, da je v tej republi- 
ki različna raven preskrbljeno- 
sti posameznih občin. 

Poskusa, da b.i z boni in spi- 
ski bolj enakomerno in redneje 
preskrbovali prebivalstvo so se 
lotili tudi v SR Makedoniji. Bo- 
ni so bili uvedeni za nakup olja 
in pralnega praška, medtem ko 
prodaja razpoložljivih količin 
kave, margarine in surovega 
masla poteka z omejevanjem v 
samih prometnih organizaci- 
jah. 

Na območju SR Srbije brez 
pokrajin so v največjih številu 
občin uvedli bone za nakup 
pralnih praškov, kave, olja, 
sladkorja in kurilnega olja, v 
SAP Kosovo pa primanjkuje 
večina proizvodov široke pora- 
be, kot so pšenica, koruza, 
olje, sladkor, meso in mleko. 
Uvajanje različnih oblik racio- 
nirane preskrbe s temi proi- 
zvodi v omenjeni pokrajini ni 
prineslo pričakovanih rezulta- 
tov. 

Tudi na tržišču SAP Vojvodi- 
ne je bila ponudba nekaterih 
proizvodov kot so pralni pra- 
šek, kava, olje, sladkor, mleko 
in butan plin premajhna. Zara- 
di tega so v nekaterih občinah 
uvedli omejitev količin izdel- 
kov, ki jih lahko kupi posamez- 
nik, drugje so deficitarno bla- 
go prodajali po spisku, v 16 
občinah pa so uvedli bone za 
nakup kave, pralnih praškov, 
olja in plina. 

Bone so uvedli tudi v neka- 
terih občinah SR Hrvaške, 
medtem ko na območju SR 
Slovenije takih omejitev ni 
bilo. 

Informacija sklepa, da so ra- 
zlične oblike racionirane pre- 
skrbe v državi lahko le nujna in 
začasna rešitev, probleme po- 
manjkanja na tržišču pa je mo- 
goče trajno rešiti le z večjo 
proizvodnjo in učinkovitejšim 
povezovanjem proizvodnih in 
prometnih organizacij. 

UKREPI ZA ODPRAVO 
POMANJKANJ 

Od začetka leta poteka v vsej 
državi organizirana politična 
akcija, sprejemajo pa se tudi 
ukrepi ekonomske politike, da 
bi rešili probleme pri preskr- 
bovanju prebivalstva. S to de- 
javnostjo je spodbujeno večje 
število organizacij združenega 
dela, bank in pristojnih orga- 
nov v drubenopolitičnih skup- 
nostih, da s precej večjo odgo- 
vornostjo rešujejo ta pereča 
vprašanja. 

Poleg tega je podpisan 
Družbeni dogovor za zagotav- 
ljanje in uporabo deviz za pla- 
čilo uvoza določenih izdelkov 
oziroma surovn za njihovo 
proizvodnjo na enotnem jugo- 
slovanskem tržišču v letu 1983. 
Prednost pri uvozu morajo do- 
biti izdelki, za katere se po ma- 
terialnih bilancah predvideva, 
da jih doma ne bomo pridelali 
ali proizvedli dovolj. Ti proi- 
zvodi so: olje, sojina pogača, 
soja, bombaž, sladkor, ribja in 
mesna moka, aditivi za živino- 
rejo, mleko v prahu, surovine 
za proizvodnjo umetnih gnojil, 
pralnih praškov, sredstev za 
varstvo rastlin in zdravil, kot 
tudi zdravil samih, sanitetni 
material in surova kava. 

Na podlagi tega Družbenega 
dogovora, pravi Informacija, je 
bilo sklenjenih nekaj samou- 
pravnih sporazumov med proi- 
zvajalci v posameznih grupaci- 
jah. Realizacijo teh sporazu- 
mov pa otežuje počasno prite- 
kanje deviz za te potrebe in 
pretirano administracijo pri 
uvozu teh izdelkov Poleg tega 
je različen pristop k združeva- 
nju deviz za te namene, pre- 
majhna pa je tudi aktivnost po- 
slovnih bank in organizacij 
združenega dela pri reševanju 
omenjenega problema. 

Informacija sklepa, da je 
skupnost s pomočjo Družbe- 
nega dogovora zagotovila 
ugodnejše pogoje gospodarje- 

nja vsem grupacijam katerim 
se zagotavljajo devizna sred- 
stva iz več virov. Na ta način pa 
so zagotovljeni tudi pogoji za 
normalizacijo proizvodnje de- 
ficitarnega blaga oziroma za 
preskrbo tržišča. 

MOŽNOSTI REDNEJŠE 
PRESKRBE 

Skoraj vse družbene struk- 
ture in pristojni organi v državi 
se na določen način ukvarjajo 
z vprašanjem zagotavljanja re- 
dnega in kontinuiranega pre- 
skrbovanja prebivalstva s pre- 
hrambenimi proizvodi in bla- 
gom za široko porabo. Zbor 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je večkrat obravnaval to 
problematiko, s sklepi, spreje- 
timi v začetku leta, pa je obve- 
zal pristojne zvezne organe in 
ZIS, da spremljajo, analizirajo 
in ocenjujejo položaj na trži- 
šču in o tem obveščajo Skup- 
ščino SFRJ. 

Skladno s temi sklepi, Zvez- 
ni sekretariat za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve v 
Informaciji opozarja tudi na 
možnosti za premagovanje 
omejevanja svobodnega pro- 
meta z nekaterimi izdelki v pri- 
hodnjem obdobju. 

Najpogosteje se ukrep ome- 
jevanja tržišča uporablja za 
promet s pralnimi praški, saj 
že dalj časa primanjkujejo sko- 
raj v vseh krajih države. Z ra- 
zličnimi ukrepi družbene 
skupnosti se je proizvodnja 
normalizirala pri večjem števi- 
lu proizvajalcev pralnih pra- 
škov in surovin za njihovo iz- 
delavo. Do konca maja letos se 
je proizvodnja v primerjavi z 
enakim obdobjem lani poveča- 
la za 9,3 odstotka. 

Poleg tega so naše organi- 
zacije iz ZSSR uvozile 17.000 
ton pralnega praška kot dopol- 
nilni uvoz, še 10.000 ton pa ga 
je bilo uvoženega nad z bilan- 
co določeno količino, da bi za- 
dovoljili povpraševanje na turi- 
stičnem območju. Računa se, 
da bi te količine zadostovale 
za zadovoljitev povpraševanja 
na tržišču, če bi potrošniki pri- 
lagodili svoje nakupe ravni te- 
kočih potreb. Če bi pravoča- 
sno zagotovili še 20 milijonov 
dolarjev, v skladu z družbenim 
dogovorom o zagotavljanju 
deviz za te namene, Zvezni se- 
kretariat za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve v ome- 
njeni Informaciji ocenjuje, da 
bi bila s tem zagotovljena tudi 
kontinuiteta pri preskrbi s 
pralnimi praški. 

ŠE NADALJE 
NEREDNA PRESKRBA 
S KAVO 

Zaradi daljšega pomanjka- 
nja kave so skoraj vse občine 
in mesta distribuirale ta artikel. 
V primerjavi s potrebami trži- 
šča je letošnji uvoz kave skoraj 
simboličen. Do sredine maja je 
bilo uvoženih 8.929 ton kave. 
Uvoz so realizirale organizaci- 
je iz SR Hrvatske - 6,500 ton, 
SR Bosne in Hercegovine - 
300 ton, SR Slovenije - 1.789 
ton, SR Srbije - 250 ton in SR 
Makedonije - 90 ton. 

Podatki kažejo, da jugoslo- 
vansko tržišče ni bilo enako- 
merno peeskrbljeno s kavo. In- 
formacija pa tudi napoveduje, 
da kmalu ni mogoče pričako- 
vati skorajšnjega normalizira- 
nja preskrbe, če bo taka reali- 
zacija uvoza kave kot je bila v 
prvih mesecih leta. 

Hkrati Informacija opozarja 
na negativne posledice po- 
manjkanja kave - tihotapljene, 
preprodajo, povzročanje gne- 
če na mejnih prehodih - kar 
lahko negativno vpliva na re- 
zultate turističnega gospodar- 
stva. 

Preskrba z jedilnim oljem se 
je skoraj v vseh krajih normali- 
zirala, ker se je povečal uvoz 
tega prehrambenega proizvo- 
da, podobne ugotovitve pa ve- 
ljajo tudi za preskrbljenost s 
sladkorjem. 

Med letom pa se je zmanjša- 
la ponudba svežega mesa, 
mleka, surovega masla, moke, 
kurilnega olja, tekočega plina 
in še nekaterih izdelkov široke 
porabe. Informacija ugotavlja, 
da se poraba mesa v veliki me- 
ri zamenjuje z mesnimi izdelki, 
ki jih je sicer na tržišču dovolj. 
Pomanjkanje mleka in surove- 
ga masla pa ni več tako občut- 
no, ker se je povečal uvoz, za- 
gotovljena pa so tudi sredstva 
za uvoz embalaže za mleko in 
mlečne izdelke. 

Na koncu Informacija ugo- 
tavlja, da na tržišču tudi ni do- 
volj zdravil, ker primanjkuje 
surovin za njihovo izdelavo, 
saj niso poravnani dolgovi tu- 
jim partnerjem, za pomanjka- 
nje pa je kriva tudi nelikvidnost 
bank. Ker problemov pri pora- 
bi zdravil ni mogoče reševati z 
distribucijskimi ukrepi, je 
predlagano sprejetje vseh 
možnih ukrepov, da bi zagoto- 
vili surovine za proizvodnjo 
zdravil in uvozili zdravila, ki jih 
domače tovarne ne proizva- 
jajo. 
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Neprestano izboljševanje dela pri vlogah 

in predlogih  

• Z obravnavanjem in preučevanjem vlog in predloga v okoljih, od koder izvirajo, 
so doseženi najučinkovitejši uspehi, ki omogočajo sprejetje najbolj pravičnih in 
politično najbolj smotrnih rešitev 

• Zagotoviti, da se postopek po vlogah pripelje do konca in da se proti nosilcu 

nesamoupravnega in nezakonitega obnašanja sproži vprašanje moralno- 
politične in zakonske odgovornosti 

• Kolektivne vloge je treba preučevati v okoljih, od koder izvirajo (na zboru 
delavcev, organih samoupravljanja in podobno) 

• Anonimne vloge se lahko izjemoma obravnavajo v primerih, kadar kažejo na 
pojave nesamoupravnih pojavov, ki povzročajo škodo družbeni lastnini ali 
samoupravnih in drugih pravic delovnih ljudi in občanov 

Delovni ljudje in občani, vse 
bolj občutljivi do krivic, ki se 
jim godijo, z vlogami izražajo 
prepričanje, da je treba v na- 
šem družbenopolitičnem in 
pravnem sistemu hitreje in 
učinkovitejše odpravljati napa- 
ke in pomanjkljivosti. 

Družbenopolitični pomen in 
zahtevnost vlog je vsekakor 
dejstvo, da gre pri vsaki za člo- 
veka, njegovo družino ali kar 
za določeno kategorijo obča- 
nov. Pogosto vloge in predlogi 
opozarjajo tudi na širše druž- 
bene probleme, ki terjajo an- 
gažiranje samoupravnih orga- 
nov in družbenopolitičnih or- 
ganizacij. Niso pa redke niti 
vloge, ki opozarjajo na nega- 
tivne pojave v družbi, nezdruž- 
ljive z načeli samoupravnega 
socialističnega sistema (pod- 
kupovanje, korupcija, zloraba 
položaja, gospodarski krimi- 
nal, privatizacija družbene 
lastnine in interesov). 

Prav zaradi tega je obravna- 
vanje vlog in predlogov druž- 
beno odgovorna in zahtevna 
naloga, ki terja veliko potrpež- 
ljivosti, politične zrelosti in 
strokovnosti, včasih pa tudi 
človeški pogum, posebej v ti- 
stih okoljih, kjer niso razviti sa- 
moupravni odnosi. 

Te ugotovitve prinaša Remi- 
ze posvetovanja o metodah 
dela in sodelovanju organov, 
ki obravnavajo vloge in predlo- 
ge, ki je bilo v Sarajevu 19. in 
20. maja 1983. Omenjeno po- 
svetovanje je organizirala Ko- 
misija za vloge in pritožbe 
Predsedstva SFRJ, udeleženec 
na posvetu pa je bila tudi Ko- 
misija Skupščine SFRJ za vlo- 
ge in predloge. 

Splošna ocena je, poudarja 
Režime, da je narejen precej- 
šen korak naprej pri obravna- 
vanju vlog in predlogov. Ome- 

njeno posvetovanje pa bo na- 
dalje prispevalo k izboljšanju 
metod dela organov, ki obrav- 
navajo vloge in predloge de- 
lovnih ljudi in občanov. Sogla- 
sno so udeleženci posvetova- 
nja sklenili, da je treba prav v 
tem obdobju boja za stabiliza- 
cijo do konca zaostriti zakon- 
sko in politično odgovornost 
vseh, ki ravnajo v nasprotju z 
Ustavo, zakoni in socialistično 
moralo. Take ljudi je treba od- 
poklicati oziroma zamenjati in 
javno kritizirati. 

Na posvetu so posebno po- 
zornost namenili učinkovitosti 
dela in nujnosti iskanja novih 
delovnih metod, s katerimi bi 
zagotovili učinkovitejši odnos 
in boljše uspehe pri obravna- 
vanju vlog in predlogov. Pri 
tem je najpomembnejše, da 
vsako vlogo delovnega člove- 
ka in občana demokratično 
obravnavajo v tistem okolju, iz 
katerega izvira. Na takem po- 
govoru morajo sodelovati, ob 
prisotnosti pristojnega orga- 
na, predstavniki družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih 
zainteresiranih organov in or- 
ganizacij, kakor tudi podpisnik 
vloge. 

Z obravnavanjem in preuče- 
vanjem vlog in pritožb v oko- 
ljih, iz katerih izvirajo, je mo- 
goče doseči največje uspehe, 
ki omogočajo sprejetje najbolj 
pravičnih in politično najbolj 
smotrnih rešitev. Obravnava- 
nje vlog na ta način pa bo še 
toliko učinkovitejše, če se v to 
delo, poleg občinskih komisij 
za vloge in pritožbe, vključijo 
tudi delegati in člani komisij za 
vloge in pritožbe iz federacije, 
republik in pokrajin. S tem se, 
ne nazadnje, delo tudi bolj po- 
družablja, saj je omogočena 
večja vključitev delegatske 
baze. 

Ker naj bi obravnava vlog in 
predlogov potekala v okoljih, 
kjer problemi nastajajo, imajo 
največje odgovornosti pri tem, 
čeprav so vloge naslovljene 
organom federacije, republik 
ali pokrajin, občinske komisije 
za vloge in pritožbe. Zaradi te- 
ga je treba nameniti posebno 
pozornost organiziranju teh 
komisij, njihovi kadrovski se- 
stavi in metodam člela. 

ENAKO 
OBRAVNAVANJE 
OBČANOV 

Režime nadalje poudarja, da 
komisije za vloge in predloge 
ne prevzemajo pooblastil pri- 
stojnih organov in meritorno 
ne rešujejo nobenega vpraša- 
nja. Toda, komisije lahko z 
družbenopolitičnega vidika 
ocenjujejo upravičenost vsake 
sprejete rešitve, ki zadeva do- 
ločeni problem, ter zahtevajo, 
da pristojni organi sprejmejo 
ustrezne ukrepe in na ustrezen 
način rešijo posamezno odpr- 
to vprašanje. Zelo pomembno 
je, da komisije s svojo avtorite- 
to in političnim vplivom zago- 
tovijo zaključitev postopka 
obravnavanja posamezne vlo- 
ge. Posebej pa tudi, da se proti 
nosilcem nesamoupravnega in 
nezakonitega ravnanja sproži 
vprašanje moralnopolitične in 
zakonske odgovornosti. 

Komisije si morajo pri svo- 
jem delu prizadevati, da bo 
obravnava vseh občanov ena- 
ka. Veliko je na primer prime- 
rov tako imenovanih črnih gra- 

denj, pri tem pa zaradi nedo- 
slednosti pristojnih organov 
nekaterim nezakonito zgraje- 
ne objekte porušijo, drugi pa 
za tako ravnanje niso kaznova- 
ni. Nepravične so nadalje reši- 
tve pri komasacijskih in razla- 
stitvenih postopkih, proti vsem 
tudi ni uveden postopek ob 
prijavi zaradi storitve prekrška 
ali kaznivega dejanja; ne izvr- 
šujejo se pravnomočne sodbe, 
upravne, samoupravne in dru- 
ge odločbe. Prav tako pa mo- 
rajo komisije, čeprav so uprav- 
ne in sodne odločbe pravno- 
močne, če menijo, da je to 
družbenopolitično upraviče- 
no, opozoriti na napake orga- 
nov, ko je potrebno, pa tudi 
dati pobudo za spremembe za- 
konov in drugih splošnih ak- 
tov. 

Pomemben pogoj za razvija- 
nje dela pri obravnavanju vlog 
in predlogov je tudi uskladitev 
programov in delovnih načrtov 
komisij za vloge in pritožbe 
družbenopolitičnih skupnosti 
in družbenopolitičnih organi- 
zacij, od občine do federacije. 
Izmenjava vseh vrst informacij 
prispeva k oblikovanju enotnih 
meril in skupnem reševanju 
problemov, poudarjenih v vlo- 
gah in predlogih. K večji učin- 
kovitosti obravnave vlog pa bo 
prispevalo tudi tesnejše pove- 
zovanje z družbenimi pravo- 
branilci samoupravljanja. 
Službo družbenega knjigovod- 
stva, organi samoupravnih de- 
lavskih kontrol, sodišči zdru- 
ženega dela in drugimi samou- 

»socoaoccooaoao&sooccoeocoMecooooecoo 

INFORMACIJA O STANJU IN PROBLEMIH VARSTVA 
PRED POŽARI IN EKSPLOZIJAMI 

^ooaooooseccooecccisoooaooooooc J 

poročevalec 13 



pravnimi in samozaščitnimi in- 
stitucijami. 

ODSTOPANJE VLOG 
Odstopanje vlog zveznih or- 

ganov republiškim in pokrajin- 
skim, omenja Režime, ne po- 
meni kršitve ustavne pravice 
občanov, da vlagajo vlogi in 
pritožbe in dobijo nanje odgo- 
vor, saj postopek s tem ni za- 
ključen, temveč se šele zače- 
nja v okolju, kjer je problem 
nastal in ga je edino mogoče 
rešiti. V postopku reševanja 
posameznega vprašanja, opre- 
deljenega v vlogi, mora obvez- 
no, poleg komisije in pristojnih 
organov, sodelovati tudi pod- 
pisnik vloge. Nedopustno pa 
je, da bi viogo vračali v posto- 
pek organu proti kateremu se 
državljan pritožuje, ali pa da bi 
stališče organa ob posebnih 
problemih komisija sprejela 
kot svoje mnenje, brez da bi 
sama sodelovala pri ocenjeva- 
nju in sprejemanju sklepa. 

Udeleženci posvetovanja so 
se dogovorili, da vse kolektiv- 
ne vloge, glede na njihov širši 
družbenopolitični pomen, 
obravnavajo v okoljih, iz kate- 
rih izhajajo (na zboru delav- 
cev, organih samoupravljanja, 
osnovni organizaciji sindikata, 
krajevni skupnosti in da jih ob- 
vezno obravnavajo tudi na se- 
jah komisij. 

Za anonimne vloge pa so se 
na posvetu odločili, da jih ni 
mogoče obravnavati tako kot 
vse tiste, ki so podpisane, saj 
se z anonimnostjo ljudje izogi- 
bajo odgovornosti, delovne 
ljudi in občane, proti katerim 
se pritožujejo, pa s tem po- 
stavljajo v'neenakopraven po- 
ložaj. Vlaganje anonimnih vlog 
ne ustreza stopnji razvoja de- 
mokratičnih odnosov v naši 
družbi. Toda, so ugotovili ude- 
leženci posveta, v določenih 
primerih se dogaja, da v oko- 
ljih, kjer niso razviti samou- 
pravni odnosi in demokratična 
praksa, posamezne anonimne 

vloge niso zlonamerne (anoni- 
mne so zaradi bojazni pred po- 
sledicami, temveč opozarjajo 
na dejanske pojave nesamou- 
pravnih ravnanj, ki lahko po- 
vzročijo kršitve družbene last- 
nine. kakor tudi samoupravnih 
in drugih pravic delovnih ljudi 
in občanov. Zaradi tega naj ko- 
misije in službe za vloge in 
predloge izjemoma obravna- 
vajo tudi anonimne vloge. 

JAVNO DELO PRI 
OBRAVNAVI VLOG IN 
PREDLOGOV 

V vsakem okolju je nujno 
treba omogočiti vsestransko 
informiranje delovnih ljudi in 
občanov o njihovih pravicah in 
obveznostih. S tem bo delov- 
nim ljudem in občanom omo- 
gočeno, da sprejmejo samou- 
pravne odločitve in preprečijo 
birokratsko samovoljo, kar bo 
preventivno vplivalo na zmanj- 
šanje konfliktnih situacij, s tem 

pa tudi na zmanjšanje števila 
vlog. 

Na posvetovanju je bila po- 
sebej poudarjena potreba po 
večji javnosti dela pri obravna- 
vanju vlog in predlogov. Opo- 
zorjeno je bilo na pomemb- 
nost angažiranja tredstev jav- 
nega obveščanja, ki lahko 
predstavijo značilne primere in 
imenujejo nosilce nezakonite- 
ga in nesamoupravnega rav- 
nanja. S tem ne bo le mobilizi- 
rana javnost, temveč bodo tudi 
zagotovljeni ugodnejši pogoji 
za celovitejše uresničevanje 
ustavnih pravic in obveznosti 
delovnih ljudi in občanov. 
Tisk, radio in televizija pa lah- 
ko ob analitični oceni družbe- 
nopolitičnih in ekonomskih gi- 
banj še več prispevajo tudi k 
odkrivanju pojavov in proble- 
mov, na katere opozarjajo de- 
lovni ljudje in občani, s tem pa 
tudi reševanju in odpravljanju 
vzrokov družbeno negativnih 
pojavov. 

Nezadostno varstvo pred požari in 

eksplozijami    

• V letu 1982 je bilo 11.688 požarov z neposredno materialno škodo 4 milijarde in 
skupno škodo več kot 20 milijard dinarjev 

• V zadnjih petih letih je bilo v naši državi prek 55.000 požarov, v katerih je umrlo 
505, ranjenih pa je bilo 2.200 oseb 

• Več kot 75 odstotkov požarov je povzročil človeški faktor in to predvsem zaradi 
nepazljivosti ter nesodobnega in neučinkovitega varstva 

• V letu 1982 je bilo zabeleženih 190 eksplozij z materialno škodo skoraj 300 
milijonov dinarjev 

• Za boljše varstvo pred požari je potrebna boljša tehnična opremljenost in 
kadrovska usposobljenost gasilskih enot 

Varstvo pred požarom in 
eksplozijami kljub doseženim 
rezultatom še vedno ni zado- 
voljivo. Na to kaže dejstvo, da 
je v letu 1982 v 11.688 požarih 
znašala neposredna škoda več 
kot 4 milijarde dinarjev. V zad- 
njih petih letih je bilo v Jugo- 
slaviji prek 55.000 požarov 
(okrog 11.000 leto) z neposre- 
dno materialno škodo okrog 
55 milijard dinarjev. V tem ča- 
su je v požarih umrlo 505, težje 
ali lažje pa je bilo ranjenih 
2.203 oseb. 

Kljub temu pa so še vedno 
občine in organizacije združe- 
nega dela, ki niso sprejele na- 
črtov za varstvo pred požarom, 
v številnih občinah niso orga- 
nizirale gasilske enote, v inš- 
pekcijski pregled pa je zajetih 
le 50 odstotkov organizacij 
združenega dela. Prav tako ni 

bil narejen načrt izdelave te- 
hničnih normativov in standar- 
dov iz pristojnosti federacije, 
ki so nujni za izvajanje republi- 
ških in pokrajinskih zakonov o 
varstvu pred požarom. 

To so osnovni podatki iz in- 
formacije o stanju in proble- 
mih varstva pred požarom in 
eksplozijami, ki jo je pripravil 
Zvezni sekretariat za notraje 
zadeve in jo poslal v obravna- 
vo delegatom v Zveznem zbo- 
ru Skupščine SFRJ. 

VZROKI IN VARSTVO 
PRED POŽAROM 

Analiza o vzrokih požarov je 
pokazala, da je več kot 75 od- 
stotkov požarov povzročil člo- 
veški faktor in to predvsem za- 
radi nepazljivosti, ter neso- 
dobnega in neučinkovitega 

varstva, kot tudi zaradi zapo- 
stavljanja preventivnih ukre- 
pov v organizacijah združene- 
ga dela. 

Med številnimi vzroki za po- 
žar v letu 1982 so prevladovali: 
malomarnost in nepazljivost 
(ki sta povzročili 7.052 ali prek 
60 odstotkov požarov), otroška 
igra (1.064 ali 9 odstotkov), na- 
merno zažiganje (596 ali 4,8 
odstotka), naravni pojavi (433 
ali 3,7 odstotka), medtem koza 
2.550 ali 22 odstotkov požarov 
ni ugotovljen vzrok. 

Čeprav so osnovni vzroki 
nastajanja požarov neznanje, 

nemarnost in neodgovornost, 
kažejo izkušnje, da je 30 od- 
stotkov požarov neugotovlje- 
nega vzroka povzročenih na- 
merno. 

Poleg velikega števila evi- 
dentiranih požarov je bilo v Ju- 
goslaviji v zadnjih petih letih 
861 eksplozij (kar pomeni, da 
je bilo okrog 170 eksplozij let- 
no), gmotna škoda pa je zna- 
šala prek 578 milijonov dinar- 
jev. V letu 1982 je bilo registri- 
ranih 190 eksplozij z največjo 
gmotno škodo do tedaj, ki je 
znašala skoraj 3000 milijonov 
dinarjev, kar je v primerjavi s 
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prejšnjimi leti povečanje za 5,5 
krat. Od eksplozij je v preteklih 
petih letih umrlo 50, težje ali 
lažje pa je bilo ranjenih 577 
oseb. 

Ker je varstvo pred požarom 
dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena, so v republiških 
in pokrajinskih zakonih, s ka- 
terimi je to področje urejeno, 
predpisani ukrepi varstva na 
vsem področju republike ali 
pokrajine. Razen tega lahko 
tudi občine in organizacije 
združenega dela predpišejo še 
druge ukrepe in sprejmejo na- 
črte za varstvo pred požarom. 
Pri tem je temeljni problem v 
tem, da več let številne zakon- 
ske obveznosti niso bile dosle- 
dno izvajane, v večjem številu 
organizacij združenega dela 
pa varstvo pred požarom ni bi- 
lo normativno urejeno. V neka- 
terih organizacijah, največkrat 
v tistih kjer je nevarnost pred 
požarom največja, se z var- 
stvom ukvarjajo premalo stro- 
kovni kadri. Vse to pa zmanj- 
šuje učinkovitost varstva. 

Veliko število požarov in ne- 

sreč se dogaja v velikih indu- 
strijskih objektih, največ pa v 
tistih v katerih nimajo z zako- 
nom urejenega varstva pred 
požarom ali pa so med gradnjo 
odstopili od projektov in te- 
hničnih normativov. Pri izvaja- 
nju predpisov varstva pred po- 
žari in eksplozijami imajo po- 
sebne težave organizacije z 
dotrajano tehnologijo, napra- 
vami in inštalacijami. 

Načrt normativne dejavnosti 
na področju varstva pred po- 
žarom in eksplozijami, ki gaje 
Zvezni izvršni svet sprejel leta 
1977 ni realiziran. Od 70 te- 
hničnih normativov in standar- 
dov, ki bi jih bilo treba s tem 
načrtom končati do leta 1981, 
so do danes narejeni samo tri- 
je pravilniki o tehničnih nor- 
mativih in pet standardov. 

MATERIALNA 
IN KADROVSKA 
USPOSOBLJENOST 
GASILSKIH ENOT 

Organi za notranje zadeve, 
ki pregledujejo uporabo pred- 

pisom s področja varstva pred 
požarom so se vključili v izde- 
lavo občinskih načrtov za var- 
stvo in oblikovanje gasilskih 
enot in pospešili preventivno 
varstvo. 

V skoraj vseh republikah in 
pokrajinah so bili organizirani 
zbori, povečalo se je tudi števi- 
lo šol kjer se usposabljajo ka- 
dri za čimbolj učinkovito delo- 
vanje pri izvajanju ukrepov za 
varstvo pred požari. Okreplje- 
na je tudi kontrola nad izvaja- 
njem zakonskih obveznosti in 
predvideni ukrepi za varstvo. 

Zaradi dosedanjega po- 
manjkanja strokovnega kadra 
posamezni organi niso popol- 
noma izpolnjevali svojih za- 
konskih obveznosti. To ugoto- 
vitev je mogoče ponazoriti s 
podatkom, da je v enem kole- 
darskem z inšpekcijskim pre- 
gledom zajeth samo 50 odstot- 
kov organizacij, na katere se 
nanašajo predpisi o, varstvu 
pred požarom. 

Tehnična opremljenost in 
usposobljenost gasilskih enot 
ni zadovoljiva in je nujno treba 

sprejeti ukrepe, ki bodo pri- 
spevali k sodobnejšemu 
opremljanju in strokovnemu 
usposabljanju. Konec leta 
1982 je bilo na področju naše 
države registriranih skupaj 
6.677 gasilskih enot, od kate- 
rih samo 190 (2,85 odstotka) 
profesionalno teritorialnih, 
372 (5,5 odstotka) profesional- 
no industrijskih, medtem ko je 
6.115 (91,65 odstotka) prosto- 
voljnih teritorialnih in indu- 
strijskih enot. 

Upoštevajoč vse to je Zvezni 
izvršni svet priporočil izvršnim 
svetom republik in pokrajin, da 
sprejmejo vse potrebne ukre- 
pe za okrepitev aktivnosti pri 
doslednejšem izvajanju zako- 
nov in drugih predpisov s kate- 
rimi je urejeno varstvo pred 
požari in eksplozijami in da 
zaostrijo vprašanja odgovor- 
nosti za izvajanje. Razen tega 
morajo izvršni sveti okrepiti 
aktivnost pri opravljanju 
nšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem ukrepov varstvo in 
da zaostrijo vprašanje odgo- 
vornosti za njeno izvajanje. 

ni J. 
.oq 000. 

poročevalec 15 



»h 

Izdajata Skupščina SR Sloveni,e in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR SlovenijeiSihrai Jereb^ P^^nica^ eg jn ^ ^ Qoga)a Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač. Dušan Merhar. Gregor Moder. Vili Pšeničny Boža Srnagur Vid Štemp , 1 Uredniški odbor qlasila Skupščine SFRJ: 
Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenje. Ljubljana, šub.čeva 4. telefon 061 21£123 • Bor,s 
Ranko Djukič (predsednik), dr Trajče Grujoski. Milibor Jovanovič, Milenko Lojic, Janez Lukač. SkuDŠčina SFRJ Beoqrad Trg Marksa i Engelsa 
Stefanovski. Aleksandar Vujin, Zoran M.škov.č in Teodor Ol.č - Glavni in odgovorni uredn.k: Teodor °l.č - ^Skupšč°?a SR Slovenije Ljubljana, 
13. telefon (011) 334-149 • Tisk ČGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarje 
50100-845-50204 - Naročnmske zadeve telefon (061) 219-914    - — — —  


