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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju družbenega in 

ekonomskega razvoja 

1985 (ESA-742) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 70. seji dne 13. 
6. 1985 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA IN 
EKONOMSKEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETU 1985, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve 

- Miian KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
brano, 

- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta m predsednik 

Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 
- Bogomila MITIČ, članica Izvršnega sveta in predsed- 

nica Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo, 
- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za energetiko, 
- Rudi SEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 

tar za finance, 
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 

bliškega komiteja za delo, 
- dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za zakonodajo, 
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in teh- 
nologijo, 

- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

- Cvetka SELŠEK, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za mednarodno sodelovanje, 

- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje. 

Izvršni svet je letos sproti seznanjal Skupščino o 
gospodarskih gibanjih v republiki, predvsem z vidika 
uresničevanja resolucijskih nalog In usmeritev. Tako to 
poročilo skupaj z analizo Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranju dopolnjuje ocene gibanj in teženj druž- 
benoekonomskega razvoja v letu 1985, navedenih v 
oceni gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 1985, ki 
so jo v aprilu obravnavali zbori Skupščine. 

I. GLOBALNA OCENA URESNIČEVANJA 
RESOLUCIJE V PRVIH LETOŠNJIH MESECIH 

1. Prizadevanja delavcev in delovnih ljudi za uresničevanje 
politike ekonomske stabilizacije in aktivno prilagajanje 
novim, bistveno težjim razmeram doma in v svetu so dale prve 
rezultate v letih 1983 in 1984. Tako smo v SR Sloveniji presegli 
nekajletno upadanje realnega družbenega proizvoda in indu- 
strijske proizvodnje; dosegli smo realno rast proizvodnje, 
znatno smo povečali izvoz na konvertibilno tržišče ter ustvarili 
presežek v blagovni menjavi z njim; ugotavljali smo ugodne 
težnje prestrukturiranja, čeprav je bilo bistveno manj sredstev 
za naložbe, ter uresničevali začrtane premike v politiki razpo- 
rejanja dohodka. Ti rezultati so bili tudi osnova, da smo si v 
letu 1985 postavili zahtevnejše cilje. 

2. Pri oblikovanju ciljev letošnje ekonomske politike v SR 
Sloveniji smo izhajali iz spoznanja, da moramo z vsestran- 
skimi prizadevanji za zboljšanje kakovosti gospodarjenja v 
organizacijah združenega dela in družbi doseči močnejšo 
izvozno naravnanost in večjo proizvodnjo, ekonomičnejše 
poslovanje ter gospodarnejšo rabo družbenih sredstev, zlasti 
še obratnih. Na teh osnovah bi zagotovili potrebna sredstva za 
reprodukcijo gospodarstva in hkrati omogočili postopno - v 
skladu z rezultati - zaustavljanje nadaljnjega realnega zmanj- 

ševanja sredstev za osebne dohodke, skupno in splošno po- 
rabo. 

Ugotovili smo, da lahko postopno zaustavimo upadnje real- 
nih osebnih dohodkov in sredstev za zadovoljevanje skupnih 
in splošnih potreb ob znižanju materialnih stroškov v celot- 
nem prihodku v gospodarstvu republike za najmanj 1%-no 
točko ter rasti družbenega proizvoda za 5 odstotkov in to ob 
3,5% rasti industrijske proizvodnje. Preseganje takšne rasti pa 
bi omogočilo postopno usklajevanje rasti osebnih dohodkov 
z rastjo produktivnosti in nekoliko več sredstev za izvajanje 
programov družbenih dejavnosti. Razprave ob pripravi reso- 
lucije so potrdile, da takšna izhodišča lahko uresničimo z 
usklajenim delovanjem vseh nosilcev ekonomske politike - z 
odločnimi akcijami organizacij združenega dela ob hkratnem 
izpopolnjevanju instrumentarija ekonomske politike, ki bo 
spodbujal smotrnejše gospodarjenje in vključevanje v konver- 
tibilni izvoz. 

3. Za izvajanje letošnje resolucije smo oblikovali poseben 
program, ki smo ga dopolnili in potrdili v širokih razpravah na 
ravni republike in v občinah. S programom določamo kon- 
kretne naloge in dejavnosti ter njihove nosilce za uresničeva- 
nje dogovorjenih razvojnih usmeritev in sprejete ekonomske 
politike za leto 1985. 

V prvih mesecih leta je poudarek predvsem na tistih nalo- 
gah iz republiške pristojnosti, ki z ukrepi sprejetimi na zvezni 
ravni zaokrožajo pogoje gospodarjenja. Tako v republiki 
dodatno spodbujamo proizvodnjo, ki se trajneje vključuje v 
izvoz na konvertibilno področje; z združevanjem zagotav- 
ljamo del sredstev za ohranjanje stabilnosti v osnovni kmetij- 
ski proizvodnji in preskrbi ter z drugimi aktivnostmi spodbu- 
jamo procese prestrukturiranja v gospodarstvu in družbenih 
dejavnostih. 

4. Kljub doseženemu so rezultati uveljavljanja učinkovitej- 
šega gospodarjenja in smotrnejše organiziranosti celotne 
družbene reprodukcije pod pričakovanimi. Gospodarska 
gibanja in informacije o uresničevanju kvalitativnih spre- 
memb v gospodarjenju kažejo, da celotni instrumentarij eko- 
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nomske politike še ne spodbuja dovolj organizacij združe- 
nega dela za uresničevanje gospodarskih ciljev in usmeritev, 
dogovorjenih v zvezni in republiški resoluciji. To nadalje zao- 
struje gospodarske razmere in pogoje gospodarjenja v pri- 
hodnje, saj odlašanja v spopadu s temeljnimi žarišči gospo- 
darske nestabilnosti le povečujejo njihov obseg in globino. 
Zato so toliko bolj nesprejemljiva omahovanja pri oblikovanju 
in izvajanju gospodarskih načrtov v delu organizacij združe- 
nega dela ter nezainteresiranost za iskanje konkretnih rešitev 
za preseganje splošno zaostrenih pogojev. Takšni pojavi - ki 
vodijo v delu gospodarstva v upadanje proizvodnje, kopičenje 
zalog in predvsem nenehne cenovne pritiske - krepijo klimo 
nemoči in spodkopujejo pripravljenost, da razrešujemo pro- 
bleme z lastnimi silami. 

Ob obravnavi gospodarjenja in uresničevanja resolocuje v 
prvih treh mesecih letos, ko so bila že zaznavna bistvena 
odstopanja od načrtovanega smo v republiki izoblikovali 
dodatne ukrepe in spodbudili nekatere aktivnosti, da bi mogli 
uresničevati resolucijske usmeritve in naloge. Hkrati smo 
predlagali Zveznemu izvršnemu svetu ukrepe za zaustavitev 
negativnih gibanj v konvertibilni menjavi s tujino. 

5. Ocenjujemo, da prizadevanja za učinkovitejše in odgo- 
vornejše gospodarenje v organizaciji združenega dela slabijo 
vse pogostejši poskusi prenašanja odgovornosti za neu- 
strezne poslovne odločitve in slabo delo na širšo družbeno 
skupnost. Takšna praksa se skuša uveljaviti zlasti, ko bi 
morali realno ovrednotiti dejanske rezultate in pogumneje 
sproščati delovanje trga v procesu družbene reprodukcije. Ni 
se še dovolj uveljavilo spoznanje, da pomeni vsaka materialna 
olajšava v bistvu prerazdelitev dohodka združenega dela 
(neposredno ali s povzročanjem inflacije). Zaradi tega bi 
morala biti tudi dosti trdnejša moralna in materialna obvez- 
nost teh organizacij, da se v primerih prejemanja družbene 
pomoči hitreje usposobijo za produktivnejše delo. 

Razprave o vsebinsko pomembnih spremembah družbeno- 
ekonomskega in političnega sistema socialističnega samou- 
pravljanja, še posebej na pomembnih področjih družbene 
reprodukcije kot so sistem družbenega planiranja, ekonomski 
odnosi s tujino ter monetarni in bančni sistem, povzročajo pri 
delavcih in poslovodnih strukturah v organizacijah združe- 
nega dela občutek negotovosti, kar ne vspodbuja k bolj trž- 
nemu načinu gospodarjenja in s tem zavira začete procese 
dohodkovnega povezovanja na enotnem jugoslovanskem 
trgu. Tako posledico imajo razprave o spremembah v druž- 
benoekonomskem in političnem sistemu predvsem zato, ker 
vsebujejo nekateri predlogi elemente centralno-planskega 
urejanja gospodarstva, v katerem organizacijam združenega 
dela niso vnaprej znani pogoji gospodarjenja, njihov položaj 
ni odvisen izključno od obsega in kvalitete dela ter od realiza- 
cije dela na trgu, temveč je v pomembnem delu tudi rezultat 
administrativnih odločitev, zaradi česar se tudi odgovornost 
za rezultate gospodarjenja prenaša z organizacij združenega 
dela na državno administracijo. Taki predlogi so podlaga za 
dvom, ali bodo imele organizacije združenega dela v prihod- 
njem obdobu zares enake pogoje gospodarjenja in ali ne bo 
državna administracija s svojimi ukrepi določala položaja 
posameznim organizacijam združenega dela na trgu ter s tem 
odločilno vplivala na prerazdelitev dohodka. 

Prerazdelitve dohodka lahko le začasno prikrijejo in odlo- 
žijo reševanje vprašanj večletne neustrezne gospodarske 
politike, manj učinkovitega gospodarjenja in prevelike 
porabe, ki po strukturi in obsegu ne ustreza možnostim in 
potrebam gospodarstva, ne morejo pa jih odpraviti. Rešitve v 
sistemu, ki ne izhajajo iz neposredne odgovornosti delavcev 
za sprejete odločitve o pogojih in rezultatih dela, ne dajejo 
osnove in vspodbud za zavzetejše delo in večji prispevek 
znanja, ustvarjalnosti in iniciativnosti delovnih ljudi k uresni- 
čevanju politike gospodarske stabilizacije. 

Poleg negotovosti o nadaljnjem razvoju sistema in o predvi- 
denih ukrepih vplivajo na kratkoročno usmerjeno delovanje 
organizacij združenega dela tudi številni pojavi nespoštova- 
nja zakonov, podzakonskih predpisov in samoupravnih sploš- 
nih aktov ter neizpolnjevanja s samoupravnimi sporazumi in 
pogodbami prevzetih obveznosti. Vse to povzroča, da organi- 
zacije združenega dela iščejo kratkoročne rešitve, da se vna- 
prej pripravljajo na pričakovane ukrepe državne administra- 
cije in da pri tem zanemarjajo dolgoročnejše razvojne kon- 
cepte. 

6. Razvoj v prvih mesecih letos ne poteka v smeri utrjevanja 
pozitivnih dosežekov in nadaljnjega uveljavljanja samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov. Nerazrešena žarišča 
nestabilnosti v jugoslovanskem gospodarstvu odsevajo v 
naraščajoči inflaciji, ki ogroža dosežene prve rezultate pri 
uresničevanju programa ekonomske stabilizacije. 

Izvršni svet ocenjuje, da je izvajanje letošnjih resolucijskih 
ciljev v pretežni meri povezano z inflacijskimi gibanji, ki sproti 
razvrednotujejo delovne rezultate, izkrivljajo odnose v odlo- 
čanju ter hromijo prizadevanja za produktivnejše delo, smotr- 
nejše gospodarjenje in večje vključevanje v mednarodno 
menjavo. V takšnih pogojih so odmiki od dogovorjenih razvoj- 
nih ciljev in usmeritev predvsem v: 

- zaostajanju konvertibilnega izvoza in deviznega priliva 
ter v nenačrtovanem spreminjanju regionalne usmerjenosti 
izvoza, . 

- premajhni rasti proizvodnje in realnega dohodka, da bi 
lahko postopoma zaustavili nadaljnje upadanje življenjskega 
standarda, 

- prešibkem uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov gospodar- 
jenja kot osnovnega vzvoda za preseganje razvojnih omejitev 
in pogojev za stimulativnejše nagrajevanje zlasti ustvarjal- 
nega dela, 

- slabšem materialnem položaju delavcev in občanov, ko 
inflacijske tendence ogrožajo doseženo raven življenjskega 
standarda ter povečujejo pritiske, da z ukrepi socialne politike 
zagotavljamo socialno varnost delovnih ljudi in občanov. 

I. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA PLANA V 
LETU 1985 
1. Proizvodna politika 

1.1. Proizvodnja v industriji po padcu na začetku leta 
postopno raste. Menimo, da sta k prelomu negativnih teženj 
prispevala boljša oskrba z reprodukcijskimi materiali, surovi- 
nami in energijo ter večje uveljavljanje trga. Proizvodni rezul- 
tati v marcu, aprilu in maju so spodbudnejši, da v prvih petih 
mesecih dosegamo za 2,3% višjo raven proizvodnje kot v 
enakem obdobju lani. Visoko rast dosega proizvodnja sred- 
stev za delo (9,9%), skromnejša je rast proizvodnje reproduk- 
cijskega materiala (1,7%), proizvodnja blaga za široko potroš- 
njo pa je pod lansko ravnijo (za 0,5%). Močno povečanje v 
proizvodnji sredstev za delo je posledica uspešnega prilagaja- 
nja potrebam domače industrije, večjega izvoza in tudi ponov- 
nega realnega povečanja naložb v Sloveniji. 

V letu 1985 so realne možnosti da presežemo 2,7% rast 
industrijske proizvodnje v letu 1985, kar smo v resoluciji 
opredelili kot izhodišče. Vsa prizadevanja, ukrepe in aktivno- 
sti v organizacijah združenega dela, njihovih združenjih, obči- 
nah in republiki bi morali usmeriti v ustvarjanje stabilnejših 
pogojev, da bi nadomestili zaostanek proizvodnje v začetku 
leta in zaustavili odstopanja od drugih, s proizvodnjo nepo- 
sredno povezanih področjih ter se približali z resolucijo opre- 
deljeni višji gospodarski rasti. 

V proizvodnji se dolgoročnim problemom strukturne in 
kvalitativne narave pridružujejo še izrazito konjunkturni, zlasti 
upadanje povpraševanja na domačem trgu, rastoči protekci- 
onizem v mednarodni trgovini, rastoče zaloge in cenovne 
neusklajenosti. Visoka povečanja domačih cen surovin in 
reprodukcijskega materiala v drugi polovici lanskega leta so 
hkrati s pritiski tujih kupcev za nižje cene znižala konku- 
renčno sposobnost končnih izvoznikov. Dohodkovno zanimi- 
vost konvertibilnega izvoza je v tem času dodatno okrnila 
neustrezna politika tečaja dinarja in izvoznih spodbud. Zato je 
ob hitri rasti domačih cen in nespodbudni tečajni politiki del 
proizvodnje opustil pridobljeni položaj v konvertibilnem 
izvozu in se začel ponovno usmerjati na domači in klirinški 
trg. Takšna, kratkoročno sicer donosnejša poslovna politika, 
utegne dolgoročno še poglobiti težave v proizvodnji in 
devizno likvidnostno situacijo v državi. Slovenska industrija je 
sicer s sorazmerno visokim deležem predelovalnih zmogljivo- 
sti blaga za široko potrošnjo ne le uvozno, temveč tudi 
izvozno odvisna oziroma prisiljena, da se dolgoročno vklju- 
čuje v mednarodno menjavo. Poleg tega manjše povpraševa- 
nje v vsej Jugoslaviji ob vrsti novejših podobnih zmogljivosti v 
drugih republikah že povzroča resne težave v prodaji, naraš- 
čajoče zaloge končnih izdelkov, v nekaterih proizvodnjah pa 
prispevajo tudi že k zmanjšanju obsega proizvodnje. 
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V preteklih letih smo dosegli pomembne rezultate pri vklju- 
čevanju v izvoz in v povečanju deleža izvoznih investicij ob 
sicer skromnejših celotnih gospodarskih naložbah. Kljub 
temu ta usmeritev še vedno ni zaživela kot temeljna strategija 
celotnega gospodarstva, zlasti pa vseh faz reprodukcije, ki 
soustvarjajo izvozni izdelek, kar povzroča težave v oskrbi 
glada cene, kvalitete in rokov dobav surovin in reprodukcij- 
skega materiala. Tudi v proizvodnji, ki seže vključuje v izvoz, 
se vpliv širše konkurence le počasi kaže v nujnem snovanju 
programov tehnološkega posodabljanja, dopolnjevanja in 
zaokrožanja izvoznih programov, kar je pot za utrjevanje 
položaja na tujih trgih, doseganje višjih cenovnih razredov in 
za večje dohodkovne učinke. Premalo je programov in pobud 
za interesno združevanje sredstev. Problem je toliko bolj 
pereč, ker visoka stopnja izrabljenosti pa tudi tehnološke 
zastarelosii opreme v industriji, tudi pri izvoznikih že omejuje 
nadaljnjo rast proizvodnje in izvoza. Prav zato je v zadnjem 
času v Gospodarski zbornici Slovenije, splošnih združenjih, 
bankah in republiških upravnih organih večji poudarek na 
snovanju, spodbudi, usklajevanju in uresničevanju novih pro- 
dornih, zlasti izvoznih programov. 

Nekatere organizacije združenega dela, ki so imele priprav- 
ljene programe za tehnološke posodobitve proizvodnje in 
zmanjšanje energetskih stroškov, so se skupaj z bankami 
dogovorile z mednarodnimi finančnimi institucijami za 
naložbe, ki pospešujejo izvoz ali prispevajo k racionalnejši 
rabi energije. Predvidoma bodo ta posojila na razpolago že v 
prihodnjih mesecih. 

1.2. V drobnem gospodarstvu, tako zasebnem kot družbe- 
nem, tudi v prvih letošnjih mesecih niso bili doseženi bistveni 
premiki. Že ustaljeni kooperantski odnosi z industrijo se 
uspešno odvijajo, več pozornosti pa bi bilo treba ob zaostaja- 
nju procesov prilagajanja programov in modernizacije proiz- 
vodnje nameniti odstopanju dela proizvodnih programov in 
neizrabljenih ali amortiziranih strojev drobnemu gospodar- 
stvu. Tako ostaja z vidika družbena proizvodnje neizrabljen 
velik dal iniciativnosti in poslovnosti, ki bi lahko pomembno 
vplival na rast. Možnosti in potrebe po proizvodnem vljučeva- 
nju, predvsem po razširitvi raznih osebnih storitev, kažejo tudi 
ugotovitve o obsegu »sive ekonomije«, ki nedvomno prispeva 
k manjši zavzetosti za delo in s tem rast produktivnosti na 
delovnem mestu. 

Lotos smo oblikovali spremembe zakonov o davčnem 
sistemu, pripravljamo tudi spremembo obrtnega zakona, kar 
vse naj bi spodbudilo razvoj drobnega gospodarstva. 

1.3. Manjše naložbene možnosti še nadalje krčijo obseg 
dela v gradbeništvu, zmanjšuje se tudi proizvodnja v industriji 
gradbenega materiala. Kljub nekaterim obsežnim delom v 
tujini v preteklih letih ni zagotovljena trajnejša zaposlitev 
zmogljivosti. 

Z dokončanjem obsežnih del v Iraku, ki predstavlja skoraj 
tretjino del na tujih trgih - se tako povečuje negotovost 
delavcev in še zaostruje materialni položaj te dejavnosti. 

1.4. Začele so se vse aktivnosti, opredeljene z resolucijo in 
programom nalog, za zagotavljanje čimbolj stabilne oskrbe z 
energijo. Probleme so povzročale nizke temperature, zaradi 
česar je bila manjša proizvodnja nekaterih virov energije, 
poraba pa večja. Zaradi manjšega uvoza zemeljskega plina in 
mazuta so bile večje težave pri oskrbi uporabnikov v industriji, 
ki so jih ti premeščali z večjo porabo kurilnih olj. Nadaljuje se 
nadomeščanje tekočih goriv s premogom. Predvidevamo 
skrajšanje zamud pri graditvi HE Mavčiče, tako da bo letos 
dokončana montaža enega agregata. TE Ugljevik 1 od aprila 
poskusno obratuje. Prizadevamo si tudi, da dobivamo nove 
količine zemeljskega plina iz Alžira. Uvozili bomo manjkajoči 
del premoga za potrebe široke potrošnje. Nahajališča primar- 
nih virov energije raziskujemo v skladu z zastavljenim pro- 
gramom. 
1.5. Gibanja v prometu - čeprav močno različna po posamez- 
nih vrstah dejavnosti - niso povsem zadovoljiva. Ne uresniču- 
jemo temeljne razvojne usmeritve za družbeno racionalno 
organizacijo prometnih tokov, ki bi prispevala k zmanjšanju 
prevoznih stroškov v ceni proizvoda. Skromna naložbena 
sredstva ob zaostajanju cen storitev za stroški enostavne 
reprodukcije tudi v zadnjih letih niso omogočila, da usposo- 
bimo železnico za večji in sodobnejši prevoz tovora, zato se 
še nadalje kropi cestni promet. 

Takšna gibanja v prometu in zvezah so rezultat prepočas- 

nega in nedoslednega uresničevanja resolucijskih nalog. 
Nerazrešena ostajajo vprašanja izboljšanja materialnih mož- 
nosti posameznih panog iz zvezne pristojnosti (s ceno zago- 
toviti vsaj enostavno reprodukcijo dejavnosti prometa in zvez, 
zagotovitev relativnega in večjega deleža za ceste v malopro- 
dajni ceni bencina in plinskega olja); primanjkuje bančnih 
sredstev za predvidene naložbo v prometno infrastrukturo in 
za nakup transportnih sredstev. Tudi organizacije združenega 
dela prepočasi izvajajo načrtovane aktivnosti, kot n. pr.: opti- 
maiizacija potniškega prometa in uvedba enotne vozovnice, 
večji delež domačin prevoznikov pri mednarodni blagovni 
menjavi, preusmerjanje blaga s ceste na železnico, enoten 
nastop na tujih trgih prometnih storitev, organizacija zbirnega 
prometa, gradnja, vzdrževanje in uporaba skupnih telekomu- 
nikacijskih zvez. 

Potrebo in zanimanje gospodarstva za nove oblike prevoza, 
boljšo kvaliteto in zanesljivost storitev potrjuje tudi odziv na 
nekatere akcije, ki so jih letos uveljavili v železniškem gospo- 
darstvu, letališkem in pomorskem prometu. 
1.6. V kmetijstvu smo bili v preteklih letih dokaj uspešni pri 
usposabljanju zemljišč za pridelavo, pa tudi pri usklajenejšem 
in bolje organiziranem delovanju v proizvodnji in pri odkupu 
ter vpeljevanju sistema družbene organizirane proizvodnje. 
Za proizvodnjo hrane smo združevali intervencijska sredstva 
ter sprejemali druge spodbudno ukrepe v posojilno-danarni 
politiki, prednostni oskrbi z energijo, oskrbi z uvoznimi repro- 
dukcijskimi materiali in rezervnimi doli ter regresiranju cen 
umetnih gnojil. Visoko povečanje tržna kmetijske proizvodnje 
je prispevalo k stabilnejšim razmeram v proizvodnji in oskrbi z 
osnovnimi kmetijskimi proizvodi. 

Kljub ugodnim rezultatom v proizvodnji se dohodkovni 
položaj dejavnosti ni izboljšal. Dohodkovno učinkovitost zni- 
žujejo še vedno razdrobljene proizvodne zmogljivosti, slaba 
izkoriščenost kmetijskih strojev, dohodkovna nepovezanost, 
nadpovprečna odvisnost proizvodnje od bančnih sredstev in 
predvsem dosedanje administrativno določanje cen osnovnih 
kmetijsko-živilskih proizvodov. Zaostren dohodkovni položaj 
dejavnosti otežuje uresničevanje letošnjih nalog, zlasti pa bi 
nadaljevanje sedanjih negativnih teženj razvrednotilo že 
doseženo v razvoju kmetijstva in ogrozilo usmeritev v proiz- 
vodnjo osnovnih kmetijskoživilskih proizvodov. Izvršni svet 
sodi, da so prvi ukrepi, s katerimi smo zagotovili obratna 
sredstva za financiranje tekoče proizvodnje, pripomogli k 
uspešnejši spomladanski setvi, pa tudi prispevali k ohranjanju 
obsega prireje mesa in mleka v družbeno organizirani proiz- 
vodnji. Za zboljšanje najbolj kritičnih razmer v kmetijstvu in 
delu živilske industrije so bili v maju že sprejeti ukrepi. 
1.7. Izvršni svet ugotavlja, da uresničujemo program aktivno- 
sti za povečanje domačega in tujskega turizma, ki smo ga 
oblikovali ob letošnji resoluciji. Turistična ponudba je 
pestrejša kot lani in okrepljena z okoli 2000 novimi ležišči ter 
vrsto infrastrukturnimi objekti. 

Kvaliteta storitev se je izboljšala predvsem v nepenzionski 
ponudbi. K temu bo prispeval tudi turistični potrošnji prilago- 
jen obratovalni čas trgovin, PTT, bank in drugih storitvenih 
dejavnosti. Boljša je tudi urejenost turističnih krajev. V gostin- 
stvu, razen izjem, ni posebnih izboljšav, v posameznih prime- 
rih kakovost storitev nazaduje. 

Uspešen začetek turistične sezone potrjujejo tudi podatki o 
nočitvah tujih gostov in deviznem prilivu. Menimo, da bomo 
izpolnili resolucijsko nalogo povečanja obsega storitev, težje 
pa bo doseči predvideno 20 odstotno povečanje deviznega 
priliva, ker niso sprejeti ukrepi, ki bi zagotovili devizno plače- 
vanje storitev v dejavnostih, ki dopolnjujejo turistično po- 
nudbo. 

1.8. V začetku leta smo v SR Sloveniji oblikovali program 
učinkovitejše rabe namenskih sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo. Program temelji na sprotni porabi v banki zbranih 
namenskih sredstev, boljši organizaciji v stanovanjskem in 
komunalnem gospodarstvu in na tem da lahko z večjim priza- 
devanjem v občinah v letu 1985 zagotovimo možnosti za 
oživitev izgradnje stanovanj. Zato je nujno treba v občinah 
pospešiti pridobivanje ustreznih zemljišč ter zagotoviti, da 
omejitve posojilno-denarne politike ne zadržujejo uporabe 
namenskih sredstev za stanovanjsko izgradnjo. 

2. Raziskovalna dejavnost 
Pripravljajo se predlogi ključnih skupnih razvojnih projek- 
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tov za tehnološko prestrukturiranje, usmerjenih k tehnologi- 
jam informatike, mikroelektronike, biotehnologije, avtomati- 
zacije proizvodnje in razvoju novih proizvodenj s celično 
proizvodnjo. Naj intenzivnejše so priprave na področju roboti- 
zacije, biotehnologije in integriranih podatkovnih mrež. V 
raziskovalnih organizacijah so pričeli povečevati število mla- 
dih raziskovalcev, da bi pospešili pretok raziskovalno uspo- 
sobljenih inovativnih kadrov v raziskovalne enote v proizvod- 
nji. Ti se usposabljajo na tistih temeljnih področjih, ki so 
pomembna za tehnološki napredek, zlasti v organizacijah 
združenega dela, v katere se bodo usmerili po usposabljanju v 
raziskovalnih organizacijah. 

Zainteresirane organizacije združenega dela so s sofinanci- 
ranjem nakupa raziskovalne opreme okrepile skupna druž- 
bena prizadevanja za hitrejšo krepitev materialne podlage 
raziskovalne dejavnosti. V prvih petih mesecih je bil tudi v 
celoti uresničen z resolucijo dogovorjen uvoz raziskovalne 
opreme v vrednosti 1,7 mio $. Po predvidevanjih poteka tudi 
nakup tuje znanstvene in strokovne literature. 

3. Ekonomski odnosi s tujino 
izvršni svet ugotavlja, da v prvih mesecih letos prihaja do 

bistvenih odmikov od resolucijski usmeritev in ciljev na 
področju ekonomskih odnosov s tujino: zaostaja konvertibilni 
izvoz, del izvoza se preusmerja s konvertibilnega na klirinški 
trg, manjši od predvidevanj je tudi devizni priliv. Kljub manj- 
šemu izvozu in deviznemu prilivu, v SR Sloveniji letos znižu- 
jemo konvertibilni dolg. Počasnejša dinamika izvoza in deviz- 
nega priliva ne samo, da ne obeta uresničevanja resolucijskih 
ciljev, temveč je tudi približno petino nižja od potrebe za 
izpolnjevanje letošnjih planov, ki so jih organizacija združe- 
nega dela uskladile v SISEOT in so bili manj zahtevni od 
resolucijskih določil. Organizacije združenega dela so v petih 
mesecih v povprečju mesečno izvozile za 152 milijonov dolar- 
jev blaaa (povprečni mesečni izvoz v letu 1984 je znašal 168 
milijonov dolarjev), na konvertibilno tržišče pa za 119 milijo- 
nov dolarjev (lani za 130 milijonov dolarjev). 

Še nekoliko slabša so gibanja za vso Jugoslavijo, saj je 
konvertibilni izvoz bistveno pod ravnijo prvih mesecev lani. 
Hkrati uvoz ne sledi izvoznim rezulatatom, tako da smo v štirih 
mesecih in pol dosegli že več kot polovico predvidenega 
primanjkljaja v trgovinski bilanci za leto 1985. 

Vzroki takšnih gibanj so - ob dolgoročnem zanemarjanju 
vključevanja v mednarodno menjavo v preteklih obdobjih - 
predvsem v delovanju celotnega instrumentarija ekonomske 
politike od drugega polletja lani naprej; kažejo se tudi že 
negativni vplivi predvidenih sprememb sistemske zakonodaje 
na tem področju. Ugotavljamo, da se zmanjšuje dohodkovna 
učinkovitost izvoza na konvertibilnem tržišču. Temeljni vzrok 
je v počasnem drsenju tečaja dinarja do konvertibilnih valut, 
ki ne omogoča ohraniti ali izboljšati konkurenčne sposobno- 
sti izvoza na konvertibilno tržišče. Hkrati se nadaljuje prece- 
njenost obračunskega dolarja, kar povečuje dohodkovno pri- 
vlačnost izvoza na klirinško tržišče. Pri prednostnih posojilih 
se znižuje delež posojil za izvoz. Ob premikih v smeri real- 
nejše obrestne mera in s tem sorazmerno dražjih bančnih 
sredstev (tudi za prednostne namene) podpora posojilno-de-' 
narne politike izvozni proizvodnji izgublja težo pomembne 
ekonomske spodbude. Dodaten udarec izvozni proizvodnji je 
zmanjšaje zveznih izvoznih spodbud, ki predstavljajo letos v 
povprečju le še okoli 40% povprečne spodbude iz leta 1983. 

Ekonomske spodbude iz republiških pristojnosti, ki smo jih 
izpolnjevali v preteklih letih, ne morejo spemeniti temeljnih 
pogojev gospodarjenja na tem področju. V preteklih letih so 
se pogosto spreminjali s sistemskimi rešitvami oblikovani 
pogoji gospodarjenja na tem področju, kar je zmanjševalo 
učinkovitost strategije izvoza v posamezni organizaciji zdru- 
ženega dela. ' 

V SR Sloveniji letos za povečanje deviznegan priliva izva- 
jamo naslednje ukrepe: olajšave pri davku na dohodek, soraz- 
merno manjše združevanje sredstev za hitrejši razvoj gosp- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, preusmerja dela 
dohodka v skladu z merili in na podlagi posebnega samou- 
pravnega sporazuma v SISEOT dogovorjeni absolutni zneski 
obveznega izločanja deviz za zadovoljevanje splošnih družbe- 
nih in proizvodnih potreb v republiki ter zajamčenih obvezno- 
sti za dogovorjene infrastrukturne objekte. Prednost izvozni 
proizvodnji uveljavljamo tudi v poslovni politiki bank in nalož- 
beni politiki. 

Izvršni svet ugotavlja, da nosilci uresničujejo tudi druge v 
programu opredeljene naloge na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, le pri oblikovanju novih izvoznih programov za 
leto 1985 ni rezultatov. 

Da bi odpravili devizno neravnovesje v republiki, ki nastaja v 
letu 1985 zaradi poravnave zapadlih obveznosti za objekte 
splošnega družbenega in skupnega gospodarskega pomena, 
organizacije združenega dela združujejo poleg sredstev v 
SISEOT (1%) dodatno v bankah še 6% deviznega priliva. 
Banke so tudi v letu 1985 pospešeno nadaljevale z odkupom 
deviznih hranilnih.vlog občanov in jih uporabile za poravnavo 
zapadlih kreditnih obveznosti za objekte splošnega družbe- 
nega in skupnega gospodarskega pomena. 

4. Inflacijska gibanja 
Integralni kazalnik neusklajenosti preteklega razvoja in 

sedanjih gospodarskih težav so inflacijska gibanja. Pospešuje 
jih neurejeno tržišče, saj na spremembe cen poleg ekonom- 
skih elementov vse bolj vplivajo tudi psihološki faktorji. 

Slabo uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov, šibka dohod- 
kovna povezanost in soodvisnost v reprodukcijskih verigah, z 
različnimi oblikami porabe preobremenjene cene osnovnih 
surovin in ob zamrznitvah deformirani cenovni odnosi, so v 
spremenjenih pogojih oblikovanja cen povzročili družbeno 
nesprejemljiva gibanja in težnje. Izvršni svet ugotavlja, da 
nosilci oblikovanja cen v preteklih mesecih niso pri sprejema- 
nju odločitev o cenah upoštevali vseh potrebnih elementov, 
nosilci družbenega nadzora cen pa niso dovolj uveljavili svoje 
vloge. Prva preverjanja najbolj izrazitih povečanj so potrdila, 
da so v organizacijah združenega dela o podražitvah odločali 
le redko celovito ob upoštevanju proizvodnega programa, 
tržnih možnosti, rezultatov poslovanja - predvsem z vidika 
produktivnosti, učinkovitosti, donosnosti in uspehov pri pro- 
doru na tuje trge. Sooblikovanje cen v reprodukcijskih pove- 
zavah je izjema. Zato menimo, da so nujna preverjanja spre- 

«. memb cen in ukrepi družbenega nadzora cen povsod, kjer 
podražitve kažejo na monopolni položaj. 

Aprila in maja smo v republiki pospešili aktivnosti družbe- 
nega nadzora cen. Pri tem smo oblikovali skupna izhodišča za 
usklajeno delo republiških in občinskih organov, sprejeli pro- 
gram aktivnosti nosilcev družbenega nadzora cen ter za nad- 
zor že spremenjenih cen. 

Letos določa Zvezni izvršni svet cene osnovnih živil (olje, 
sladkor, moka in kruh). Ker so cene kmetijskih proizvodov, ki 
so glavna vhodna surovina živila oblikovane na višji ravni od 
stroškovnega zajemanja v ceni končnega izdelka, so nega- 
tivne razlike zelo velike. Za pokrivanje teh usmerjamo sred- 
stva presežkov Narodne banke Slovenije v organizacije zdru- 
ženega dela, ki skupaj z Zavodom SR Slovenije za rezerve 
oblikujejo republiške tržne rezerve blaga osnovne preskrbe. 
Ocenjujemo, da bodo samo pri jedilnem olju negativne razlike 
v I. polletju okoli 1460 mio din. Za preskrbo v SR Sloveniji 
uvažamo okoli 60% vseh potrebnih količin in negativne raz- 
like naraščajo ob zadržanih cenah jedilnega olja z rastjo 
tečaja. Poleg tega bo kljub predvidenim podražitvam pšenice, 
moke in kruha še vedno ostalo nepokritih 3.980 mio din 
negativnih razlik. Ocenjujemo, da načrtovana višina sredstev 
presežkov prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije 
za leto 1985 ne bo zadoščala za pokritje negativnih razlik; 
povsem odprto je vprašanje, kako zagotoviti manjkajoča sred- 
stva. 

V skladu z dogovorom za izvajanje politike cen nekaterih 
proizvodov in storitev iz pristojnosti občin so morale Zveza 
stanovanjskih skupnosti, Zveza komunalnih skupnosti in 
Republiška energetska skupnost do srede aprila pripraviti 
oceno stanja v dejavnostih kot podlago za spremembe cen. 
Analiza za področje komunalne dejavnosti še ni pripravljena, 
kar otežuje dvig cen z drugim polletjem, čeprav je v posamez- 
nih občinah zelo pereča problematika cen nekaterih komu- 
nalnih storitev. 

5. Kvalitativni dejavniki, program finančne 
konsolidacije, izgube 

5.1. Izvršni svet ugotavlja, da ne uresničujemo enega ključ- 
nih elementov dogovorjene razvojne politike, ki v letu 1985 
daje temeljni poudarek kvalitativnim dejavnikom (produktiv- 
nost, ekonomičnost, donosnost, boljša organizacija dela in 
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poslovanja, prispevek družbenih dejavnosti k rasti in razvoju 
in drugo) kot osnovi za preseganje kriznih razmer v gospodar- 
stvu. Čeprav se kažejo nekatere pozitivne težnje, so skupni 
učinki kvalitativnih dejavnikov prešibki, da bi zaustavili ali vsaj 
ublažili naraščanje inflacije, utrdili in pospešili proces pre- 
strukturiranja gospodarstva in bistveno pripomogli k presega- 
nju omejenih možnosti nadaljnjega razvoja. Tako vsi sinte- 
tični pokazatelji kvalitete gospodarjenja kažejo, da bomo raz- 
voj v novem srednjeročnem obdobju pričeli na nižji ravni, kot 
smo jo dosegli ob prehodu v to desetletje. Vzroki in težnje 
upadanja rasti v jugoslovanskem gospodarstvu izvirajo iz 
celotnega preteklega razvoja in so bili prisotni že konec 
sedemdesetih let. Bistveno bolj zaostreni pogoji so jih 
dodatno okrepili, zlasti ker z instrumentarijem ekonomske 
politike nismo ustvarili pogojev, ki bi spodbujali organizacije 
združenega dela, da bi spremenjene razmere presegle z agre- 
sivnejšo poslovno politiko in učinkovitejšim gospodarjenjem. 

Produktivnost dela ob šibkejši rasti proizvodnje in stalnem 
povečevanju zaposlenosti zaostaja za predvidevanji. Zlasti so 
ta gibanja izrazita v dejavnostih, ki letos zmanjšujejo proiz- 
vodnjo. Slabšanje kvalitete proizvodov in storitev, upadanje 
poslovne morale, zanemarjanje dogovorjenih medsebojnih 
obveznosti skupaj z inflacijskimi gibanji spodkopujejo izvoz 
in dajejo celotnim razmeram na trgu anarhičen pečat. 

Organizacija združenega dela, ki so bile v preteklosti bolj 
vključene v mednarodno konkurenco so svoj razvoj že doslej 
bolj gradile na kvalitetnih dejavnikih. V prizadevanja za boljšo 
kvaliteto se intenzivno vključuje Gospodarska zbornica Slove- 
nije, ki v posebnem programu predlaga aktivnosti in usme- 
ritve. 

5.2. Po sprejemu ukrepov za odmrznitev cen in finančno 
konsolidacijo gospodarstva se je zmanjšal tudi delež obvez- 
nosti iz dohodka, čistega dohodka in osebnih dohodkov 
delavcev. Tako se je zmanjšal delež obveznosti iz dohodka in 
osebnih dohodkov za skupno in splošno porabo z 18,8% v 
letu 1983 na 17,4% v letu 1994, dolež dohodka za. delovne 
skupnosti z 8,5% v letu 1983 na 7,6% v letu 1984 in delež 
obveznosti iz dohoka s 7,4% v letu 1983 na 7,1% v letu 1984. 

Organizacije združenega dela so letos obračunale za 84,9% 
večje obveznosti za skupno porabo (46.618 mio din) in za 
57,7% večje obveznosti za splošno porabo (3.631 mio din). 
Samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične skup- 
nosti bi smele po resolucijskih določbah sredstva za delova- 
nje v prvih treh mesecih zagotavljati na podlagi prispevnih in 
davčnih stopenj, veljavnih v letu 1984. Vendar pa je v prvem 
trimesečju pri skupni porabi veljala za 2,24 odstotne točke 
višja povprečna mesečna stopnja prispevkov, katerih osnova 
so osebni dohodki, vir pa bodisi dohodek bodisi osebni 
dohodki, kot je bila prvo trimesečje lani; od povprečne 
mesečne prispevne stopnje celega leta 1984 pa je bila višja za 
2,18 odstotne točke predvsem zaradi višje stopnje prispevkov 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in skup- 
nosti zdravstvenega varstva. Obračunani prispevki za ti dve 
skupnosti so se tudi najbolj povečali. 

Ob upoštevanju sprejete resolycijske usmeritve o zaostaja- 
nju rasti osebne, skupne in splošne porabe za 10% za rastjo 
dohodka ugotavljamo, da se letos nadalje zmanjšujejo te 
obveznosti v razporejenem primerljivem dohodku. 

Sprejete usmeritve o nadaljnji preobrazbi odnosov pri 
gospodarjenju z denarjem v bankah se še prepočasi uresniču- 
jejo. Odlaganje dohodkovne in naložbene sanacije bank se 
najbolj očitno odraža pri dolgotrajnem in neučinkovitem raz- 
reševanju deviznega neravnovesja v bankah ter v naraščajo- 
čem obsegu neporavnanih obveznosti organizacij združe- 
nega dela do bank, ki izhajajo iz najetih kreditov. Vsi ti procesi 
pa bodo zaostajali še naprej, če v organizacijah združenega 
dela ne bodo čimprej ocenili dejanskega položaja glede svoje 
dohodkovne in investicijske usposobljenosti ter tem ocenam 
prilagodili planirane razvojne usmeritve in ukrepe za finančno 
konsolidacijo. 

5.3 Spremembe zakonov o skladih skupnih rezerv, ki so 
bistveno omejile možnosti uporabe sredstev teh skladov za 
pokrivanje Izgub, ter poostrene sankcije pri izplačevanju 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki izka- 
zujejo nekrito izgubo po zaključnem računu za leto 1984 in 
tudi tekoče poslujejo z izgubo, so bistveno prispevale k hitrej- 
šemu pokrivanju izgub v tem letu. Od skupnega zneska 
nekrite izgube v zaključnih računih za leto 1984 (6.447 mio 

din) je po stanju 15. 5. 1985 nekrite še 30 mio din izgube v 3 
organizacijah združenega dela, od katerih je ena v stečaju. 

V prvem trimesečju letos je gospodarstvo v SR Sloveniji 
izkazalo izgubo v skupni višini 19 milijard din (od tega znaša 
izguba na substanci 5,5 mio ali 28,9%). 

IMV je v težkem položaju. Ta čas pripravljajo program za 
prestrukturiranje svoje proizvodnje. Proizvodnjo avtomobilov 
bo potrebno postopno opuščati, sočasno pa uvajati nove 
programe s področja kovinske predelave in drugih dejavnosti, 
ki bi se čimbolj naslanjali na obstoječe zmogljivosti, ter zago- 
tavljali socialno varnost zaposlenih. 

Sanacija v Gorenju je uspešna in se izvaja skladno s spreje- 
tim sanacijskim programom (dosegajo visoko rast proizvod- 
nje, produktivnosti in konvertibilnega izvoza). Jasno so si 
opredelili poslovno politiko, postopoma poglabljajo dosežene 
uspehe in pripravljajo programe za tehnološko in razvojno 
posodobitev Gorenja. 

Uspešno poteka tudi sanacija Iskre Telematike, saj so 
ukrepi za notranjo konsolidacijo in dosledno spoštovanje 
sprejetih planskih nalog že dali spodbudne rezultate. Pred 
novim vodstvom je težji del naloge, in sicer priprava programa 
razvojnotehnološke sanacije programa telefonskih central 
kot nosilnega programa Telematike. 

6. Zaposlovanje 
V celoti ne uresničujemo resolucijske usmeritve produktiv- 

nega zaposlovanja. Tako k rasti proizvodnje večinoma pri- 
speva povečano število delavcev. Prispevek produktivnosti, 
tehnološkega razvoja in boljše organizacije delovnega pro- 
cesa, ki se sicer kaže v rezultatih posameznih organizacijah 
združenega dela, je v slovenskem gospodarstvu še vedno 
skromen. Zaskrbljujoče so tendence nekoliko hitrejše rasti 
zaposlovanja v surovinskih in delovno intenzivnih dejavno- 
stih, kjer je v strukturi dela že vedno visoko zastopano eno- 
stavnejše deio, kar generira sicer neugodno kadrovsko struk- 
turo. 

Dosedanje aktivnosti pri zaposlovanju so bile usmerjene 
predvsem na usklajevanje načrtov zaposlovanja s tistimi ele- 
menti, ki neposredno vplivajo na večjo produktivnost ter 
hkrati omogočajo hitrejše zaposlovanje pripravnikov in mož- 
nosti za razreševanje predvidenih tehnoloških in ekonomskih 
presežkov. 

7. Osebni dohodki in socialna varnost 
7.1. Povprečni čisti osebni dohodek v združenem delu Slove- 
nije je bil v aprilu 45.510 din, tako da je v celotnem obdobju 
prvih štirih mesecev za 79,8% nad ravnijo enakega obdobja 
lani. Realno se je v tem obdobju povečal za 1,9% kljub nižji 
proizvodnji od predvidene, zaostajanju produktivnosti in dru- 
gih kvalitativnih elementov ter kljub bistvenim odstopanjem 
pri izvajanja planov izvoza. 

Zaradi usklajevanja z lani doseženimi gibanji osebnih 
dohodkov v gospodarstvu, je rast osebnih dohodkov delavcev 
v negospodarstvu v prvih mesecih leta nekoliko hitrejša. Ob 
visokih nominalnih gibanjih so večje tudi razlike v rasti oseb- 
nih dohodkov po dejavnostih in panogah industrije, ki pa jih 
ne potrjujejo realni rezultati v proizvodnji. Ob nekajletnem 
nažadovanju realnih dohodkov proces povezovanja osebnih 
dohodkov z delovnimi rezultati le težko premaguje uravnilov- 
sko logiko. Kljub temu se povečuje število posameznih orga- 
nizacij združenega dela, kjer povezava osebnega dohodka s 
proizvodnjo, kvaliteto in poslovnimi učinki že daje spodbudne 
rezultate. 

Sodimo, da bodo k uveljavljanju spodbudnejšega nagraje- 
vanja prispevala tudi skupna izhodišča in osnove za razpore- 
janje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke, ki jih 
organizacije združenega dela sprejemajo s sporazumi dejav- 
nosti in jih vključujejo v svoje samoupravne akte. Do sredine 
maja je bilo s,', r ionih 27 od skupno 41 sporazumov dejavno- 
sti in pričakuj: ~io, da bo večina preostalih sklenjena do 
konca prvega polletja. V dejavnostih, kjer so že sklenili samo- 
upravne sporazume, delno prilagajajo delitveno politiko nače- 
lom teh sporazumov. Z c' 'om so pričele skupne komisije, ki 
bodo glede na slabša g;':r.nja nekaterih kvalitativnih kazalni- 
kov gospodarjenja v prvem trimesečju presodile primernost 
doseženih razmerij v razporejanju dohodka v odvisnosti od 
učinkovitosti gospodarjenja in doseženih delovnih in poslov- 
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rtih rezultatov ter predlagale ukrepe za uresničevanje resolu- 
cijskih ciljev. 

7.2. V tem srednjeročnem obdobju smo v Sloveniji izobli- 
kovali socialno politiko, ki temelji na načelu, da si delavci, 
delovni ljudje in občani zagotavljajo sredstva za življenje in 
socialno varnost predvsem v odvisnosti od rezultatov dela. 
Letos smo pričeli izvajati samoupravni sporazum o uresniče- 
vanju socialnovarstvenih pravic, s katerim uresničujemo 
načelo, da pri odločanju o socialnovarstvenih pravicah upo- 
števamo stvarne socialne razmere družine oziroma posamez- 
nika. 

Oblikovanje in usklajevanje osebnih prejemkov (pokojnin, 
štipendij, socialnih prejemkov) sta neposredno odvisna od 
osebnih dohodkov oziroma njihovega gibanja v preteklem 
letu. Hitra letošnja povečanja cen so najbolj prizadela upoko- 
jence, študente in prejemnike raznih oblik socialne pomoči. V 
takšnih razmerah skušajo v interesnih skupnostih bolj sproti 
usklajevati prejemke z gibanji osebnih dohodkov ter obvladu- 
jejo druge najbolj pereče probleme. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
konec marca uskladila pokojnine z rastjo povprečnega oseb- 
nega dohodka v leta 1984. Določila je najnižjo pokojninsko 
osnovo v znesku nad zakonskim minimumom ter tako izbolj- 
šala gmotni položaj upokojencev z najnižjimi pokojninami. Z 
izjemno uskladitvijo je povečala tudi pokojnine, uveljavljene v 
letih 1983 in 1984. Skupnost je sprejela sklep o nadaljnji 
uskladitvi rasti pokojnin z rastjo osebnih dohodkov v juniju in 
septembru z veljavnostjo od začetka teta. 

Dogovorjena je bila dodatna medletna valorizacija vseh 
socialnovarstvenih pravic, in sicer z veljavnostjo za marec in 
april, za štipendije pa je poleg valorizacije z veljavnostjo od 
januarja 1985 dalje dogovorjena ponovna valorizacija v maju. 
Spremenili so se načini obračunavanja in plačevanja storitev 
v otroških vrtcih in bodo večje razlike glede na višino oseb- 
nega dohodka na družinskega člana. Izobraževalna skupnost 
SR Slovenije bo prevzela večji del stroškov vzdrževanja štu- 
dentskih domov. 

8. Družbene dejavnosti 
Prestrukturiranje družbenih dejavnosti je v dosedanjem 

obdobju potekalo pretežno ob krčenju programov, opuščanju 
manj pomembnih programov in povečanju deleža nepo- 
sredne menjave dela v programih, za katere se kaže nepo- 
sredno zanimanje. Vsebinsko prilagajanje programov spre- 
menjenim družbenim razmeram in njihovo vključevanje v pro- 
cese prestrukturiranja pa ostaja v večjem delu naloga nadalj- 
njega razvoja. To velja tudi za uresničevanje tistih resolucij- 
skih usmeritev in nalog v družbenih dejavnostih, ki glede na 
svojo naravo presegajo obdobje enega leta. 

V prvih mesecih letos se je začela akcija za postopno 
usklajevanje ravni osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih 
s primerljivo ravnijo v gospodarstvu, pri čemer so v delu 
družbenih dejavnosti izhajali iz predpostavke, da uresniču- 
jemo naloge in cilje, kot jih opredeljuje zgornja resolucijska 
varianta. Usklajevanje zaostankov osebnih dohodkov za leto 
1984 in prve mesece letos je neusklajeno po posameznih 
področjih in družbenih dejavnostih in zlasti med območji, kar 
povečuje nezadovoljstvo med izvajalci. Sodimo, da je treba 
intenzivirati pripravo programov za postopno usklajevanje 
osebnih dohodkov in programov racionalizacije v posamezni 
družbeni dejavnosti, pri njihovem izvajanju pa pospešiti 
usklajevanje na področjih, kjer so zaostajanja največja: sred- 
nje usmerjeno izobraževanje, del kulture. 

Izvršni svet ugotavlja, da razvoj v družbenih dejavnostih v 
prvih mesecih letos v globalu poteka v smeri uresničevanja 
resolucije in izvajanja nalog iz programa dejavnosti za uresni- 
čevanje resolucije: 

V raziskovalni in izobraževalni skupnosti Slovenije so spre- 
jeli program porabe namenskih sredstev v višini 1,36 milijarde 
din za krepitev materialne podlage raziskovalne in izobraže- 
valne dejavnosti na visokih in višjih šolah ter raziskovalnih 
organizacijah. 

- Skladne s programom so aktivnosti za uvajanje programa 
življenja in dela osnovne šole. Z realnejšim vrednotenjem 
zagotovljenega programa osnovne šole se ponovno zastavlja 
vprašanje zagotavljanja solidarnosti. 

V srednjem šolstvu spremljajo in vrednotijo programe zad- 
njih dveh letnikov usmerjenega izobraževanja, rezultati bodo 

znani konec leta. Zaradi zaostajanj v preteklih letih so vse bolj 
v ospredju vprašanja osebnih dohodkov delavcev v usmerje- 
nem izobraževanju. 

V visokem šolstvu še niso sprejeti vsi novi vzgojnoizobraže- 
valni programi. Zlasti kasni sprejemanje programov v družbo- 
slovju, kulturi in izobraževanju pedagoških kadrov, kar 
utegne otežiti pripravo vseh potrebnih pogojev za izvajanje 
teh programov v šolskem letu 1985/86. V nadaljevanju bo 
potrebno vztrajati, da se programi racionalizirajo, uskladijo s 
potrebami združenega deia ter doseže večje sodelovanje štu- 
dentov pri pripravi programov in pri raziskovalnem delu v 
programih visokega šolstva. 

- V zdravstvenem varstvu se nadaljujejo težnje po krepitvi 
osnovne zdravstvene dejavnosti in zmanjševanju obsega ter 
delitvi dala med zdravstvenimi organizacijami. Ob tem je 
zaskrbljujoče hitrejše naraščanje zaposlovanja tudi v bolniš- 
nicah, kjer se ukinjajo prevelike zmogljivosti. 

Poseben problem je izrabljenost opreme, §aj ob predvide- 
nih gibanjih stroškov in osebnih dohodkov ne bo možno 
zagotoviti potrebnih sredstev za njeno postopno menjavo. 
Tudi predvidena devizna sredstva bodo zadoščala le za naj- 
nujnejši uvoz zdravil in reprodukcijskega materiala. 

- V organiziranem družbenem varstvu otrok se je spričo 
demografskih gibanj v posameznih občinah - kjer je bilo 
zgrajenih veliko vrtcev - ob letošnjih podražitvah pojavlja 
vprašanje, kako zapolniti prevelike zmogljivosti. To narekuje 
oblikovanje dodatnih in alternativnih programov, v bodoče pa 
izgradnjo večnamenskih objektov ter predvsem bolj preteh- 
tane dolgoročne potrebe. 

- V kulturi ni vsebinskih odmikov od resolucijskih usmeri- 
tev, ni pa rešeno vprašanje ugodnejših posojil za izdajanje 
družbeno pomembnih knjig, zaradi česar je to izjemno 
pomembno področje nacionalne kulture v vse težavnejšem 
položaju. Še naprej zaostajajo osebni dohodki delavcev v 
kulturi za drugimi družbenimi dejavnostmi. 

9. Razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev 
za osebne dohodke, skupno in splošno porabo 

Letos so bile uveljavljene spremembe obračunskega 
sistema, ki vnašajo pomembne vsebinske spremembe pri 
ugotavljanju dohodka. Iz dohodka kot temeljne osnove in vira 
sredstev za oblikovanje potrošnje so s temi spremembami 
izločeni nekateri elementi, ki so fiktivno povečevali dohodek. 
Vsebinsko spremenjeno izkazovanje dohodka in drugih rezul- 
tatov gospodarjenja v letu 1985 ni neposredno primerljivo s 
preteklimi leti, tako na ravni organizacij združenega dela kot 
družbenopolitičnih skupnosti. To otežuje presojo gibanj in 
povzroča nejasnosti pri uresničevanju z resolucijo sprejete 
delitvene politike. Dosežene rezultate v razporejanju dohodka 
moramo presojati z vidika celovitega uresničevanja resolucij- 
skih usmeritev in ciljev, pri tem pa izhajati iz lanskoletnih 
rezultatov poslovanja, vsebinsko prilagojenih novemu obra- 
čunskemu sistemu. 

Ocenjujemo, da je letošnji dohodek v globalu za 22-23% 
nižji, kot bi bil, če bi poslovne rezultate v letošnjem letu še 
izkazovali po starem obračunskem sistemu. Za toliko bo letos 
v globalu nižja tudi osnova za vse tiste davke in prispevke iz 
dohodka, ki se obračunavajo na osnovi dohodka ali iz njega 
izvedenih kategorij (davčna osnova). 

Gibanja celotnega prihodka, stroškov, dohodka ter zlasti 
primerljivega dohodka ter vseh oblik porabe dosegajo 
bistveno višjo nominalno raven, kot je bilo predvideno ob 
pripravi resolucije, hkrati pa so realna gibanja proizvodnje 
pod pričakovanji. Izvršni svet sodi, da kljub izkazanemu pove- 
čanju sredstev akumulacije v prvih mesecih dosežena raz- 
merja dohodka v globalu v celoti ne zagotavljajo uresničeva- 
nje resolucijskih usmeritev. Flast sredstev za osebne dohodke 
se sicer približuje dogovorjenemu zaostajanju, vendar drugi 
kazalniki opozarjajo, da je še vedno prešibka soodvisnost 
gibanja osebnih dohodkov od rezultatov doseženih v proiz- 
vodnji. Po veljavnih prispevnih stopnjah za združevanje sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih potreb bi samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti letos presegle resolu- 
cijska predvidevanja. To zahteva, da v skladu z resolucijskimi 
usmeritvami samoupravne interesne skupnosti ob novih oce- 
nah celotne primerljive rasti dohodka v letu 1985 valorizirajo 
programe ter prilagodijo prispevne stopnje. 

Priliv sredstev za splošno porabo v republiki in občinah 
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zaostaja za rastjo dohodka bolj, kot to zahtevajo resolucijske 
usmeritve. Kot posledica manjše porabe in predvsem spre- 
memb v strukturi zaostajajo tudi prilivi temeljnega promet- 
nega davka, zato smo morali del obveznosti do zveznega 
proračuna poravnati iz sredstev neto republiškega proračuna. 

Izvršni svet sodi, da bo treba za uresničevanje letošnjih 
obveznosti republiškega in občinskih proračunov te uskladiti 
ob upoštevanju resolucijskega zaostajanja z višjo oceno rasti 
dohodka. Uskladitev bo možna na obstoječih davčnih virih. 

Višja inflacija od predvidene ob oblikovanju resolucije pov- 
zroča - kljub nižji realni ravni - bistveno višjo rast ustvarje- 
nega dohodka in sredstev za posamezne oblike porabe. 
Hkrati znižuje realno vrednost sredstev za posamezno obliko 
porabe, oblikovanih v skladu z dogovorjeno delitveno poli- 
tiko. Ocenjujemo, da globalnega odnbsa v delitvi dohodka 
med sredstvi za porabo in sredstvi akumulacije ne moremo 
spreminjati na račun nižje akumulativnosti, saj je ta ob vse 
dražjih bančnih sredstvih, restriktivnejši kreditno-monetarni 
politiki in predpisih glede potrebnih obratnih sredstev pred- 
pogoj za nemotene tokove družbene reprodukcije. 

V prvih mesecih letos v Jugoslaviji in Sloveniji ne dosegamo 
rezultatov, ki bi zagotavljali uresničevanje resolucijskih ciljev 
in nalog. Odmiki na ključnih točkah so pomembni in zahte- 
vajo odločnejše delovanje v smereh, ki smo jih opredelili že z 
letošnjo resolucijo. 
' Ukrepe, naloge in aktivnosti, potrebne za uresničevanje 

republiške resolucije smo opredelili v posebnem programu, ki 
smo ga v aprilu dopolnili z nekaterimi dodatnimi nalogami. V 
posameznih občinah in organizacijah združenega dela so 
izoblikovali svoje programe konkretnih nalog in aktivnosti; 
prav tako so sprejeli programe svojih aktivnosti za uresniče- 
vanje letošnje družbenoekonomske politike v Gospodarski 

zbornici Slovenije, Zvezi sindikatov in SZDL. Zato sodimo, da 
v tem trenutku v republiki ni potrebno oblikovati dodatnih 
ukrepov, nalog in aktivnosti. Naše delovanje moramo osredo- 
točiti na uresničevanje že sprejetega in v aktivno sodelovanje 
pri oblikovanju potrebnih ukrepov tekoče ekonomske politike 
v federaciji za povečanje izvoza in deviznega priliva, oživljanje 
proizvodnje, obvladovanje inflacije in ustvarjanje pogojev za 
delovanje ekonomskih zakonitosti ter v socialni politiki. 

Kljub občutnim zaostankom na začetku leta 1985 Izvršni 
svet ocenjuje, da so realne možnosti, da ob napovedanih 
ukrepih tekoče ekonomske politike na zvezni ravni, zzavzetej- 
šim uresničevanjem že dogovorjenega v prihodnjih mesecih 
presežemo negativna gibanja in se približamo večini resolu- 
cijskih ciljev. Zato so nujni napori vseh, da intenzivneje izva- 
jamo naloge, ki smo jih za uresničevanje resolucije sprejeli v 
posebnem programu, pospešeno in bolj usklajeno izvajamo 
ukrepe in aktivnosti, oblikovane v aprilu ob obravnavi gospo- 
darskih gibanj na začetku letošnjega leta ter da dosledno 
uresničujemo programe, ki smo jih letos sprejeli na posamez- 
nih področjih. Vsa prizadevanja v združenem delu moramo 
usmeriti v doseganje višje rasti proizvodnje in družbenega 
proizvoda, ki bi olajšala razreševanje strukturnih problemov 
ter omogočila spodbudnejše pogoje za porabo ter delo in 
razvoj družbenih dejavnosti. V organizacijah združenega 
dela, njihovih združenjih, upravnih organih in družbenopoli- 
tičnih organizacijah moramo zavzeteje in hitreje uresničevati 
dogovorjene naloge ter storiti vse, da odpravimo vzroke malo- 
dušja, ki v posameznih okoljih maje zaupanje v možnost 
stabiliziranja jugoslovanskega gospodarstva in družbe. Inten- 
zivneje kot doslej bomo morali svoje interese in delovanje 
usklajevati v SZDL ter s koordiniranimi akcijami vseh dejavni- 
kov odpravljati osrednja žarišča inflacije. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE 

ANALIZA 

izvajanja resolucije o uresničevanju 

srednjeročnega plana v letu 1985 »Majska 

analiza« (ESA-K 742)   

UVOD 

Namen pričujočega gradiva je, da služi kot analit- 
ski temelj za Poročilo Izvršnega sveta in njegovo 
obravnavo ter za razpravo o zdajšnjih družbenoeko- 
nomskih gibanjih. 1985, zadnje leto tega srednje- 
ročnega planskega obdobja, je hkrati leto priprav 
razvojnih konceptov in dokumentov za naslednje 
srednjeročno obdobje 1986—1990 ter za dolgo- 
ročno do leta 2000. Celovito analizo tendenc, pro- 
blemov in doseženega v iztekajočem se planskem 
obdobju smo podali lani, pred analizo srednjeroč- 
nih razvojnih možnosti. Letošnja »Majska analiza« 
pa se tako osredotoča predvsem na aktualne raz- 
mere. Osvetljuje tudi vzroke za tendence v sedanjih 
družbenoekonomskih gibanjih, opozarja na pogoje 
za izpeljavo poglavitnih resolucijskih ciljev in 
podaja novo nominalno oceno za leto 1985, ki je 

nujna s stališča ekonomske politike v pristojnosti 
republike, opredeljujeta pa jo predvsem tačas naka- 
zani učinki obračunskega sistema ter dosedanji 
inflacijski trendi. Analiza temelji na podatkih, 
kakršni so bili dosegljivi do 20. 5. 1985, razen glede 
izvoza, uvoza in cen, kjer so naknadno vključeni 
tudi majski kazalci. Pri tem naj posebej opozorimo, 
da letos ni vrste podatkov, ki so za celovito analizo 
nujni (o investicijah, o strukturi osebne porabe itd.); 
poleg tega ni primerljivih podatkov iz bilance 
uspeha. Problem, ki ni samo letošnji, pomeni med 
drugim tudi dejstvo, da ni ustrezne informatizirano- 
sti npr. za kvaliteto gospodarjenja, združevanja dela 
in sredstev, medrepubliške tokove itd., informativno 
moč vseh razpoložljivih podatkov nasploh - na 
mikro in na narodnogospodarski ravni - pa krnijo 
deformacije, do katerih nedvomno prihaja v pogojih 
tako močne inflacije. 

I. OCENA LETOŠNJIH GOSPODARSKIH GIBANJ 
V LUČI URESNIČEVANJA POGLAVITNIH CILJEV 
IN NALOG RESOLUCIJE 

Bera dosedanjih rezultatov v gospodarjenju za zdaj še ni 
tolikšna, da bi že predstavljala dovolj trden obet za celotno, 
predvsem pa dovolj skladno izpeljavo letošnjih poglavitnih 
resolucijskih ciljev. »Kritična« področja so predvsem cene, 
industrijska pa tudi nekateri deli neindustrijske proizvodnje, 
izvoz, kvaliteta gospodarjenja v globalu, nekateri od trendov v 
tekoči porabi. To so hkrati tudi ključna torišča za delovanje 
ter ukrepanje, da bi vzpostavljali ugodnejše pogoje za spe- 
Ijavo zastavljenega. Rast industrijske proizvodnje doslej, rast 
izvoza in drugi trendi, ki jih analiziramo v posebnih poglavjih, 
so še prešibki, da bi mogli ob tem že računati z rastjo družbe- 
nega proizvoda (5%), ki bi omogočala takšno porabo, da bi ta 
- ob vseh drugih neizogibnih obveznostih - ujela inflacijo in 

trdno ohranila ali celo presegla doseženo realno raven. Tudi 
2,5% rast družbenega proizvoda, ki bi zagotavljal kolikor 
toliko uravnoteženo reševanje glavnih sprotnih razvojnih 
zagat - pa še ne realne rasti porabe - je v luči sedanjih gibanj 
kar ambiciozno postavljen cilj. Pretekla leta je bila izkazana 
rast družbenega proizvoda v Sloveniji nižja od pričakovane, 
tradicionalna vitalnost slovenskega gospodarstva, ki se je 
izkazala tudi v vse ostrejših pogojih gospodarjenja, pa se je na 
vrsti točk izčrpavala. Večletne restrikcije na investicijskem 
področju so sicer spravile investicijsko potrošnjo na nižjo 
raven (investicije so v tem srednjeročnem obdobju od vseh 
oblik porabe najbolj realno nazadovale!), hkrati s splošno 
ekonomsko klimo in nekaterimi drugimi pogoji s svetovnega 
in domačega gospodarskega prizorišča pa so prispevale tudi 
k temu, da je močno pojenjalo snovanje novih prodornih 
proizvodnih programov. Ob težavah z opremo za moderniza- 
cijo in zagatah s sredstvi se tako prav pomanjkanje sodobnih 
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proizvodnih in poslovnih konceptov - vpetih tudi v tokove 
prestrukturiranja na tujih trgih - kaže kot eno ključnih vpra- 
šanj za sedanjo in še boij bližnjo prihodnjo razvojno vitalnost. 

Pogoji gospodarjenja v letu 1985 so dokaj trdi.' V kreditno- 
denarni politiki so še naprej restriktivni, saj je med drugim 
limit za dinarske piasmaje bank še zožen. Nadaljuje se uskla- 
jevanje obrestnih mer s stopnjo inflacije Manjša je dostop- 
nost ugodnih izvoznih kreditov. Prilagajanje tečaja je rela- 
tivno prepočasno, razpolaganje z devizami se je za OZD glede 
na lansko leto spričo pokrivanja debalansa v bankah zožilo. 
Na cenovnem področju je uresničevanje nekaterih vsebinskih 
rešitev zakona o cenah steklo prepočasi, Zvezni izvršni svet 
pa je zadnje mesece sprejel in napovedal vrsto potez, ki naj bi 
prispevale k zajezitvi premočnega vala inflacije. Pri skupini 
sistemskih zakonov (zakon o planiranju, o tečajnih razlikah, 
zakoni s področja ekonomskih odnosov s tujino ter zakona o 
bančnem sistemu), ki naj bi pomenili zaokroženje spiošne 
normativne osnove v okviru izpeljave prve faze dolgoročne 
stabilizacijske politike, pa je še vrsta odprtih vprašanj. V 
razpravah o tem gre tudi za nekatera neskladja v razumevanju 
poglavitnih poudarkov politike dolgoročne ekonomske stabi- 
lizacije, kar ni v prid klimi v gospodarstvu. 

V tekočih gospodarskih gibanjih, ki se odvijajo v Sloveniji, 
velja s stališča pogojev za uresničevanje poglavitnih merljivih 
resolucijskih ciljev tačas konkretneje predvsem opozoriti na 
nizko izvozno rast, stagnacijo produktivnosti dela v globalu in 
še zlasti na nekatere cenovne trende ter dokaj hiter tempo 
rasti zaposlovanja. Ta pomeni v globalu v bistvu večje zapo- 
slovanje na enoto reaino ustvarjenega dohodka, kot je spre- 
jemljivo s stališča produktivnosti in tudi kolikor toliko uravno- 
težene porabe na zaposlenega. Dohodek je kot merilo uspeš- 
nosti letos zaradi obračunskega sistema in njegovih spre- 
memb neposredno težko uporabljiv. Deformacije, do katerih v 
sedanjih inflacijskih pogojih prihaja, pa ga zlasti na mikroeko- 
nomski ravni še dodatno pačijo. Za »test« izvajanj resolucij- 
sko sprejete delitvene politike je prvi pogoj preračun na 
»primerljivi« dohodek, pri čemer je po našem mnenju vsebin- 
sko in strokovno še najbolj korektno soočenje letošnjih rezul- 
tatov poslovanja z lanskimi, rekonstruiranimi na novi obra- 
čunski sistem. 

Celoletne rezultate za letos tedaj opredeljujejo zlasti vpra- 
šanja, kot je ta, ali ne bo močna inflacija še bolj kot doslej 
maličila vseh drugih rezultatov (v proizvodnji, izvozu, porabi), 
motiviranosti, predvsem pa omejevala dolgoročnejših razvoj- 
nih ambicij in še bolj deformirala osnovnih načel in meril 
racionalnega gospodarjenja. Slabšanje pogojev na področju 
ekonomskih odnosov s tujino in to, če se izvozna prizadeva- 
nja prihodnje mesece ne bodo uspela odraziti v precej večjem 
vsakomesečnem izvozu kot v preteklih mesecih, bi utegnilo 
izničiti izvozno rast, kar lahko povzroči vrsto drugih posledic. 
Med pogoji za uresničevanje zastavljenega sta tudi ta, če ne 
bo delitev šla svojo pot in če ne bo vsaj minimalnih premikov v 
kvaliteti gospodarjenja, ki bi se pokazali tudi v sintetičnih 
rezultatih na narodnogospodarski ravni. 

II. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA - tehnološko 
zaostajanje 

Aprilski rezultati industrijske proizvodnje šo vendarle neko- 
liko ugodnejši kot v prejšnjih mesecih; fizični obseg industrij- 
ske proizvodnje je za 3,4% večji kot v povprečju lani in za 5,9% 
večji kot v aprilu lanskega leta, obseg proizvodnje v štirih 
mesecih pa je za 1,8% večji kot v enakem obdobju lani. Še 
naprej sta najbolj vitalni proizvodnja električnih strojev in 
aparatov in strojna industrija. Med dejavnostmi, ki so močneje 
povečale proizvodnjo, so tudi proizvodnja usnja in krzna, 
žaganega lesa in plošč ter kovinsko predelovalna dejavnost, 
ki je prvič po daljšem obdobju povečala svojo proizvodnjo. 
Nadaljuje pa se nazadovanje proizvodnje v elektrogospodar- 
stvu, pridobivanju premoga, proizvodnji prometnih sredstev, 
proizvodnji pijač in v proizvodnji končnih lesnih izdelkov. 

Rast industrijske proizvodnje v aprilu še ni dohitela rasti 
zaposlovanja, tako da je produktivnost dela nižja kot v štirih 
mesecih lanskega leta. 

Oskrba z domačimi surovinami in reprodukcijskim materi- 
alom se je aprila izboljšala, oskrba z uvoženimi surovinami je 
ostala na ravni iz prvih treh mesecev, v primerjavi z lanskimi 
štirimi meseci pa se oskrba na splošno bistveno boljša. Naro- 
čila za domači in tuji trg kažejo v aprilu rahlo tendenco 

upadanja z ozirom na marec, čeprav ostajajo na poprečni 
ravni prvih treh mesecev letošnjega leta.' Še vedno pa je stanje 
naroči! za domači in tuji trg znatno siabše kot pred letom dni. 
Zaloge gotovih izdelkov se še povečujejo in so v prvih štirih 
mesecih za 17,4% višje kot lani v tem času. 

Vzroki, ki vplivajo na fizični obseg industrijske proizvodnje, 
na raven njenega izvoza in na poslovne rezultate, pa tudi na 
ustvarjanje pogojev za njen nadaljnji, kvalitetno poglobljen 
razvoj, se osredotočajo v pet skupin: 

- v posameznih industrijskih panogah je še vedno slaba 
oskrba z nekaterimi surovinami in reprodukcijskim materi- 
alom (sestavni deii za avtomobile, izdelki iz bakra, nekateri od 
izdelkov črne metalurgije in kemije). Sklenjeni samoupravni 
sporazumi se ne spoštujejo, zato sovlaganja ne zagotavljajo 
nemotene in zanesljive oskrbe, še zlasti ne iz drugih republik. 
V pomanjkanju deviznih sredstev proizvajalci surovin tudi 
dobave za domači trg še pogojujejo z zahtevami po deviznem 
pokrivanju. To povzroča preprodajo in preplačilo deviz, kar 
prispeva k rasti cen končnih izdelkov in znižuje cenovno 
konkurenčnost na tujem trgu. Poleg težav pri količinski 
oskrbi, ki so izrazitejše le pri nekaterih panogah, se kot 
splošnejši problem vse bolj pojavlja slaba kvaliteta domačih 
materialov (zlasti iz drugih republik in pokrajin), ki jih predelo- 
valna industrija vgrajuje v svoje končne izdelke. 

- Omejevanje uvoza, administrativne ovire in pomanjkanje 
deviznih sredstev že od leta 1980 povzročajo čedalje večja 
neskladja med potrebami in možnostmi pri uvozu opreme. 
Zaradi visoke odpisanosti opreme ter zastarele tehnologije ob 
hitrem razvoju, modernizaciji in avtomatizaciji gospoodarstev 
razvitejših dežel ne bomo več konkurenčni in dovolj kvalitetni 
za ta tržišča. Vzdrževanje zunanje likvidnosti pa bo sililo tako 
v izvoz surovin in polizdelkov. Če hočemo obdržati in še 
intenzivirati dosedanje izvozne trende, mora takoj steči 
obnova izrabljene opreme, sicer bo upadel izvoz in obseg 
proizvodnje (ki sta ponekod zaradi izrabljenosti opreme že na 
kritični meji zmogljivosti). 

- Slovenska industrija ima velik delež proizvodnje blaga za 
široko potrošnjo in že <*uti posledice manjše kupne moči 
prebivalstva v Jugoslaviji, kar se ponekod kaže v zmanjšani 
proizvodnji in večanju zalog gotovih izdelkov. Zaradi visokih 
obrestnih mer in njihovega vpliva na poslovne stroške organi- 
zacij združenega dela so vse manjše ali pa že izčrpane mož- 
nosti rasti proizvodnje na račun povečevanja zalog gotovih 
izdelkov. 

- Manjša rast industrijske proizvodnje je pogojena tudi s 
pomanjkanjem proizvodnih in razvojnih programov, kar 
zavira prestrukturiranje, ki poteka vse prepočasi in nepove- 
zano v reprodukcijskih verigah, kar utegne še naprej vzdrže- 
vati programsko in kapacitativno neusklajenost industrijske 
proizvodnje. Te negativne pojave bo potrebno postopoma 
odpravljati tudi s pospešenim aptikativno-razvojnim delom in 
večjim sodelovanjem z raziskovalnimi institucijami in univer- 
zami doma in v tujini. 

- Delno vpliva ria počasnejšo rast industrijske proizvodnje 
tudi organizacija vodenja in urejanje poslovnih funkcij, tehno- 
loška nedisciplina, slaba izraba delovnega časa; ponekod 
zaradi velikih trenutnih težav tudi pasivnost vodilnega kadra 
in pa vprašanje osebnih dohodkov, kjer zaradi naraščanja 
uravnilovke in padca realnih osebnih dohodkov usiha zavze- 
tost za kvaliteto in kvantiteto dela. 

Vzroki, ki so vplivali na dosedanjo rast industrijske proiz- 
vodnje, bodo tudi v prihodnjih mesecih odločilno opredelje- 
vali ekonomske razmere, v katerih se bo odvijala industrijska 
proizvodnja. Glede na postopno oživljanje proizvodnje v zad- 
njih dveh mesecih in ob pogoju, da bo ekonomska politika 
primerno stimulativno naravnana, je do konca leta moč priča- 
kovati postopno okrevanje dinamike, tako da bi industrijska 
proizvodnja dosegla resolucijsko začrtano 2,7% rast. 

Proizvodnja v črni in barvni metalurgiji je bila v prvih treh 
mesecih približno na ravni lanskega povprečja, razen pri 
pridobivanju rud barvnih kovin, kjer so na manjšo proizvodnjo 
vplivale neugodne vremenske razmere ter manjša vsebnost 
kovine v rudi. Stroški za porabljene surovine in energijo so se 
v strukturi prihodka močno zvišali. Tako so nastale izgube v 
vrsti temeljnih organizacij. Probleme bodo reševali z boljšo 
organizacijo dela, izboljšanjem asortimana, večjo inovacijsko 
dejavnostjo in boljšo izkoriščenostjo proizvodnih zmogljivo- 
sti. Proizvodnja in prodaja se v marcu in aprilu zboljšujeta. V 
barvasti metalurgiji je izvoz narastel, razen pri predelavi alu- 
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mirtija, kjer se je zmanjšal zaradi pomanjkanja naročil. 
Še naprej je v teh panogah problem pomanjkanje deviznih 

sredstev z nakup repromateriala za proizvodnjo. V naslednjih 
mesecih ni izgledov, da bi se stanje izboljšalo, zato bo ogro- 
ženo uresničenje planirane proizvodnje. V tem smislu bo 
potrebno tesnejše povezovanje s kupci in izvoz proizvodov 
čim višje stopnje predelave. 

Na obseg industrijske rasti v kovinski in elektroindustriji so 
vplivale zlasti neusklajene cene v reproverigi in pomanjkanje 
nekaterih reprodukcijskih materialov. Gledano v celoti se je 
oskrba izboljšala, motnje so bile zaradi neredne dobave suro- 
vin in njihove nekompletnosti ter slabe kvalitete. Dosežene 
visoke cene repromaterialov se že kažejo tudi v cenah konč- 
nih izdelkov kovinske in elektroindustrije, kar bo še znižalo 
konkurenčnost teh izdelkov na tujem trgu, na domačem trgu 
pa še bolj otežilo prodajo. , 

Delež deviz,.ki ostaja proizvajalcem, ne zadošča za pokriva- 
nje potreb vseh proizvajalcev v reproverigi. Zato je vrsta OZD 
poiskala izhod v dodelavnih in predelovalnih poslih. Iščejo in 
prehajajo tudi na proizvodnjo zahtevnejših izdelkov, ki so 
dohodkovno ugodnejši ter omogočajo tudi v izvozu višji 
cenovni razred. 

Razmeroma velika odvisnost proizvodnje kovinske in elek- 
troindustrije od uvoza reprodukcijskega materiala bo nareko- 
vala večje usmerjanje v izvoz, kar pa bo možno predvsem z 
novimi izdelki. S posodabljanjem tehnoloških procesov ter s 
korenitimi premiki za bolj učinkovito organizacijo in trženje. 

V kemični industriji zaloge izgotovljenih izdelkov terjajo 
večjo skrb za uspešno prodajo izdelkov na tujem in domačem 
trgu. Organizacije združenega dela bodo morale posvečati 
posebno pozornost vlaganjem v razvoj predvsem novih 
izvozno usmerjenih programov, proizvodnih kapacitet in 
kadrov za uresničevanje teh programov. Za še uspešnejšo 
prodajo izdelkov, ki jih zahteva domači in tuji trg, bo potrebno 
stalno izboljševati marketinške analize domačega in tujega 
trga in se za to povezati po reprodukcijskih verigah tako v 
Sloveniji kot v Jugoslaviji. 

Na osnovi razpolagalnih pravic in s samoupravnimi spora- 
zumi reprodukcijsko povezanih partnerjev je oskrbljenost s 
surovinami in reprodukcijskim materialom v kemični in 
gumarski industriji takšna, da omogoča dokaj dobre proiz- 
vodne rezultate in kolikor toliko normalno poslovanje. Za 
uspešno delo te panoge bo potrebno odpraviti težave pri 
oskrbi z domačimi količinami neenergetskih derivatov nafte 
(toluena, ksilenov, fenola, stirena, težkih aromatov in special- 
nih topil) in pri zbiranju deviznih sredstev za njihovo nabavo. 
Preskrba z aromati je trenutno posebno kritična; pomanjka- 
nje aromatov lahko privede do izpada dela proizvodnje v 
nekaterih organizacijah združenega dela (na primer zlasti v 
DO Iplas, SOZD Kemija in tudi drugod) in zaradi infrastuktur- 
nega značaja panoge tudi v nekaterih drugih segmentih indu- 
strije. 

V lesno predelovalni industriji na domačem trgu peša pro- 
daja končnih lesnih izdelkov, zlasti je opazna stagnacija v 
prodaji izdelkov nižjega cenovnega razreda, kjer močno 
narašča obseg zalog; s prodajo izdelkov višje kvalitete pa 
zaenkrat še nt težav. Prodaja na zunanjem trgu je vse manj 
donosna zaradi cen (izvozne cene so v močnem upadanju), 
nelojalne konkurence, prepočasnega prilagajanja zahtevam 
trga, prevelikih serij, kvalitete dizajna, nespoštovanja dobav- 
nih rokov in poslovne discipline. 

V panogi ocenjujejo, da se bo ob umirjanju cen (vhodnih 
surovin in končnih izdelkov) v proizvodnji pohištva, stavb- 
nega mizarstva in drugih končnih izdelkov izboljšala prodaja, 
predvsem na zunanjem trgu. 

V celulozno papirni industriji se struktura prodaje na doma- 
čem trgu počasi spreminja v korist boljših in s tem donosnej- 
ših papirjev. Zaloge, ki so bile konec leta v porastu, se posto- 
poma normalizirajo. Proizvajalci se nagibajo tudi k rahlemu 
zniževanju izvoza. V Krškem, Količevem, Sladkogorski in Vev- 
čah so se začele pojavljati izgube. Vzroki zanje so - poleg 
nekaterih ukrepov - še neplačana realizacija ter odnosi vhod- 
nih in izhodnih cen. Lanskoletna rekordna prodaja na tujem 
trgu se letos umirja, zato bo treba izboljšati predvsem kvali- 
teto asortimana. 

Kljub izjemno zaostrenim pogojem poslovanja tekstilno- 
oblačilna ter usnjarska in usnjarsko predelovalna industrija 
dokaj uspešno izvršujeta zastavljene razvojne naloge in vse 
pomembnejše planske naloge. Vendar je izvoz na konverti- 

bilno tržišče ter pokrivanje konvertibilnega uvoza z izvozom (v 
tekstilni industriji je odstotek pokritja 150-155%, v usnjarski 
pa 125-130%) že blizu točke, preko katere ne bo več mogoče, 
če ta industrija ne bo posodobila zastarele in popolnoma 
izrabljene opreme. Organizacije združenega dela teh panog v 
dosedanjem poslovanju ne poznajo izgub, vendar pa zaradi 
zaostrenih pogojev gospodarjenja, zastojev na trgu ter podra- 
žitev surovin in reprodukcijskega materiala že nastajajo mož- 
nosti zanje. 

V živilski industriji se proizvodnja po zimskem zastoju 
počasi popravlja. Da bi zagotovili manjkajoče surovine ozi- 
roma osnovne prehranske proizvode, bo potrebno trdneje 
vzpostaviti sistem ukrepov, ki bodo jamčili uresničevanje dol- 
goročnih samoupravnih sporazumov za oskrbo živilske indu- 
strije s kmetijskimi proizvodi; to velja zlasti za oskrbo iz 
drugih republik in pokrajin. Na nižjo proizvodnjo vpliva med 
drugim tudi odpisanost osnovnih sredstev. Le nadomeščanje 
dotrajane tehnološke opreme z novo lahko omogoča tudi 
primerno kvaliteto izdelkov in posredno obseg planirane pro- 
izvodnje ter doseganje planiranega izvoza. Zaradi pomanjka- 
nja surovin, slabih vremenskih razmer (zaradi letošnje hude 
pozebe bo oskrba s surovinami do konca leta še slabša), 
padca kupne moči prebivalstva in znatnega povečanja cen, v 
sklopu živilske industrije najbolj zaostaja proizvodnja pijač. 
Močno povečane cene izhajajo deloma tudi iz povečanja 
davkov na te proizvode1. 

V grafični industriji narašča izvoz, prodaja doma pa je 
odvisna od kupne moči prebivalstva. V panogi bo potrebno 
usmerjati razvoj tehnologije tako, da bo možno razvijati vse- 
binsko, revijalno in časopisno proizvodnjo majhnih naklad po 
zmernih cenah. 

V raznovrstni industriji je prodaja doma pogojena s kupno 
močjo prebivalstva; zaradi ugodnih cen, dinamičnega razvoja 
tehnologije, usteznega dizajna in poslovne discipline, ni težav 
na tujem trgu. 

III. NEINDUSTRIJSKA PROIZVODNJA IN 
DEJAVNOSTI 
1. Kmetijstvo, ribištvo, živilstvo - kopica zagat 

V kmetijstvu so bili v tem srednjeročnem obdobju doseženi 
pomembni premiki v organizaciji prozvodnje, ki so ob poveča- 
nih vlaganjih in zagotovitvi interventnih sredstev za usposab- 
ljanje zemljišč in za proizvodnjo hrane omogočili izvedbo 
planiranega urejanja zemljišč in povečanje drugih proizvod- 
nih zmogljivosti. To je ob hkratni materialni stimulaciji tekoče 
proizvodnje omogočilo, da je skupna kmetijska proizvodnja 
rasla po stopnji 2,4%, tržna pa celo po 5,5% letno. 

V obdobju 1981 -1985 planirana 2,8% rast kmetijske proiz- 
vodnje ne bo dosežena, saj zmogljivosti zemljišč in opreme še 
vedno ne izrabljamo dovolj. Zaostajamo v rasti produktivnosti 
in poslovne učinkovitosti, zemjiška in posestna struktura je 
razdrobljena in premalo So uveljavljeni dohodkovni odnosi 
znotraj kmetijstva ter v celotnem reprodukcijskem procesu od 
proizvodnje do potrošnje. 

Poleg tega se v zadnjih mesecih letos še povečuje že v letu 
1984 zaostreno neskladje med naglo rastjo cen industrijskih 
reprodukcijskih materialov in koruze ter administrativno dolo- 
čenimi ali tržno sprejemljivimi cenami pomembnejših kmetij- 
sko-živilskih proizvodov. Porast cen pri proizvajalcih je bil 
namreč v letu 1984 napram letu 1983 v industriji 61%, v 
proizvodnji kemikalij za kmetijstvo 70%, v živinoreji 45%, v 
živilski industriji 46%, koruza pa se je v enem letu in pol 
podražila za 160%. Problem predstavljajo poleg tega še draga 
obratna sredstva in spremenjeni pogoji kreditiranja in 
končno tudi kopičenje zalog nekaterih proizvodov zaradi 
zmanjšanja kupne moči. Take razmere so povzročile poslab- 
šanje pogojev gospodarjenja, zlasti v živinoreji, odražajo pa 

1 Kljub resolucijskim določilom o poenotenju davčnega sistema in njegovi 
prilagoditvi tržnim razmeram in pogojem gospodarjenja, so pijače, po določilih 
novega zveznega in republiškega zakona, dodatno obdavčene. Pri pivu pomeni 
davek npr. že prek 100% prodajne cene. 
2 Obresti so se od leta 1982 povečale v kmetijstvu in živilski industriji za trikrat, v 
industriji za dvakrat; v dohodku kmetijskih organizacij so dosegle 27,6% delež (v 
živinoreji celo 31,8%), v živilski industriji pa 27,7% v primerjavi s 17,2% deležem v 
drugi industriji. Zlasti visoka obremenitev je pri mletju žit (57,4%), v predelavi 
mesa (38,1%), proizvodnji rastlinskih olj (31,9%), pri proizvodnji sladkorja pa so 
obresti celo za 6,5% presegle dohodek. 
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se v izredno nizki akumulativnosti, povečevanju izgub in trga- 
nju reprodukcijskih povezav med primarno proizvodnjo, pre- 
delavo in prometom. 

Kljub temu, da se s kreditno monetarno politiko in poslovno 
politiko bank pospešuje kmetijska proizvodnja, prihaja 
občasno do težav pri kreditiranju predvsem zaradi pomanjka- 
nja sredstev in limitov bank iz kmetijsko proizvodnih območij, 
ki so praviloma finančno šibkejše. Usmerjanje sredstev 
temeljnih bank za kreditiranje osnovnih kmetijskih in živilskih 
proizvodov ni bilo v celoti speljano, sistem financiranja naro- 
čene proizvodnje pa tudi ni zaživel. Izredno nizka akumulativ- 
nost in visok delež obresti v kmetijstvu onemogočajo, da bi 
OZD kmetijstva iz lastnih sredstev pomembneje povečale 
poslovni sklad, zato ostaja investiranje v bodoče odprto. 

Posledice teh razmer se že kažejo v ekstenzifikaciji proiz- 
vodnje in prilagajanju proizvajalcev tistim proizvodnjam, ki so 
trenutno bolj donosne, dolgoročno z vidika potreb pa niso 
tako nujne. Tako se v strukturi proizvodnje odmikamo od 
zastavljenega. Pri intenzifikaciji oz. prestrukturiranju kmetij- 
stva je ogrožena zlasti izvedba živinorejskega programa in 
programa tistega dela živilske predelave (močna krmila, 
mletje žit, olja, sladkor, sadje), ki je vezana na sezonsko 
nabavo surovin, v bodoče pa bi zaradi majhne sposobnosti 
prilagajanja kmetijske proizvodnje potrebam trga takšne raz- 
mere lahko povzročile pomanjkanje pomembnejših zlasti živi- 
norejskih proizvodov na trgu. 

Izvršni svet in Skupščina SR Slovenije sta v aprilu in maju 
predlagala ustrezne ukrepe za večjo in stabilnejšo pridelavo 
hrane. Ti ukrepi so usmerjeni v zagotavljanje sredstev za 
tekočo proizvodnjo in zaloge oz. tržne blagovne rezerve (pre- 
mije, regresi, brezobrestno kreditiranje najbolj kritične proiz- 
vodnje in sanacija po pozebi), v izboljšanje kreditnih pogojev 
(konverzija kratkoročnih posojil za selektivne namene, repro- 
gramiranje investicijskih posojil, nižja obrestna mera), v 
izvozne spodbude (za živino, meso in mesne izdelke). Na 
zvezni ravni je tudi predvidenih nekaj ukrepov glede odkupa 
presežkov za blagovne rezerve (koruza, meso), stimulacijo 
izvoza (prašičje in goveje meso), prepoved uvoza mesa in 
beneficirane obrestne mere za kredite iz primarne emisije. 
Poleg tega bo nujno odpraviti nesorazmerja med ocenami 
vhodnih surovin in končnih proizvodov ter razmerja med 
kmetijskimi proizvodi oz. z večkratno korekcijo cen tekom 
leta usklajevati ta razmerja in doseči spoštovanje določil v 
dolgoročnih samoupravnih sporazumih za oskrbo kmetijstva 
in živilske industrije s proizvodi v SR Sloveniji, posebno pa še 
iz drugih SR in SAP. 

Večji del predvidenih ukrepov je naravnanih v reševanje 
akutnih problemov kmetijstva in živilstva. Ob hitrem in učin- 
kovitem izvajanju teh ukrepov bi po oceni v letošnjem letu 
dosegli z resolucijo 1985 predvideno raven fizičnega obsega 
proizvodnje v poljedelstvu in živinoreji, izpad pridelka pa bo v 
vinogradih in sadovnjakih zaradi pozebe ter delno tudi v 
živinoreji, posebne v prašičereji. Skupna kmetijska proizvod- 
nja bo zato nekoliko pod načrtovano. 

2. Vodno gospodarstvo - zaščititi vode 
V letu 1985 bodo po sedanji oceni dela tekla v začrtanih 

okvirih, vendar ne bo mogoče nadoknaditi zaostanka iz prvih 
let tega srednjeročnega obdobja. Vodnogospodarska vlaga- 
nja so tudi v letu 1984 v splošnem potekala zadovoljivo, 
predvs.em za vzdrževanje ter investicijsko urejanje vodnega 
režima, slabše pa na izdelavi študij. Sredstva za soudeležbo 
pri vodooskrbi in varstvu kvalitete voda so bila povsod skoraj 
v celoti angažirana, medtem ko so v preteklih letih skoraj 
praviloma ostajala neizkoriščena. Odvodnja na površinah, 
namenjenih za melioracije, je bila v ietu 1984 opravljena na 
8.591 ha, kar je več od predvidenega obsega. Skupaj z odvod- 
njami na 8000 ha, predvidenih v letu 1985, bo tako v tem 
srednjeročnem obdobju urejenih celo 46% več površin od 
načrtovanih. Že lani je bilo kot poseben problem izposavljeno 
varstvo kvalitete voda, pri čemer nosilci gospodarjenja z 
vodami prav to vprašanje zanemarjajo. V ta okvir sodi tudi 
sanacija notranjske reke Reke z gradnjo zadrževalnika Klivnik 
in prizadevanja za sanacijo izvira Krupe. 

3. Gozdarstvo - gozdovi v nevarnosti 
Načrtovani obseg sečnje in blagovne proizvodnje gozdnih 

sortimentov se v globalu izpolnjuje. V družbenih gozdovih so 

planirani obseg blagovne gozdne proizvodnje dosegli ali pre- 
segli v vseh gozdnogospodarskih območjih. V zasebnem sek- 
torju pa je bila realizacija nekoliko pod načrtovano (96%). 
Nega in obnova gozdov ter izgradnja gozdnih cest primerno 
poteka, kasnitve pa so pri redčenjih in melioracijah. 

Posebni problemi, ki se kažejo zlasti v zadnjem času, izha- 
jajo iz vrste škodljivih vplivov na gozd in iz neusklajenosti pri 
gospodarjenju s prostorom. Tako se na nekaterih območjih 
močno spreminja naravna sestava drevesnih vrst. Zato krni 
bioekološka in mehanska stabilnost sestojev. Sušenje jelke 
prerašča v problem velikih razsežnosti. Zaradi neusklajenosti 
med rastlinskim in živalskim svetom slabi tudi bioekološka 
stabilnost gozdov. Ugotavljamo neugodno strukturo sestojev 
s presežkom mladih in srednjedobnih sestojev, medtem ko je 
delež gozdov v starejši fazi premajhen. Poškodbe gozdov po 
imisijah na Koroškem, v Zasavju in Gornji Savski dolini pa 
imajo že razsežnosti, ki nas opozarjajo na katastrofalne posle- 
dice umiranja gozdov kot ga poznajo v vrsti dežel srednje 
Evrope. 

4. Gradbeništvo in industrija gradbenega 
materiala - še odsevi krize 

Pogoji in rezultati gospodarjenja gradbeništva so se v pre- 
teklem letu nadalje poslabšali, izgube so se potrojile. Zmanj- 
šan trend upadanja fizičnega obsega del in gibanja v prvem 
četrtletju letošnjega leta sicer obetajo, da je konjunktura v 
panogi že dosegla svojo najnižjo točko, vendar pa skromne 
nadalnje investicijske možnosti ne bodo mogle bistveno ubla- 
žiti nastalih nesorazmerij in problemov panoge. Obseg grad- 
benih del po štiriletnem upadanju znaša le še 63 odstotkov 
obsega iz prelomnega leta 1980, medtem ko se je število 
delavcev v enakem obdobju zmanjšalo le za slabih 12%. 
Nezadostna izkoriščenost razpoložljivih kapacitet, vse 
ostrejša borba za pridobitev del ne glede na pogoje, in 
odločne, često celo protipravne zahteve investitorjev so pri- 
vedle rezultate gospodarjenja v gradbeništvu znatno pod pov- 
prečje gospodarstva. 

Poslabšan položaj delavcev in negotovost ob pomanjkanju 
del povzročajo nekontroliran osip predvsem strokovnih 
kadrov in zelo zmanjšan interes mladih za šolanje v gradbeni- 
ških poklicih. Nadaljevanje takšnega strokovnega siromaše- 
nja panoge preti, da se gradbeništvo tudi dolgoročno ne bo 
sposobno usmeriti v kvalitativen razvoj. Zato vse bolj izstopa 
nuja po načrtnem usklajevanju gradbenih kapacitet z realnimi 
potrebami, dolgoročnejši pripravi investicijske in tehnične 
dokumentacije in po stabilnejši dinamiki investicijske dejav- 
nosti. 

Močno, 30,6 odstotno upadanje obsega del, ki jih gradbe- 
niki izvajajo v tujini, je predvsem posledica zaključevanja 
obsežnih del v Iraku in neuspeha pri pridobivanju novih del. 
Dinamična rast v preteklosti je bila predvsem rezultat ugod- 
nega meddržavnega dogovora, manj pa dolgoročne poslovne 
politike izvajalcev. Ta bi zahtevala širše povezovanje izvajal- 
cev na ravni celotnega gospodarstva za širjenje tržišč ter 
oblikovanje celovitih in konkurenčnih ponudb. 

Manjšo proizvodnjo industrije gradbenega materiala v pre- 
teklem letu (indeks 95,8) beležimo na domala vseh področjih 
panoge. Zmanjšana proizvodnja cementa (za - 1,8%) je 
posledica zastojev v Trboveljski cementarni, medtem ko 
izhaja zmanjšana proizvodnja gradbenih predizdelkov (za 
7,8%) in opečnih izdelkov (za 2,6%) predvsem iz manjšega 
povpraševanja. Kopičenje zalog v opekarski industriji, ki je 
značilno tudi za prvi kvartal letošnjega leta, kaže na zmanj- 
šano dejavnost v individualni gradnji, kar lahko z večletnim 
zamikom vpliva na rezultate stanovanjske gradnje v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. 

5. Stanovanjsko-komunalna dejavnost - večja 
vloga individualne gradnje 

V preteklem letu je bilo zgrajenih 11.468 stanovanj, kar ob 
predvideni gradnji v letu 1985 obeta, da bo načrtovana grad- 
nja 58.000 stanovanj v petletnem obdobju presežena vsaj za 
5%. Takšen obseg gradnje je predvsem rezultat nezmanjšane 
individualne gradnje (ta je v preteklem letu predstavljala že 
58% vse gradnje), medtem ko družbeno organizirana gradnja 
še naprej nazaduje (za 7%). Čeprav so vzroki za zastoje znani 
in niso novi, je njihovo odpravljanje počasno in premalo 
učinkovito. Uveljavljene oblike in postopki družbeno organizi- 
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rane gradnje pričakovalcem nudijo kaj malo prednosti pred 
individualno, tako bivalnih kot ekonomskih. Potrebno bo uve- 
ljaviti racionalnejše in sodobnejše koncepte družbeno organi- 
zirane gradnje, obe obliki gradnje pa enakovredno obravna- 
vati že ob pripravi prostorskih planskih in izvedbenih aktov ter 
zagotoviti pravočasno pridobivanje in pripravo stavbnih zem- 
ljišč. Dodatne težave v glavni gradbeni sezoni vnašajo pro- 
blemi financiranja stanovanjske gradnje zaradi limitov v kre- 
ditno monetarni politiki, ki so najbolj prizadeli Stanovanjsko 
komunalno banko v Ljubljani. Takšno omejevanje pri krediti- 
ranju stanovanjsko komunalne dejavnosti lahko povzroči 
dodatne zastoje v že sedaj zmanjšani dinamiki stanovanjske 
gradnje - posebno v obdobju, ko bi bilo potrebno s pospeši- 
tvijo priprav nadoknaditi zamujeno in zagotoviti kontinuiteto 
gradnje v naslednjem srednjeročnem obdobju. Hkrati so 
takšni ukrepi v nasprotju s politiko preusmerjanja porabe, 
spodbujanja varčevanja prebivalstva in ne nazadnje tudi z 
opredelitvami, da bomo s stanovanjsko gradnjo spodbujali 
tudi industrijsko in gradbeno proizvodnjo. 

Tudi učinkovito in usklajeno delo komunalnega gospodar- 
stva je pogoj za pravočasno pripravo zazidalnih površin in 
pomemben element racionalizacije cen stanovanjske in 
ostale gradnje. Z aktivnejšim vključevanjem komunalnega 
gospodarstva v vse faze načrtovanja in urejanja zazidalnih 
površin bo treba zagotoviti, da dinamika opremljanja le-teh ne 
bo omejitveni faktor stanovanjske zidave. 

Za poslovanje komunalnega gospodarstva v preteklem letu 
je značilno nadalnje realno upadanje cen komunalnih storitev 
in zaostajanje v rasti prihodka in dohodka za povprečjem 
gospodarstva. Večina izgub je nastala na področju storitev 
individualne komunalne rabe, kjer je omejevanje rasti cen še 
povečalo razkorak med uveljavljeno in ekonomsko ceno 
komunalnih storitev. Enotni republiški program usklajevanja 
cen komunalnega in stanovanjskega gospodarstva predvi- 
deva v letošnjem letu prvo fazo postopnega enakomernega 
usklajevanja cen komunalnih storitev in stanarin s stroški 
enostavne reprodukcije. Enotno povišanje cen v februarju za 
38% je že zagotovilo rast prihodka in dohodka nad povpreč- 
jem gospodarstva. Drugo povišanje cen ob polletju bo 
dodatno zmanjšalo zaostajanje cen za dejanskimi stroški, 
hkrati pa ublažilo razlike v cenah med posameznimi obči- 
nami. 

6. Energetska oskrba - le občasne težave 
Oskrba porabnikov električne energije je bila letos nekoliko 

slabša, saj so bile januarja zaradi izredno nizkih temperatur in 
okvar na nekaterih proizvodnih objektih uvedene omejitve pri 
porabi električne energije. Znašale so 3.072 MWh oz. 0,35% 
skupnega odjema v tem mesecu. Ves ostali čas poraba ni bila 
motena. V prvih štirih mesecih letošnjega leta znaša poraba 
električne energije 3.195 GWh, kar je za 5,7% več kot v istem 
času lani oziroma za 1,7% več kot je predvideno v elektroener- 
getski bilanci za to obdobje, če bo obratovanje proizvodnih 
elektroenergetskih objektov normalno, do konca letošnjega 
leta pri oskrbi z električno energijo ne bo večjih težav. Vse 
potrebe po električni energiji naj bi pokrili s proizvodnjo v 
Sloveniji in zakupljenimi dobavami iz Bosne in Hercegovine. 
Rezultati poslovanja v prvem trimesečju in sedanja razmerja 
cen opozarjajo na pretečo nevarnost izgub v elektrogospo- 
darstvu. „ . 

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je znašala proizvodnja 
lignita v velenjskem premogovniku 1.609 tisoč ton, kar je 7,7% 
več od načrtovane in proizvodnja rjavega premoga v rudnikih 
riavega premoga Slovenije 630,3 tisoč ton ali 3,2% več od 
načrtovane. Takšnim proizvodnim rezultatom botrujejo 
predvsem ugodne rudarskogeološke razmere, velika ude- 
ležba mehaniziranih odkopov in dobra organizacija dela. 
Zaradi znanih težav z nizkimi temperaturami v zimskih mese- 
cih je bila oskrba porabnikov z lignitom (elektrogospodarstvo, 
industrija in promet) za 1,4% pod planom, oskrba z rjavim 
premogom v tem obdobju pa za 5% višja od planirane. Predvi- 
devamo, da oskrba potrošnikov s premogom iz slovenskih 
premogovnikov do konca leta ne bo motena. Za boljšo oskrbo 
s komercialnim premogom pa bodo OZD premogovništva 

' skupaj z OZD, ki izvajajo distribucijo premoga, izdelale uskla- 
jen plan oskrbe s premogom iz drugih republik in iz tujine. 

Poraba naftnih derivatov je bila v letošnjem letu približno 
6% večja kot v istem času lani, predvsem zaradi večje porabe 
kurilnih olj za ogrevanje in občasnih redukcij dobav zemelj- 
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skega plina iz Sovjetske zveze. Ker zbiranje deviz za nakup 
surove nafte ne poteka po predvideni dinamiki, je pričakovati, 
da bo oskrba z naftnimi derivati letos občasno motena. Dolgo- 
ročnejšo in trajno rešitev bomo dosegli le s preusmeritvijo 
industrijskih porabnikov na domače vire energije, zlasti na 
premog, kjer je to tehnološko, tehnično in ekonomsko izved- 
Ijivo. 

Dobava zemeljskega plina iz SZ je bila v letošnjem letu za 
okoli 4% manjša od predvidevanj po energetski bilanci. Zato 
je prihajalo do krajših zastojev v proizvodnji gradbenega 
materiala (Anhovo, Trbovlje), delno pa tudi v kemični indu- 
striji v !NA Nafta Lendava. 

7. Promet in zveze - ceste in PTT najbolj kritični 
področji 

Zaostreni pogoji gospodarjenja čedalje bolj obremenjujejo 
prometne panoge, kjer se povečanje fizičnega obsega tran- 
sportnih storitev vse manj kaže v ustreznem povečanju neto 
deviznih učinkov in izboljšanju poslovnih rezultatov. Celo 
nasprotno - v prvern trimesečju v železniškem, cestnem, 
zračnem, prekladalnem in mestnem potniškem prometu bele- 
žimo izgube v poslovanju in so težave z devizno nelikvid- 
nostjo, oskrbo z rezervnimi deli, s pokrivanjem negativnih 
tečajnih razlik itd. čedalje večje. Zaradi upadanja prevoza 
cementa, gnojil, gradbenega materiala in žitaric se je v prvem 
kvartalu I. 1985 obseg železniškega blagovnega prometa 
zmanjšal. Povečanje prevoza razsutega tovora (prek luke 
Koper) in prevoza paletiziranega blaga tega ni uspelo nado- 
mestiti. Potniški promet pa ugodno raste predvsem v notra- 
njem - primestnem prometu. Uvajanje novih storitev, kot so 
zajamčeni prevozi, prednostni zakup vagonov in zakup vago- 
nov na železnici dobro poteka in dokazuje, da gospodarstvo 
potrebuje kvalitetne storitve. Težave v tekočem poslovanju pa 
še naprej povzročajo: še prenizka raven cen železniških pre- 
voznih storitev, bistveno manjši dotok povračil od planira- 
nega, devizna nelikvidnost (uporabniki neredno plačujejo 
stroške prevozov na relacijah v tujini), nepokrite tečajne raz- 
like itd. Zaradi prenizkih vlaganj narašča iztrošenost osnovnih 
sredstev. Razmere so skrajno resne in vsako povečanje števila 
prevozov brez dodatnih vlaganj v razvoj kapacitet ni več 
dopustno. 

Poprečna pot prepeljanega blaga v cestnem prometu se še 
naprej veča. To kaže, da preusmerjanje tovorov s cest na 
železnico ne teče. Podobno kot na železnicah tudi v javnem 
cestnem prometu nenehno narašča prevoz potnikov - zlasti v 
dnevnih migracijah - kar izhaja iz manjših prevozov z oseb- 
nimi vozili spričo visokih cen pogonskih goriv ter čedalje 
težjih voznih pogojev ob slabšanju cestišč. Manjša poraba 
goriv ob nadaljnjem nazadovanju deleža za ceste v malopro- 
dajni ceni pogonskih goriv, zadrževanje povečanja pristojbin 
za cestna vozila in cestnin, izpad združenih sredstev TOZD ter 
vse večji delež odplačil posojil botrujejo temu, da se krči 
raven vzdrževanja cest celo do 75% obsega, sprejetega s 
standardi in normativi. Zlasti mostovi so v izredno slabem 
stanju, kar lahko povzroči resnejše probleme (zapiranje dolo- 
čenih cestnih odsekov zaradi varnosti itd.). 

Dobro poslovanje kot neposreden rezultat kvalitete luških 
storitev se tudi letos kaže v izrednem povečanju obsega 
luškega blagovnega prometa (povečanje v I. kvartalu 1985 v 
primerjavi s 1. kvartaiom 1984 celo za 43%). Nasprotno pa 
recesija in pomanjkanje tovorov na svetovnem pomorskem 
tržišču, nizke cene pomorskih storitev in povečanje stroškov 
poslovanja, dokaj zastarela flota, devizna nelikvidnost ter 
nerešeno vprašanje financiranja gradnje ladij za domače 
kupce v domačih ladjedelnicah čedalje bolj otežkočajo 
gospodarski položaj naše trgovske mornarice. 

Letališki potniški, predvsem pa blagovni promet, kaže 
ugodne rezultate zaradi vzpostavitve zbirnega tovornega pro- 
meta za ZDA. Pri oskrbi letališč z gorivom so bile zlasti v 
marcu težave zaradi motenj pri uvozu surove nafte za domače 
rafinerije. Inex Adria Aviopromet se je vključila v redni regi- 
onalni zračni promet z uvedbe linije Sarajevo-Ljublja- 
na-Munchen, kjer obseg prometa že dokazuje pravilnost 
odločitve. Nabavljeno je novo letalo MD-80 kot zamenjava za 
dotrajano 115 sedežno letalo DC-9-32. 

Kliub ugodnem povečanju obsega dela v PTT prometu 
akumulativna in reprodukcijska sposobnost upadata. Vzrok je 
predvsem cenovna politika, saj so cene teh storitev v obdobju 
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1981-1985 rasle skoraj dvakrat počasneje od splošne rasti 
cen. Pomanjkanje deviznih sredstev ter omejene možnosti pri 
uvozu opreme, ki je domača industrija ne izdeluje, pa dodatno 
otežujejo modernizacijo. Investicijsko izgradnjo otežkočajo 
tudi dolgi dobavni roki, še zlasti pri dobavi telekomunikacij- 
ske opreme domačih proizvajalcev. 

8. Turizem - pogoj: kvaliteta 
Tekoča gibanja v turistično-gostinski dejavnosti kažejo na 

to, da bi se spričo dobrih priprav na letošnjo sezono, organizi- 
rane propagande, izboljšane izvenpenzionske ponudbe in 
cenovne konkurenčnosti resolucijska predvidevanja glede 
povečanja deviznega priliva za 20%3) in povečanje turistič- 
nega prometa za okoli 10% lahko izpolnila. Domači turistični 
promet bo zaradi gibanja osebnih dohodkov in sprememb v 
strukturi osebne porabe ter standarda prebivalstva v letu 1985 
le težko dosegel lanskoletno raven, saj je po štirih mesecih 
število prenočitev domačih gostov skoraj za 10% manjše kot 
pred enim letom. 

Da bi povečali devizni priliv od turističnih storitev je tudi 
letos kot plačilno sredstvo sprejet dinarski ček NBJ. Njegova 
uporaba pa ni uveljavljena tudi za nakupe blaga v trgovini. 
Povečanju turistične potrošnje to ne bo v prid, saj je predv- 
sem težko zainteresirati ostala področja, da plasirajo svoje 
proizvode v okviru turističnega proizvoda. Ponudba vrste 
blaga in proizvodov, zanimivih za turiste, je bila v preteklih 
letih dokaj skromna, tako da je potrošnja tujih turistov rela- 
tivno nizka in je povečanje deviznega priliva zagotavljalo 
pretežno fizično povečanje turističnega prometa4'. 

Aktivno reprodukcijsko povezovanje turističnega gospo- 
darstva z drugimi področji na osnovi devizne komponente 
zaradi dilem pri pripravah novega deviznega zakona stagnira. 
Akumulacijska in reprodukcijska sposobnost organizacij 
združenega dela je kljub izboljšanju v zadnjih dveh letih še 
vedno šibka, financiranje razširjene reprodukcije pa ostaja 
odprto. Na zaostajanje investicijske aktivnosti slovenskega 
turizma za planskimi usmeritvami in tudi za Jugoslavijo je 
vplivalo tudi zmanjšanje razpoložljivih bančnih sredstev. Zato 
ocenjujemo, da se v obdobju 1981-1985 skupna turistična 
ponudba povečuje le za okoli 9.000 ležišč, kar je 60-65% 
načrtovane investicijske izgradnje. V podpisovanju je samou- 
pravni sporazum o razvoju in prodaji turističnih zmogljivosti 
na kmetijah. Cilj je njihova večja zasedenost in s tem izboljša- 
nje ekonomskega položaja kmetij, ki se ukvarjajo s turizmom. 

Nadaljnje večanje turističnega prometa in s tem deviznega 
priliva je dokaj odvisno od tega, kakšen vtis bo dajala letošnja 
turistična ponudba. Bistven ukrep je tako predvsem ta, da vsi 
nosilci turistične ponudbe še z večjo odgovornostjo skrbe za 
kvalitetnejše opravljanje storitev, boljšo poslovno kreativnost, 
hitrejši pretok informacij od ponudnika k potrošniku in 
obratno. S sistemskimi ukrepi pa je treba rešiti problem pro- 
daje blaga turistom na način, ki bo za proizvajalce stimulati- 
ven, da bi tako zagotovili boljšo, pestrejšo oskrbo in večjo 
izvenpenzionsko potrošnjo; cene gostinskih storitev se 
morajo oblikovati še nadalje po pogojih tržišča ter se diferen- 
cirati in uskladiti s kvaliteto storitev in kategorijo gostinskega 
objekta. 

9. Drobno gospodarstvo - prešibak prispevek 
Kljub temu, da se je število obratovalnic v samostojnem 

osebnem delu v letu 1984 povečalo za 5,9%, število zaposle- 
nih v združenem delu pa za 1,8%, so ta povečanja vendarle 
premajhna, da bi predstavljala zadostno osnovo za izpeljavo 
letošnjih resolucijskih ciljev, ki so računali na precej večji 
prispevek drobnega gospodarstva k rasti družbenega proiz- 
voda kot doslej. Akumulativna sposobnost te dejavnosti se je- 
sicer izboljšala, saj je bil odnos sredstev za akumulacijo 
napram uporabljenim osnovnim sredstvom v letu 1981 8,31%, 
v letu 1984 pa 10,17%, vendar gre to izboljšanje predvsem na 
račun sredstev za bruto osebne dohodke v zadnjih letih. 

V storitvenih dejavnostih (čiščenje, pranje itd.) je bil v prvih 
mesecih letos opazen padec fizičnega obsega storitev zaradi 

Upoštevajoč devizni priliv od vseh področij, ki sodelujejo v turistični ponudbi 
(agrokompleks, trgovina, promet in zveze, komunala, obrt ...). 

Zunalpenzionska potrošnja tujih turistov v SR Sloveniji znaša okoli 15% 
dnevne potrošnje turista, v sosednjih turističnih deželah - npr. v Avstrill pa je 3 
do 4 krat višja. 
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padanja kupne moči občanov. To se odraža tudi v dohodkov- 
nem položaju, pomanjkanju sredstev za osebne dohodke in 
za potrebno akumulacijo, v povečanju fluktuacije delovne sile 
- predvem kvalificirane - padcu produktivnosti in v kvaliteti 
storitev. 

Na področju združenega dela skušajo OZD zagotoviti 
napredek z ustanavljanjem pospeševalnih centrov podskupin 
dejavnosti drobnega gospodarstva. Ti imajo nalogo reševanja 
skupnih problemov pri trženju, v uvajanju sodobne tehnolo- 
gije in organizacije dela, razvoju, planiranju, reševanju finanč- 
nih problemov in izobraževanju kadrov. Trenutno so v pripravi 
centri za področje zaključnih del v gradbeništvu, oblačilne in 
iesne stroke, na področju storitev pa za kemično čiščenje in 
pranje. 

Da bi pospešili razvoj samostojnega osebnega dela je v 
pripravi sprememba obrtnega zakona, predvsem glede dejav- 
nosti, ki jih je možno opravljati, cenzusa števila delavcev, 
ustanavljanja in delovanja zadrug, možnosti glede združeva- 
nja v POZD in TOK. Zakon o davkih občanov vsebuje novosti 
pri zagotavljanju sredstev za razširjeno reprodukcijo, sprejeta 
pa sta tudi dogovor o nadomestilih pri združevanju sredstev v 
POZD in o pospeševanju domače in umetne obrti. 

IV. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO - pičia 
dinamika izvoza 

^V letošnje leto smo vstopili z velikimi izvoznimi ambicijami, 
ki pa se žal v prvih petih mesecih niti v SR Sloveniji še manj pa 
v Jugoslaviji ne uresničujejo. Skupni izvoz slovenskega 
gospodarstva je dosegel komaj 1% porast glede na enako 
obdobje lanskega leta (jugoslovanski prav toliko), konverti- 
bilni izvoz je upadel za 1% (jugoslovanski za 5%), povečuje pa 
se klirinški izvoz tako SR Slovenije kot celotne Jugoslavije (za 
okoli 9%). V SR Sloveniji smo ob nizkem porastu uvoza v teh 
mesecih sicer dosegli presežek v trgovinski bilanci s konverti- 
bilnim področjem (60 mio $), medtem ko je Jugoslavija kot 
celota dosegla že v teh petih mesecih okoli dve tretjini (681 
mio $) predvidenega primanjkljaja trgovinske bilance za letoš- 
nje leto. Kljub presežku v menjavi SR Slovenije s tujino se 
menjava odvija na prenizki ravni. Tako se tudi delež od pro- 
daje na tujih trgih v celotnem prihodku ne povečuje in znaša v 
prvem tromesečju 10,8%. Drugačna od gibanj izvoza in uvoza 
so gibanja ustvarjenega deviznega priliva in realiziranih plačil 
v tujino. Po podatkih Narodne banke Slovenije se je devizni 
priliv od izvoza blaga v prvih treh mesecih povečal za 13%, od 
izvoza storitev pa za okoli 5%. A glede na nizko osnovo iz leta 
1984 in skromen letošnji izvoz je relativno visoka rast priliva 
pravzaprav navidezna. 

Vzrokov, da dosežena gibanja zaostajajo za resolucijskimi 
cilji, je več. Kot eden najpoglavitnejših še vedno ostaja neu- 
strezna tečajna politika, zlasti do košarice konvertibilnih 
valut. Drsenje tečaja dinarja do te košarice je bilo v prvih štirih 
mesecih dosti premalo intenzivno,5' da bi izvoznikom na kon- 
vertibilno področje lahko nadoknadilo izpad dohodka ob sko- 
koviti rasti cen na domačem trgu ter hitrejšem naraščanju 
uvoznih cen od izvoznih 6). Sedanja in pričakovana rast cen 
ob neustrezni tečajni politiki tako krčijo prostor za dohod- 
kovno zanimiv izvoz, zato se pri proizvajalcih povečujejo 
zaloge končnih izdelkov, ki jih bo morda s težavo, zato pa 
brez izpada dohodka, mogoče plasirati na domačem trgu jutri 
ali čez nekaj mesecev. Možnosti za pokrivanje izpada 
dohodka pri izvozu na konvertibilno področje v primerjavi s 
prodajo na domačem trgu so se letos dodatno zmanjšale 
zaradi politike nadaljnjega zmanjševanja zveznih izvoznih sti- 
mulacij. Ob vsem tem se znižujejo tudi dinarska sredstva za 
kreditiranje izvoza. Izvozniki pa začenjajo z obotavljanjem pri 
izvoznih prizadevanjih reagirati tudi na predlagane, čeprav za 
izvozno gospodarstvo nesprejemljive predloge Zveznega 
izvršnega sveta s področja zakonskega urejanja zunanjetrgo- 
vinskih odnosov. Pred nekaj leti začeto prestrukturiranje 
gospodarstva v trajnejšo izvozno naravnanost zaradi neneh- 
nih sprememb in preveč nestabilnih pogojev gospodarjenja 
očitno ne more zaživeti. Izmenjavanje izvoznih uspehov in 

51 Po naši oceni je od konca decembra do konca aprila letošnjega leta tečaj 
dinarja do košarice sedmih konvertibilnih alut zdrsel za okoli 20%, rast cen 
proizvajalcev Industrijskih Izdelkov pa je v Istem obdobju znašala 36%. 
' Izvozne cene so se v prvih treh mesecih letos povečale za 2%, uvozne pa za 

6% glede na enako lansko obdobje. 
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neuspehov v posameznih letih tega srednjeročnega obdobja 
kaže, da na izvozne rezultate ob odsotnosti stabilne in v izvoz 
naravnane ekonomske politike, ki bi podprla tako prestruktu- 
riranje, vpliva bolj ali manj posrečena oziroma zgrešena 
tekoča ekonomska politika, ki ima omejen domet. 

Zaradi navedenih vzrokov, ki niso kratkoročne narave, ter 
glede na izredno skromne petmesečne rezultate pri izvozu 
blaga na konvertibilno področje, bi za doseganje resolucij- 
skega cilja morali v preostalih sedmih mesecih izvoziti v 
povprečju okoli 170 mio $ na mesec, kar pa je ob letošnjem 
doseženem povprečnem izvozu v višini okoli 120 mio $ skoraj 
nemogoče. Tudi takojšnji ukrepi zveznih organov, ki bi omo- 
gočili izvoznikom bistveno boljše pogoje za izvoz, bi namreč 
delovali šele s časovnim odlogom in bi preostalo premalo 
časa, da bi se rezulati pozitivnih učinkov v celoti pokazali že 
letos. Ob predpostavki, da se pogoji, v katerih poslujejo izvoz- 
niki blaga na konvertibilno področje do konca leta ne bodo še 
poslabšali, ocenjujemo, da bi letos mogli doseči okoli 5/o 
porast izvoza na konvertibilno področje. 

V letošnjem letu SR Slovenije ob sicer nižjem obsegu 
menjave s tujino zmanjšuje konvertibilni dolg do tujine. V tem 
obdobju smo odplačali 73 mio$ glavnice in 31 mio $ obresti 
na novo pa smo koristili okoli 30 mio$ tujih kreditov. V 
Jugoslaviji je bilo v tem obdobju odplačanih 304 mio I glav- 
nice in 467 mio$ obresti, na novo pa koriščenih 20S mio $ tujih 
kreditov. Zaradi padanja jugoslovanskega izvoza in priliva ter 
previsoko ocenjenega plana priliva, ki je osnova za izločanje, 
se je v Narodni banki Jugoslavije v teh mesecih nabralo le 
11% od planiranih sredstev za splošne in skupne potrebe v 
letošnjem letu. Tudi zato je morala Narodna banka Jugosla- 
vije poseči po deviznih rezervah, ki so se od konca ieta 1994 
do konca aprila zmanjšale za 700 mio $. 

V. KVALITETA GOSPODARJENJA ~ šibka 
razvojna točka 

Čeprav učinkovitost in kvaliteto gospodarjenja postavljamo 
na prvo mesto, kadar govorimo o poteh za reševanje iz eko- 
nomske krize - in temu velja tudi poglavitni poudarek letoš- 
nje resolucije - slovensko gospodarstvo v celotnem srednje- 
ročnem obdobju ni bilo sposobno izkoristiti te možnosti. Se 
več, po podatkih sodeč se je kvaliteta gospodarjenja na 
splošno slabšala iz leta v leto. Vzporedno s pešanjem gospo- 
darske aktivnosti se je poslabševala tudi fizična in finančna 
učinkovitost gospodarjenja. Tako je bila produktivnost dela v 
gospodarstvu združenega dela ieta 1983 za 4% nižja kot leta 
1980 in bo po ocenah le v zadnjih dveh letih srednjeročnega 
obdobja dosegla nekaj skromnega povečanja. Fizična pro- 
duktivnost dela v industriji lani sploh ni porasla in tudi letos 
vsaj zaenkrat šibka dinamika industrijske proizvodnje ob rela- 
tivno hitrem zaposlovanju še ne daje zadostnih obetov za 
izboljšanje. Upadanje ekonomičnosti poslovanja (celotni pri- 
hodek na porabljena sredstva - brez amortizacije) se je po 
več letih lani zaustavilo, letos pa zaradi sprememb v obračun- 
skem sistemu njene dinamike ne bo mogoče dosledno ugo- 
tavljati. Tudi sicer je informativnost in zanesljivost tega 
kazalca vprašljiva, če upoštevamo vse deformacije v obračun- 
skem sistemu dohodka (obračun zalog, obresti, tečajnih raz- 
lik ipd.). Gospodarjenje z obratnimi sredstvi se je po letu 1982 
nekoliko popravilo, vendar je bila vrednost koeficienta obra- 
čanja obratnih sredstev v letu 1984 še vedno nižja kot leta 
1980. Po vseh sintetičnih merilih kvaiitete je torej slovensko 
gospodarstvo v zadnjem letu srednjeročnega plana na nižji 
stopnici kot ob vstopu v tekoče petletno obdobje. Vzroki 
zaostajanja v učinkovitosti in kvaliteti gospodarjenja in poslo- 
vanja, porojeni že v prejšnjem desetletju, so se v osemdesetih 
letih pod vplivom ekonomske krize še okrepili, izostalo pa je 
ustvarjanje pogojev, da bi jih nevtralizirali in aktivirali tiste 
dejavnike, ki bi stimulativno delovali v smeri učinkovitejšega 
gospodarjenja. 

Slabšanje kvalitete proizvodov in storitev, ki je tudi ena od 
plati kvalitete gospodarjenja, je tesno povezano z globoko 
makroekonomsko nestabilnostjo in inflacijo kot pojavno 
obliko te nestabilnosti. Padanje kvalitete ni nič drugačen 
fenomen kot inflacija, le da se izraža z zmanjševanjem upo- 
rabne vrednosti blaga. Zato vse načelne opredelitve in zah- 
teve za večjo kvaliteto ne bodo dajale pričakovanih rezultatov, 
dokler ne pride do večje stabilnosti v tokovih družbene repro- 
dukcije in bolj stimulativnega družbenoekonomskega okolja. 

Pogoj za to pa je restavracija doslej vse preveč zapostavljene 
vloge tržnega mehanizma z vsemi njegovimi pozitivnimi in 
negativnimi vplivi, ki so najbolj učinkovit način za spodbuja- 
nje inovacijske sposobnosti družbe. Le-ta pa je v končni 
instanci edini ključ za tehnološki napredek, zdrav gospodar- 
ski razvoj in materialno osnovo družbene blaginje. 

S stališča takšnega dolgoročneje ekonomsko gledano 
dokaj nespodbudnega izhodišča letošnja resolucija zastavlja 
ambiciozne cilje, ki so v večji meri kot prejšnja leta našli 
mesto tudi v razvojnih načrtih združenega dela. V prizadeva- 
nja za boljšo kvaliteto se tokrat intenzivno vključuje tudi 
Gospodarska zbornica Slovenije, ki v razdelanemu programu 
predlaga konkretne aktivnosti in usmeritve v organizacijah 
združenega dela, njihovih združenjih in družbenopolitičnih 
skupnostih za izboljšanje in trajno zagotavljanje ustrezne 
kakovosti. 

Kvaliteta proizvodnje in gospodarjenja nasploh je področje, 
kjer z aplikacijo običajnih statističnih informacijskih sistemov 
na narodnogospodarski ravni težko ugotavljamo dinamiko 
sprememb. V inflacijsko anarhičnih razmerah povrh tega 
finančni kriteriji uspešnosti ne odražajo nujno tudi narodno- 
gospodarskega optima ekonomije dela in sredstev. V pomanj- 
kanju ustreznega informacijskega sistema spremljanja kvali- 
tete, ki ga letos hromi še slaba primerljivost lanskih in letoš-, 
njih poslovnih rezultatov, se moramo zateči k anketni metodi, 
ki pa ne daje enoznačnih in standardnih odgovorov, kot jih 
vsaj v grobem dajejo kvantitativne metode. Ce torej sodimo 
po rezultatih ankete o ciljih, ki so jih v letne plane zapisali v 
nosilnih SOZD naše republike, se povsod vprašanju kvalitete 
pristopa z večjo odločnostjo kot v prejšnjih letih, za skupni 
imenovalec pa velja zniževanje materialnih in poslovnih stro- 
škov ter racionalnejše gospodarjenje z zalogami. Pot do tega 
cilja je racionalnejše in bolj organizirano urejanje in povezo- 
vanje poslovnih funkcij, kar je obenem tudi dokaz, da se 
gospodarstvo odziva na spremenjene makroekonomska raz- 
mere, ki jih v prvi vrsti krojijo raalnejše cene proizvodnih 
tvorcev. 

Značilno je, da so prav tiste organizacije združenega dela, 
ki so bile v dosedanjem razvoju soočene z močno zunanjo 
konkurenco, svoj razvoj temeljile na kvalitetnih faktorjih in 
dosegaie tudi boljše poslovne rezultate. To nam svojevrstno 
ilustrira tudi prostorska razmestitev nadpovprečno uspešnih 
oziroma neuspešnih organizacij združenega dela v sloven- 
skem prostoru, kar prikazujemo tudi v grafičnem prikazu. 
Najbolj uspešne organizacije v letu 1984 (nad 20% akumula- 
cije na povprečno uporabljena poslovna sredstva) v primer- 
javi s številom organizacij v kraju, pa tudi v primerjavi s 
številom organizacij z izgubo, prevladujejo v Ljubljani in njeni 
širši okolici, v Domžalah, Slovenskih Konjicah, Slovenski 
Bistrici in še nekaterih drugih manjših krajih. To so pretežno 
specializirane predelovalne industrijske organizacije iz različ- 
nih industrijskih panog, pa tudi iz trgovine, turizma in inženi- 
ringa. Bolj zgovorna je njihova relativna odsotnost v krajih z 
velikim številom organizacij z izgubo, kar v določeni meri 
opozarja na širše vzroke manjše uspešnosti in celo izgub na 
teh območjih. Te so skoncentrirane predvsem na stara indu- 
strijska središča (močno industrializirana območja z nad 60% 
zaposlenih v industriji, zastarela oprema, ki terja velike 
naložbe v modernizacijo in prestrukturiranje ter večjo diverzi- 
fikacijo gosoodarstva). Te probleme delijo deli Gorenjske, 
Zasavje, Celje, Maribor, kjer je poleg posameznih velikih izgu- 
barjev tudi množica organizacij združenega dela z manjšo 
izgubo. Organizacije združenega dela z največjo izgubo iz 
preteklih let in z "velikim številom prizadetih delavcev so 
predvsem na območjih, ki so bila močneje industrializirana v 
zadnjih petnajstih letih (de! Gorenjske, Koper, Nova Gorica, 
Cerknica, Novo mesto, Krško, Velenje, Ptuj, severovzhodna 
Slovenija). Te izgube so v veliki meri rezultat neustreznih 
investicijskih in poslovnih odločitev. Zaskrbljuje pa tudi rela- 
tivno veliko število izgubarjev v gospodarsko manj razviti 
severovzhodni Sloveniji (Ormož, Ljutomer, Murska Sobota, 
Lendava) in v manjših krajih, kjer ima organizacija za kraj in 
prebivalstvo velik lokalni pomen. 

VI. ZAPOSLOVANJE - hitreje od predvidenega 
Visok delež rasti zaposlovanja v realni rasti proizvodnje in 

storitev je značilnost, ki je opredeljevala zaposlovanje v prete- 
klem letu in se nadaljuje tudi v letošnjih gibanjih. V začetku 
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leta 1985 je stopnja rasti zaposlenosti v združenem delu 
znašala 1,5%, kar je v glavnem posledica zaposlitev ob koncu 
leta in to predvsem v industriji in rudarstvu, v gradbeništvu, 
kmetijstvu, finančnih in poslovnih storitvah in v gostinstvu, v 
družbenih dejavnostih pa v zdravstvu in socialnem varstvu. 
Tendence v sedanjih gibanjih zaposlovanja kažejo na to, da se 
predvidevanja v resoluciji ne ustvarjajo in da bo v celem letu 
dosežena okoli 1,5% stopnja rasti zaposlenosti. Tako bi bilo 
število zaposlenih v združenem delu večje za okoli 12 tisoč 
oseb, oziroma bo omogočena zaposlitev okoli 30 tisočem 
delavcem. V gospodarstvu samostojnega osebnega dela se 
kaže v letu 1985 nižja rast v primerjavi s preteklimi gibanji, 
torej med 3 in 4%, kar pomeni, da bo v samostojnem osebnem 
delu število zaposlenih višje za okoli tisoč delavcev. V gospo- 
darstvu združenega dela bo rast zaposlovanja predvidoma 
okoli 1,6%, s tem da je že sedaj nekoliko hitrejša na surovin- 
skih in delovno-intenzivnih področjih industrije, kjer je v 
strukturi dela še vedno zelo visoko zastopano ročno delo, kar 
za rast proizvodnje terja nove zaposlitve. Že v letu 1984 
združeno delo ni uspelo intenzivneje prezaposliti in preusme- 
riti ekonomskih presežkov delavcev, kar se kaže tudi v letu 
1985. Odsotnost tega načina smotrnejše prezaposlitve že 
zaposlenih terja sedaj ne samo izboljšavo obstoječe organiza- 
cije dela, temveč tudi intenzivno dopolnjevanje znanja ali celo 
spremembo poklica delavcev. 

VII. INVESTICIJE — zahteve po oživitvi 
Visoka stopnja odpisanosti opreme (po podatkih ZR 1984 je 

stopnja odpisanosti opreme v gospodarstvu 74,6%, v skoraj 
eni tretjini OZD pa je nad 90%) ter hkrati nujna potreba po 
posodobitvi proizvodnih procesov v industriji in drugih 
gospodarskih dejavnostih sta imperativna, ki zahtevata oživi- 
tev investicijske aktivnosti v slovenskem gospodarstvu. Raz- 
vojna politika in delitvena razmerja v letu 1984 so to, kot kaže, 
tudi dejansko omogočila, saj ocenjujemo, da je bila lanska 
realna rast ustvarjenih gospodarskih investicij okrog 7%, pre- 
dračunska vrednost (zlasti na račun večjih projektov) novo 
začetih investicij pa za 79% večja kot v letu 1983. Zaradi 
sprostitev v zakonodaji se je v letu 1984 zlasti v I. polletju 
močno povečal tudi obseg začetih negospodarskih investicij. 
Sodeč po podatkih o začetih investicijah za obdobje januar 
—marec 1985 pa se proces letos že umirja. Predračunska 
vrednost v tem obdobju začetih negospodarskih investicij je 
tudi nominalno za 14% nižji kot v istem obdobju lani, predra- 
čunska vrednost gospodarskih investicij pa le za 20% višja. 
Nadpovprečno povečanje cen proizvajalcev sredstev za delo 
in gradbenega materiala pa kaže, da bi bila lahko resolucijska 
zahteva po ohranjanju investicij v osnovna sredstva gospo- 
darstva realno najmanj na ravni iz leta 1984 že samo iz teh 
razlogov ogrožena. 

Podatkov o izplačilih za investicije, ki bi nam omogočili 
natančnejšo analizo, letos zaradi reorganizacije evidence 
SDK še ni! Struktura letos začetih investicij kaže zaradi dveh 
velikih izvozno usmerjenih projektov (Iskra Telematika in Inte- 
gral Tovorni terminal) na velik delež izvozno pomembnih 
investicij (56,2% predračunske vrednosti začetih gospodar- 
skih investicij v primerjavi s 23,2% v vsem letu 1984), le nekaj 
višji kot lani pa je delež investicij v razvojnotehnološko inten- 
zivne dejavnosti (3,2% napram 1,8% v vsem letu 1984). 

Pri tem velja ponovno opozoriti na nujo, da bi v celotni 
ekonomski in razvojni politiki odpravljali ovire za nemoten 
pretok sredstev v denarni obliki, opremi, znanju pa tudi v 
industrijski lastnini - ne glede na regijo, republiko ali pokra- 
jino. Gre za politiko davkov in prispevkov, vzpostavljanje bolj 
realnih razmerij med cenami, podporo pri izvajanju načela 
revalorizacije združenih sredstev, spodbude za skupno uprav- 
ljanje združenih zmogljivosti itd. Analiza financiranja naložb 
namreč ne potrjuje, da bi bil dosežen kak premik v mobilnosti 
in koncentraciji vloženih sredstev. Če izločimo združena sred- 
stva za naložbe v infrastrukturo, trgovino in stanovanjsko 
komunalni dejavnosti (kjer gre za združevanja na obveznih 
zakonskih ali dogovorno sprejetih osnovah), se npr. siceršnji 
delež (per 31. 12. 1984) 31,5% združenih sredstev v predra- 
čunski vrednosti objektov v gradnji zniža kar za dve tretjini. 
Zbledi pomen že itak nizkih številk o združenih sredstvih, ki 
naj bi izražala težo neposredno usklajenega interesa ob 
naložbah in s tem uveljavljanje enega temeljnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, h kateremu naj bi težili. V okviru podatkov 

o združenih sredstvih vse bolj narašča delež tistih sredstev, ki 
jih zapolnijo v virih bodoči izvajalci del in to celo brez revalori- 
zacije in brezobrestno, samo da pridobe izvajanje del (po 
vsebini gre torej za dobaviteljske kratkoročne kredite!). Trdi- 
tev, da ni avtohtone želje za združevanjem, potrjujejo izredno 
nizki deleži v panogah, ki so bolj izpostavljene domači in 
mednarodni konkurenčnosti kot pa prednostna področja ali 
področja skupnega pomena: predelava kovin (9%), stroje- 
gradnja (14,0%), proizvodnja prometnih sredstev (10,8%), 
elektroindustrija 612,9%), proizvodnja kemičnih izdelkov 
(12,5%), predelava kavčuka (2,3%), gradbeništvo (8,8%). Le 
pri turizmu in gostinstvu je presežena 1/3 udeležbe sredstev v 
predračunski vrednosti novo začetih projektov. Motiv pridobi- 
vanja deviz za sovlagatelje je tu dokaz, da je naturalni vidik 
združevanja za redke proizvodne faktorje prevladujoč in da 
uveljavljanje prednosti združevanja pri poslovanju kot je eko- 
nomija obsega, optimizacija stroškov in proizvodne strukture, 
obvladovanje trga, načrtnost pri uvanju znanstveno-razisko- 
valnih dosežkov v proizvodjo, še niso zaživele. 

VIII. TRG IN CENE - vrtinci cen 
V okoliščinah skokovite inflacije v letošnjih prvih mesecih je 

vsaka ocena uspešnosti stabilizacijske politike cen le rela- 
tivna. V inflatorni klimi, ki traja že dalj časa, nismo uspeli vsaj 
omiliti poglavitnih povzročiteljev inflacije, čeprav naj bi 
zastavljene cilje za zmanjševanje inflacije v letu 1985 izvajali 
na podlagi novega zakona o družbeni kontroli cen, ki oprede- 
ljuje, da se odnosi na trgu urejajo na osnovi tržnih in ekonom- 
skih zakonitosti ob sočasni aktivnosti nosilcev družbene kon- 
trole cen. 

Strukturni problemi gospodarstva iz prejšnjih let, zlasti pa 
globoko asimetrično tržišče z monopolnimi tendencami in 
inflacija povpraševanja, ki nam je zadnje mesece nekoliko 
ušla z vajeti, so vplivali na neugodna cenovna gibanja tako v 
SFR Jugoslaviji kot v SR Sloveniji. Stopnja inflacije v maju, 
merjena z rastjo cen na drobno v primerjavi z istim mesecem 
lani, je znašala v SFR Jugoslaviji 84,0%, v SR Sloveniji pa 
85,0%. 

Visoka rast cen je neugodno vplivala tudi na življenjske 
stroške. Od lanskega do letošnjega maja so se cene življenj- 
skih potrebščin zvišale v SFR Jugoslaviji za 77,5%, v SR 
Sloveniji pa za 80,5% (relativno najvišji indeksi cen so izka- 
zani pri stanovanjski opremi, higieni, kulturi in razvedrilu, 
obutvi in obleki in stanovanju). Od leta 1980 do prvega trime- 
sečja letos pa so se prebivalstvu najbolj povečali izdatki za 
stanovanjsko opremo (indeks 815), obleko in obutev (indeks 
813) in hrano (indeks 753). Pri cenah proizvajalcev industrij- 
skih izdelkov so izkazani še večji skoki, hkrati pa tudi premiki 
v relativnih razmerjih cen. Od decembra do maja letos so v SR 
Sloveniji te cene porasle za 42,4% (v SFR Jugoslaviji za 
34,9%), od tega cene sredstev za delo za 60,8%, reprodukcij- 
skega materiala za 41,0% in blaga za široke porabe za 39,8%. 
Majska raven teh cen je bila zato v SR Sloveniji za 107,2%, v 
SFR Jugoslaviji pa za 93,8% višja kot maja lani. Od decembra 
do maja so se najbolj povečale cene v proizvodnji žaganega 
lesa in plošč (109,6%), gozdnih sortimentov (91,3%), proiz- 
vodnji tobaka (74,8%), predelavi kovin (75,3%), proizvodnji 
pijač (70,5%) in strojegradnji (63,1%). 

Primerjava indeksov rasti cen od leta 1980 do prvega trime- 
sečja letos kaže, da je vrsta surovinskih panog (pridobivanje 
rud barvastih kovin, elektrogospodarstvo, proizvodnja baznih 
kemičnih izdelkov, črna metalurgija) nadpovprečno povečala 
cene, čeprav pa močno izstopajo tudi visoki indeksi nekaterih 
predelovalnih panog kot so na primer proizvodnja končnih 
tekstilnih izdelkov in proizvodnja gradbenega materiala. 

Jedro visoke inflacije in rasti cen proizvajalcev so v letoš- 
njem letu poleg statističnih razlogov (vključitev sivih cen v 

•statistično registrirane cene) pogojevali zlasti ekonomski raz- 
logi (realni pritisk na cene zaradi odpravljanja nesorazmerij v 
relativnih cenah, zmanjševanje izvoznih in povečevanje uvoz- 
nih cen, zvišanje prometnega davka, finančna nedisciplina 
itd.), v velikem delu pa tudi napihovanje cen zaradi bojazni 
pred tem, kaj se bo na področju cen odvijalo poslej (inflacija 
»pričakovanja«). 

Pospešeni inflacijski pritiski so bistveno vplivali na padec 
povpraševanja na celotnem jugoslovanskem trgu. Upadanje 
kupne moči prebivalstva je zmanjševalo povpraševanje zlasti 
po blagu za široko potrošnjo tudi v SR Sloveniji, kjer se je 
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realni promet v trgovini na drobno (v prvih štirih mesecih) 
znižal za 12%, nezmanjšano povpraševanje pa je ostalo le pri 
izdelkih visoke kvalitete. Zmanjšano povpraševanje na jugo- 
slovanskem trgu je vplivalo tudi na zaloge gotovih proizvodov 
v industriji, kjer se tendenca rasti zalog že nekaj mesecev 
nadaljuje, predvsem v proizvodnji obutve, tekstila, lesnih 
izdelkov in v živilski industriji. Trend upadanja povpraševanja 
po proizvodih trajne rabe je pričakovati tudi do konca leta. 

Preskrba slovenskega tržišča z osnovnimi živili in nekate- 
rimi drugimi izdelki vsakdanje rabe je bila v letošnjih prvih 
mesecih sorazmerno dobra in predvsem bolj fiverzificirana, 
čeprav to posredno deloma izhaja tudi iz šibkejšega povpra- 
ševanja. Manjše povpraševanje in čezmerne zaloge posamez- 
nih vrst blaga so neugodno vplivale na ekonomski položaj 
trgovinskih organizacij, ki se je zaradi pomanjkanja lastnih 
finančnih sredstev in neugodnih možnosti za najemanje kre- 
ditov še poslabšal. Zaloge nekaterih izdelkov vsakdanje rabe 
oziroma surovin za njihovo proizvodnjo zagotavljajo, da bo 
preskrba z njimi v naslednjih mesecih v glavnem zadovoljiva. 

Kot je pokazala analiza omrežja osnovne oskrbe je v sloven- 
skem prostoru oskrba odvisna predvsem od dostopnosti. Z 
vsakodnevno oskrbo so slabše oskrbljena redkeje naseljena 
območja brez večjih aglomeracij v neposredni bližini in hri- 
bovska naselja v vzhodni, južni in jugovzhodni Sloveniji. Da bi 
izboljšali razmere na teh območjih naj bi večje organizacije 
združenega dela, zadolžene za redno oskrbo prebivalstva, 
fleksibilno izkoristile tudi možnost večjega angažiranja zaseb- 
nega sektorja. 

IX. LIKVIDNOST, OBRESTI, BANČNIŠTVO - 
večja vloga internih bank 

Likvidnost bank je v letošnjih prvin mesecih ugodna. Sred- 
stva na žiro računih bank so bila tudi letos v prvih 3 mesecih 
relativno visoka, v aprilu pa so se še povečala. Likvidnost 
bank je tako še naprej ugodna, čeprav posegajo tudi po 
sredstvih rezervnih skladov in obvezne rezerve. Vendar so bili 
v aprilu zneski nižji kot mesec poprej. 

V skladu s tem, kar je terjala kreditno-monetarna politika, 
so banke v SR Sloveniji za prve tri mesece uskladile porast 
dinarskih plasmajev s predpisanimi omejitvami v višini 6,6% 
na stanje konec leta 1984 oz. 7,2% skupno s krediti za izvozne 
posle (razen stanovanjsko-komunalne banke, ki je prekoračila 
skupne dinarske plasmaje, pa letos, za razliko od lani, ni več 
izvzeta iz limita). Rokovna sestava naložb je skoraj 100%, kar 
pomeni, da dolgoročni krediti izhajajo izključno iz dolgoroč- 
nih sredstev, čeprav kreditno-monetarna politika dovoljuje, 
da je mogoče 15% kratkoročnih sredstev porabiti za dolgo- 
ročne naložbe. Tu so svoje odigrali predvsem dragi bančni 
krediti in imamo zato opraviti z manjšim povpraševanjem 
gospodarstva po dolgoročnih kreditih. 

Čedalje večjo vlogo pri izvajanju finančne politike gospo- 
darskih organizacij odigravajo interne banke. Na to so vplivali 
zlasti omejevalni ukrepi kreditnomonetarne politike in zao- 
strene gospodarske razmere v zadnjih letih. Ukrepi, kot so 
omejevanje rasti bančnih naložb in uskladitev ročnosti naložb 
z ročnostjo sredstev, poslovanja internih bank neposredno ne 
zadevajo. Tako imajo interne banke po tej strani ugodnejše 
možnosti za sprotno zadovoljevanje naložbenih potreb svojih 
članic kot temeljne banke. Vendar je obseg poslov, ki ga 
lahko opravljajo interne banke nekoliko ožji od poslov, ki jih 
opravljajo temeljne banke. Ne glede na to pa so interne banke 
zelo aktivne, saj narašča njihova bilančna vsota dosti hitreje 
kot pri temeljnih bankah (v letu 1984 je porasla bilančna vsota 
internih bank za 89%, temeljnih pa le za 50%). Njihova vital- 
nost je za gospodarstvo tačas pravzaprav nujna, če hoče, da 
ob nizkih lastnih sredstvih, ob visoki inflaciji in z limitiranim 
plasmajem bank sploh lahko kolikor toliko normalno posluje. 

Močan vpliv na finančne rezultate poslovanja tako gospo- 
darstva kot bank je imela obrestna mera, ki se je v zadnjem 
letu velikokrat spremenila. Najhitreje se je sicer povečala že v 
letu 1983, močno pa tudi v letu 1984, ko je delež Stroškov za 
obresti v kratkoročnih in dolgoročnih kreditih znašal 21,6% ali 
za 32% več kot leta 1983 (ko je znašal 16,4% in se je povečal 
za 43%). Prilagajanje obrestnih mer stopnji porasta proizvod- 
nih cen, povečanih za eno odstotno točko, se nadaljuje tudi 
letos. Od 1. julija letos bodo banke vsake tri mesece usklaje- 
vale obrestne mere tako, da bodo upoštevale dejanske spre- 

membe cen proizvajalcev v pretteklih treh in planirane spre- 
membe za naslednja dva meseca. 

Splošna obrestna mera za naložbe v tekoče poslovanje se je 
povečala od maja lani, ko je znašala še 42%, do maja letos na 
62%. Podoben skok je doživela obrestna mera tudi pri posa- 
meznih selektivnih oziroma prednostnih namenih, saj se je pri 
kreditih za selektivne namene, kjer je udeležena primarna 
emisija, dvignila od 20-30% na 41-51%. 

Nekoliko počasnejšo dinamiko povečanja je doživela 
obrestna mera pri investicijskih naložbah, kjer se je dvignila 
za neprednostne namene gospodarstva od 42% v maju 1984 
na 50% (za negospodarske naložbe pa na 55%) v maju letos. 

Posledica spremenjene politike obrestnih mer in v manjši 
meri povečanja kreditov - bančni krediti so bili vsa zadnja 
leta limitirani v višini, ki je nižja od porasta cen - so povečani 
odhodki OZD za. plačilo obresti in obenem tudi povečani 
prihodki OZD na račun obresti. 

Ne glede na povečanje obrestnih mer za kredite pa so 
nekatere banke zaradi visoke obrestne mere, ki jo morajo 
plačevati za nenamensko vezana sredstva gospodarstva in 
prebivalstva ter drugih stroškov (tečajne razlike), zašle v 
prvem tromesečju letos v neugodno dohodkovno situacijo. 
Zato so že s 1. junijem ponovno zvišale obrestne mere pri 
naložbah za tekoče in investicijsko poslovanje. 

X GIBANJE V PORABI, POSLOVNI REZULTATI IN 
URESNIČEVANJE DELITVENE POLITIKE - v 
znamenju novega obračuna 

1. Gibanja v porabi 
1.1. Osebni dohodki 

V prvih treh mesecih leta je povprečni osebni dohodek na 
zaposlenega porasel za 74,9% glede na enako obdobje lani. 
Od tega so osebni dohodki v negospodarstvu porasli nekoliko 
hitreje (za 77,1%), predvsem zaradi opravljene uskladitve z 
rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu (vendar s tem še 
zdaleč ni odpravljen zaostanek v rasti osebnih dohodkov iz 
preteklih let). Ob 71,7% rasti življenjskih stroškov je v prvih 
treh mesecih letos tako povprečni realni osebni dohodek na 
zaposlenega višji od tistega v enakem lanskem obdobju za 
1,9%. Vendar dinamika po mesecih kaže, da so v marcu realni 
osebni dohodki na zaposlenega glede na lanski marec naza- 
dovali, prvi podatki za april pa tudi potrjujejo, da se bo 
tendenca upadanja nadaljevala. .. 

Povprečni osebni dohodek na zaposlenega se je najbolj 
povečal v stanovanjško komunalni dejavnosti, gostinstvu in 
turizmu ter v zdravstvu in socialnem varstvu, najmanj pa v 
kmetijstvu in ribištvu ter v družbenih organizacijah in skupno- 
stih. Po posameznih panogah navzgor najbolj odstopajo 
povečanja v elektrogospodarstvu, proizvodnji in predelavi 
papirja, v predelavi kavčuka, v zračnem prometu, cevovod- 
nem transportu in v premoženjskem in osebnem zavarovanju, 
za povprečnim povečanjem pa izraziteje zaostajajo v proiz- 
vodnji raznovrstnih izdelkov, proizvodnji naftnih derivatov, 
proizvodnji končnih tekstilnih izdelkov in proizvodnji obutve 
in galanterije. Takšna rast osebnih dohodkov očitno ne teme- 
lji toliko na povečani proizvodnji v teh dejavnostih, produktiv- 
nosti dela in realnih, rezultatih gospodarjenja, pač pa predv- 
sem na večji ali manjši možnosti povečanja prodajnih cen. To 
deformira tudi razmerja med osebnimi dohodki za enaka ali 
podobna opravila v različnih organizacijah združenega dela. 
Produktivnost dela v takih razmerah ne odigrava več vloge 
osnovnega kriterija za dvigovanje realnih osebnih dohodkov, 
posledica pa je vse slabša motivacija za boljše in kvalitetnejše 
delo. 

1.2. Skupna poraba 
Prilivi sredstev na račune samoupravnih interesnih skupno- 

sti družbenih dejavnosti so se v prvih štirih mesecih povečali 
za 87,4% v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. V tem so se 
hitreje povečali prispevki iz dohodka in sicer za 90,6%, pri- 
spevki iz osebnega dohodka pa za 83,6%. 

Visoke stopnje rasti prilivov sredstev so posledica nizkega 
priliva sredstev na račune samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti v prvih mesecih lanskega leta, ko so bili 
prilivi sredstev za skupno porabo bolj kot za celo leto omeje- 
vani z zveznim interventnim zakonom. Prilivi sredstev iz pri- 
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spevkov iz osebnih dohodkov pa seveda sledijo hitri rasti 
izplačanih osebnih dohodkov v prvih mesecih leta. Na visoke 
stopnje rasti prilivov vplivajo tudi v začetku leta opravljeni 
poračuni pri osebnih dohodkih in seveda vplačila sredstev po 
zaključnih računih organizacij združenega dela za leto 1984. 

Glede na znatno višja nominalna gibanja od predvidenih ob 
sestavljanju resolucije bodo samoupravne interesne skupno- 
sti lahko valorizirale svoje programe. S povečanimi sredstvi 
bo možno prioritetno izvesti valorizacijo osebnih dohodkov 
delavcev v družbenih dejavnostih, da bo njihova rast sledila 
rasti osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu, in valoriza- 
cijo materialnih stroškov. 

Glede na gibanja v prvih štirih mesecih in veljavne pri- 
spevne stopnje ter upoštevaje, da se bodo realizirala resolu- 
cijsko zastavljena delitvena razmerja pri osebnih dohodkih, 
ocenjujemo, da bi samoupravne interesne skupnosti družbe- 
nih dejavnosti v globalu do konca leta združile okoli 85% več 
sredstev kot v letu 1984. 

To pa pomeni, da bodo morale posamezne samoupravne 
interesne skupnosti zmanjšati prispevne stopnje iz osebnih 
dohodkov, saj bi se pri njih združilo več sredstev kot to 
zahtevajo valorizirani programi letošnjega leta in poračuni 
primanjkljajev iz lanskega leta. Pri skupnostih, ki se financi- 
rajo iz dohodka po osnovi dohodka, pa bo potrebno po 
sedanji oceni zaradi zmanjšanja doseženega dohodka po 
novem sistemu obračunavanja, ob polletju, ko se prispevki 
začnejo obračunavati na podlagi letošnjih rezultatov gospo- 
darjenja, povečati prispevne stopnje za okoli 23%, saj bi sicer 
priliv sredstev ne zadošča! za uresničevanje nalog v letu 1985. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
realizirala v prvih štirih mesecih za 87,2% več sredstev kot v 
enakem obdobju lani, v tem iz osebnih dohodkov za 77,1% 
več sredstev, iz dohodka pa - na podlagi zaključnih računov 
za leto 1984 - za 120% več sredstev kot v enakem lanskem 
obdobju. Visoka stopnja rasti sredstev iz prispevkov iz 
dohodka je posledica zagotavljanja dodatnih sredstev za 
tekočo valorizacijo pokojnin iz tega vira. 

Glede na dosedanja gibanja in tačas predvideno rast oseb- 
nih dohodkov ocenjujemo, da bi skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v letu 1985 lahko v okviru obstoje- 
čega instrumentarija združevanja sredstev realizirala 60% 
tekoče valorizacije pokojnin, in s tem realizirala določila 
dogovora o usklajevanju pokojnin. 

1.3. Splošna poraba 
Priliv vseh sredstev za splošno porabo je v prvih štirih 

mesecih letos za 56,6% večji kot v enakem obdobju lani, priliv 
sredstev namenjenih za splošno porabo v SRS pa je večji za 
66,5%. V republiški proračun se je nateklo nekaj manj sred- 
stev (indeks 161,1), ker je bilo potrebno občinam zaradi del- 
nega usklajevanja osebnih dohodkov delavcev v upravnih 
organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu (kar je bilo izve- 
deno tudi v republiških organih) odstopiti večji delež poseb- 
nega republiškega davka na promet proizvodov. Kljub temu je 
priliv v občinske proračune (indeks 177,1) trenutno še vedno 
prenizek za financiranje dogovorjenega obsega splošne 
porabe v občinah enakomerno po dvanajstinah. 

Pri virih sredstev so hitreje naraščali davki iz osebnih 
dohodkov in na dohodek (indeks 179,7), predvsem se je 
povečal priliv od davka na dohodek organizacij združenega 
dela zaradi dodatnega proračuna po zaključnem računu za 
leto 1984 (indeks 211,6). Počasneje pa so naraščali prometni 
davki ter davki na premoženje in dohodek od premoženja 
(indeks 151,7), zaradi nazadovanja prometa v trgovini in pre- 
strukturiranja osebne porabe na nakup osnovnih življenjskih 
potrebščin, ki so oproščene davkov na promet proizvodov. 
Prilivi od temeljnega davka na promet proizvodov rastejo celo 
le p.Q stopnji 47,9%, predvsem se zmanjšuje priliv od prodaje 
naftnih derivatov, tako da je bilo treba za pokritje celotne 
kotizacije federaciji (9.811 mio din) poleg 50% odstopljenega 
temeljnega prometnega davka zagotoviti še 753 mio din iz 
virov neto republiškega proračuna. 

Predviden je rebalans republiškega proračuna in povečanje 
dogovorjene porabe v občinah skladno z ocenjeno rastjo 
primerljivega celoletnega dohodka. 

2. Rezultati iz periodičnih obračunov za prvo 
trimesečje letošnjega leta organizacij 
združenega dela s področja gospodarstva 

Pri ocenjevanju finančnih rezultatov organizacij združe- 
nega dela s področja gospodarstva na podlagi rezultatov 
prvega trimesečja letošnjega leta je treba upoštevati bistveno 
spremenjene pogoje gospodarjenja v primerjavi z istim 
obdobjem prejšnjega leta. V prvem trimesečju letošnjega leta 
velja politika svobodnejšega oblikovanja cen, v prvih mesecih 
prejšnjega leta (do maja) pa so bile cene »zamrznjene«. Vpliv 
dosedanjega administrativnega uravnavanja cen se kaže na 
porast cen v prvih mesecih letošnjega leta, saj si gospodar- 
stvo prizadeva odpraviti nastala številna nesorazmerja. V pov- 
prečju so cene letošnjega prvega trimesečja od cen lanskega 
prvega trimesečja višje pri industrijskih proizvajalcih za 
73,5%, cene na drobno za 71,9% in cene življenjskih potrebš- 
čin za 71,9%. Te stopnje rasti cen pa imajo bistven vpliv na 
nominalne rasti kategorij trimesečnega finančnega obračuna. 
Tako se je celotni prihodek povečal za 68,7%, porabljena 
sredstva za 73,1%, dohodek za 53,3%, bruto osebni dohodki 
za 76,9% ter sredstva za razširitev materialne osnove dela in 
rezerve za 96,6%. Treba pa je opozoriti, da novi obračunski 
sistem v letošnjem letu pomembno vpliva na izkazovanje 
finančnih rezultatov ter na izkazovanje njihovega gibanja. 

S spremembami v obračunskem sistemu (Zakon o ugotav- 
ljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o 
ugotavljanju in razporejanju prihodka, Ur. I. SFRJ št. 56/84) ter 
s spremembami drugih s sistemom obračuna dohodka pove- 
zanih zakonov, (Zakon o amortizaciji družbenih sredstev, 
Zakon o knjigovodstvu), naj bi dosegli realnejše ugotavljanje 
odnosov v pridobivanju in razporejanju dohodka. S spremem- 
bami v obračunskem sistemu naj bi se zmanjševali oziroma 
odpravili različni »fiktivni« viri dohodka in na ta način vplivale 
na realnejše ugotavljanje in izkazovanje razpoložljivega 
dohodka kot osnove za delitev oziroma vir za oblikovanje 
posameznih oblik porabe. 

Pomembnejša sprememba na področju oblikovanja celot- 
nega prihodka je sprememba v obračunu tistega dela celot- 
nega prihodka, ki je realiziran na tujem trgu. Ta se izkazuje po 
dinarski vrednosti deviz na dan njihove prodaje banki oziroma 
porabe za družbeno priznane reprodukcijske potrebe. Zato 
zakon tudi ne predvideva več prihodkov od pozitivnih tečajnih 
razlik. Morebitne tečajne razlike, ki nastajajo, ko devize niso 
porabljene (so na deviznem računu) pa se ob porabi deviz 
vštejejo v celotni prihodek, realiziran na tujem trgu. 

Po novem zakonu o celotnem prihodku in dohodku in v 
breme celotnega prihodka obračunava amortizacija po stop- 
njah, določenih v nomenklaturi sredstev za amortizacijo po 
višjih stopnjah. 

Spremembe so tudi na področju drugih poslovnih stroškov, 
ki jih OZD v celoti nadomeščajo iz celotnega prihodka obra- 
čunske dobe, v kateri so nastali (na koncu obračunske dobe 
jih ne more obračunati v zalogah nedokončane proizvodnje in 
gotovih proizvodov), medtem, ko so se do konca lanskega 
leta taki izdatki nadomeščali iz dohodka. Po novem se všte- 
vajo v odhodke (omenjamo najpomembnejše): 

- plačila za bančne storitve in za stroške plačilnega pro- 
meta v državi 

- materialni stroški za delo delovnih skupnosti (amortiza- 
cijski stroški in dohodkovni del svobodne menjave pa iz 
dohodka) 

- obresti od kreditov za obratna sredstva - od kratkoroč- 
nih in dolgoročnih kreditov (iz dohodka pa je še naprej treba 
kriti obresti od kreditov za osnovna sredstva). 

Med najpomembnejšimi novostmi obračunskega sistema 
kaže izpostaviti, da mora temeljna organizacija zadnji dan 
obračunske dobe uskladiti vrednost surovin in materiala v 
zalogi ter vrednost surovin in materiala, ki jih vsebujejo 
zaloge nedokončane proizvodnje, polizdelkov ter gotovih 
izdelkov, z njihovimi tržnimi cenami (revalorizacija zalog). 
Ugotovljeno povečanje vrednosti zalog na podlagi revaloriza- 
cije se vključi v poslovni sklad za trajna obratna sredstva in se 
na ta način zagotovi obnavljanje zalog brez dodatnega zadol- 
ževanja OZD. 

Pravilnik o vsebini posameznih postavk v obrazcih periodič- 
nega obračuna in zaključnega računa (Ur. I. SFRJ. št. 15/85) 
za leto 1985 določa, da se zneski osnovnih kategorij finanč- 
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nega poslovanja (celotni prihodek, porabljena sredstva, 
dohodek, skupni dohodek, čisti dohodek in izguba) v letoš- 
njih periodičnih obračunih in zaključnem računu izkazujejo 
za leto 1984 po starem obračunskem sistemu, za leto 1985 pa 
po novem obračunskem sistemu. Zato ugotovljeni finančni 
rezultati poslovanja v prvem trimesečju letošnjega leta (kot so 
izkazani v periodičnem obračunu) niso primerljivi z ugotovlje- 
nimi v obdobju januar—marec 1984 in je potrebno lanske 
rezultate poprej prirediti v skladu s sistemskimi spremem- 
bami. 

izkazane rezultate poslovanja OZD s področja gospodar- 
stva v prvem obračunskem obdobju letošnjega leta je možno 
analitično primerjati z istim obdobjem prejšnjega leta bodisi 
na osnovi preračunov lanskega obdobja v skladu z novim 
obračunskim sistemom, bodisi na osnovi preračunov letoš- 
njega obdobja na stari obračunski sistem. Menimo, da je 
edino pravilno, če primerljivost dosežemo s prirejanjem lan- 
skih izkazanih rezultatov na novi obračunski sistem, saj so 
letošnji rezultati poslovanja odraz oziroma posledica pogojev 
poslovanja v tekočem obračunskem sistemu. Nasprotno bi 
bilo preračunavanje letošnjih rezultatov na stari sistem nepri- 
merno, saj bi nerealno (napihnjeno) izkazovalo dohodek, ki je 
osnova za delitev oziroma vir za oblikovanje posameznih 
oblik porabe. S tem bi porušili izpolnjevanje vseh drugih 
usmeritev v delitvi in obšli osnovni cilj, zaradi katerega smo 
sploh spreminjali obračunski sistem. 

Da bi zagotovili dosledno spremljanje in usmerjanje razpo- 
rejanja dohodka v letošnjem letu, bi bila potrebna sprememba 
navodil oz. pravilnika o izpolnjevanju obrazcev za periodične 
obračune in zaključni račun, tako da bi OZD tudi za leto 1984 
prikazovale podatke po novem obračunskem sistemu. 

V luči vseh prejšnjih ugotovitev je treba obravnavati 
finančne rezultate združenega dela prvega trimesečja letoš- 
njega leta, ki jih prikazujemo takšne, kot izhajajo iz periodič- 
nega obračuna, obenem pa smo vsako neprimerljivo katego- 
rijo s preračunom lanskih rezultatov na novi obračunski 
sistem privedli v primerljivo. 

Ob doseženi 0,4% rasti industrijske proizvodnje v prvem 
trimesečju letošnjega leta, izkazuje gospodarstvo za 68,7% 
višji celotni prihodek. V strukturi prihodkov povečujejo svoj 
delež prihodki, ki so jih OZD obračunale na podlagi prodaj na 
domačem trgu (v primerjavi s prvim trimesečjem prejšnjega 
leta so se povečali za 79,1%), njihov delež v celotnem pri- 
hodku pa se je z 38,4% povečal na 40,7%. 

V svoj celotni prihodek so OZD vštele tudi 132.228 mio din 
prihodkov, ki izvirajo iz prodaje na tujih trgih, delež teh 
prihodkov pa znaša 10,9% (v prvem trimesečju lani 10,67). 
Povečali so se tudi prihodki od obresti in to celo za 165,3% in 
v strukturi pomenijo 2,3% (v prvem trimesečju lani 1,50). 

Na izkazano 73,1% rast porabljenih sredstev pomembno 
vpliva 70,8% rast materialnih stroškov, 74,7% rast drugih 
stroškov poslovanja ter že prej omenjena nedosežena primer- 
ljivost zaradi sprememb v obračunskem sistemu. Primerljivi 
podatki periodičnega obračuna za prvo trimesečje letošnjega 
leta pa kažejo, da so porabljena sredstva (brez amortizacije) 
porasla za samo 65,7% in to predvsem na račun »nizke« 52% 
rasti nabavne vrednosti trgovskega blaga. Obračunana sred- 
stva amortizacije po minimalnih stopnjah, ki so najpomemb- 
nejši vir za obnovo osnovnih sredstev, izkazujejo 67,2% rast. 
Ob 79,4% rasti cen sredstev za delo v industriji, ponovno 
ugotavljamo, da obračunana sredstva amortizacije ne zago- 
tavljajo enostavne obnove osnovnih sredstev. « 

Med pomembnejše negativne rezultate poslovanja prvega 
trimesečja letošnjega leta prav gotovo lahko štejemo visok 
znesek ugotovljene izgube. Znesek ugotovljene izgube 18.983 
mio din je za 85,4% višji od ugotovljene izgube v prvem 
trimesečju lanskeaa leta. Izguba na substanci znaša 5.476 mio 
din in je za 209,9% višja kot ugotovljena v prvem trimesečju 
prejšnjega leta. 

Pomembna novost v obračunskem sistemu, ki naj bi vpli- 
vala na realnejše izkazovanje dohodka, je ugotavljanje učinka 
revalorizacije surovin in materiala, vsebovanih v zalogah pro- 
izvodnje in gotovih proizvodov. V prvem periodičnem obra- 
čunu izkazuje gospodarstvo 22.863 mio din učinka te revalori- 
zacije. Ta kvalitativna sprememba obračunskega sistema bo 
imela učinek na relativno manjši dohodek (ker bo del inflacij- 
skega dohodka izločen iz delitve in preko sistema revaloriza- 
cije zalog usmerjen v sklade) šele v periodičnem obračunu za 
prvo polletje letošnjega leta. 
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Gospodarstvo je v prvih treh mesecih letošnjega leta dose- 
glo za 53,3% večji dohodek kot v istem obdobju prejšnjega 
leta. Dosežena primerljivost na osnovi prirejanja podatkov za 
prvo trimesečje prejšnjega leta pa kaže, da je doseženi doho- 
dek višji za okoli 86%. Pri oblikovanju sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v TOZD (v republiški resoluciji za 
letošnje leto je začrtano 10% zaostajanje rasti teh sredstev za 
rastjo dohodka) ugotavljamo, da izkazana 76,9% rast teh 
sredstev sicer zaostaja za okoli 10,5% za primerljivim dohod- 
kom, vendar celovit pogled na rezultate ne dopušča ocene, da 
dosledno uresničujemo to, kar terja resolucija, zlasti z vidika 
povečevanja proizvodnje, produktivnosti dela in ekonomično- 
sti poslovanja. 

OZD s področja gospodarstva so v prvih treh mesecih 
oblikovale 61.438 mio din akumulacije, kar je za 96,6% več kot 
v istem obdobju prejšnjega leta. V letošnji resolucijo smo 
začrtali, da naj akumulacija v gospodarstvu ohrani realni 
obseg na ravni leta 1984. Delež oblikovane akumulacije v 
ocenjenem primerljivem dohodku se je povečal za okoii eno 
strukturno točko v primerjavi z doseženim deležem v lansko- 
letnem prvem trimesečju. Takšna gibanja lahko pozitivno 
ocenimo, posebej ko vemo, da bo treba velik del akumulacije 
v skladu z zakonom o obratnih sredstvih nameniti za pokriva- 
nje ugotovljenega primanjkljaja trajnih virov obratnih sred- 
stev. 

V prvem tromesečju letos so porasle zaloge za 117 rrclrd din, 
kar je največje vrednostno povečanje zalog doslej. V primer- 
javi s stanjem konec decembra lani so najbolj porasle zaloge 
nedokončane proizvodnje (za 46%) in gotovih izdelkov za, 
34%. Poleg vrednostnih kazalcev tudi indeksi fizičnega 
obsega zalog gotovih izdelkov v industriji kažejo na rast 
zalog. 

Iz periodičnih obračunov izhaja, da so se od decembra 1984 
do konca marca letos povečali dolgoročni krediti za 21%, 
kratkoročni za 4% in skupaj za 13,5%. Ker so naše banke 
povečale v istem obdobju svoje dinarske plasmaje za 7,2% 
sklepamo, da se je gospodarstvo zadolževalo tudi izven 
sistema temeljnih bank (interne banke, banke izven SRS, 
medsebojno zadolževanje itd.). 

3. Ocena možnih razmerij v oblikovanju in 
razporejanju dohodka do konca letošnjega leta 
ter izvajanje delitvene politike v letu 1985 

Doseženi finančni rezultati poslovanja in druga, z njimi 
povezana giba- a v gospodarstvu v prvih mesecih letošnjega 
leta kažejo, da se vsi finančni tokovi v letošnjem letu odvijajo 
pod vplivom znatno višje dinamike rasti cen, kot se je raču- 
nalo ob pripravi letošnje resolucije. Res je sicer, da je bilo 
pripravi resolucije več opozoril, da bodo — med drugim tudi iz 
statističnih razlogov (nizka baza v lanskem prvem trimesečju) 
- nominalna gibanja v prvi polovici leta v primerjavi z lanskim 
enakim obdobjem kazala višjo dinamiko rasti in da se bo 
njihova dinamika v drugi polovici leta umirila. Pogoj bi bil 
seveda, da ne bi prihajalo do novih inflacijskih impulzov. 
Dosežena cenovna dinamika iz prvih mesecev leta presega 
okvire, ki bi omogočili, da bi se do konca leta inflacijska 
gibanja lahko uokvirila v prvotna predvidevanja. Ocenjujemo, 
da bodo pred kratkim sprejet paket zveznih ukrepov in druge 
aktivnosti, tako na zvezni kot na republiški ravni ter na ravni 
OZD, kot tudi same gospodarske in finančne razmere, v pri- 
hodnjih mesecih pokazali svoje rezultate v nekoliko nižji rasti 
cen od sedanje in zlasti v zmanjšanih »inflacijskih pričakova- 
njih«, ki so v veliki meri botrovali vrtincem cen v prvih letoš- 
njih mesecih. Na tej osnovi za SR Slovenijo za sedaj izhajamo 
iz cene o okoli 80% globalni rasti cen oziroma deflatorju 
celotne vrednosti proizvodnje. 

Hkrati realna gibanja v proizvodnji, dosežena v prvih štirih 
mesecih letos omogočajo predvidevanja, da bi bilo do konca 
letošnjega leta še mogoče ob dodatnih naporih v gospodar- 
stvu doseči okoli 2,5% rast celotnega družbenega proizvoda 
oziroma rast industrijske proizvodnje okoli 2,7%, torej dina- 
miko, ki je v letošnji resoluciji opredeljena kot spodnja vari- 
anta okvirov rasti. Vsekakor pa takšna gibanja v gospodar- 
stvu, kot jih imamo doslej, še ne opmogočajo do konca leta 
doseči tudi t. i. višjo - resolucijsko varianto realne rasti 
družbenega proizvoda (5%). 

Tačas predvideno realno gibanje in sedanje ocene o možni 
globalni dinamiki rasti cen do konca letošnjega leta kažejo, 
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da bi vrednost celotne proizvodnje oziroma celotni prihodek v 
gospodarstvu letos v globalu lahko porasel za približno 
84,5%. Ocene možnih razmerij v razporejanju celotnega pri- 
hodka in ocene dinamike posameznih elementov v oblikova- 
nju in delitvi dohodka gospodarstva v letošnjem letu poleg 
znatno višje rasti cen, otežuje tudi spremenjen obračunski 
sistem, ki ne omogoča neposredne primerjave letošnjih raz- 
merij v oblikovanju in delitvi dohodka z lanskimi. Obenem 
zapleta tudi primerjave z resolucijskimi izhodišči na področju 
delitvene politike. Zato velja k ocenam in primerjavam pristo- 
pati s kar največjo mero previdnosti in pazljivosti ter upošte- 
vati zlasti potrebe po čimbolj skladnem in celovitem uveljav- 
ljanju smisla vseh resolucijskih ciljev. Kot je bilo omenjeno že 
v analizi doseženih finančnih rezultatov poslovanja v prvem 
trimesečju letos, bi bile pri oceni rasti osnovnih delitvenih 
kategorij možne kar tri poti primerjanja. Pri tem primerjava 
letošnjih podatkov iz periodičnih oz. zaključenega računa z 
neprimerljivimi podatki za lani zaradi izvršenih sprememb v 
obračunu ne bo korektna. Bruga rekonstrukcija primerljivosti 
letošnjih z lanskimi rezultati na osnovi preračunavanja letoš- 
njih rezultatov v star obračunski sistem močno napihuje izka- 
zovanje delitvenih kategorij oziroma ustvarja iluzijo nerealno 
visoke rasti dohodka kot osnove za okvire rasti posameznih 
oblik porabe in s tem močneje ruši skladnost izpeljave resolu- 
cijskih ciljev, h katerim naj bi težili. Primerjanje dejansko 
doseženih letošnjih rezultatov poslovanja (ki so odraz pogo- 
jev poslovanja v letošnjem letu) s preračunanimi lanskolet- 
nimi rezultati po novem obračunskem sistemu pa daje - kot 
je tačas to mogoče strokovno najbolj korektno oceniti - 
kolikor toliko konsistentno primerjavo. Hkrati na osnovi zdajš- 
njega možnega videnja omogoča tudi soočenje z resolucij- 
skimi izhodišči na področju delitvene politike. Zato pri oce- 
nah gibanj in razmerij v oblikovanju in razporejanju dohodka 
gospodarstva do konca letošnjega leta in njihovem primerja- 
nju z lanskoletnimi rezultati izhajamo iz te primerjave. 

Na osnovi doseženih finančnih rezultatov v prvem trime- 
sečju letos, spoštovanju resolucijske delitvene politike ob 
tendencah v tekočih gospodarskih gibanjih in ob upoštevanju 
učinkov nekaterih sprejetih ukrepov, ki se bodo odrazili v 
finančnih gibanjih šele v prihodnjih mesecih, bi do konca leta 
mogli računati na nekoliko drugačno dinamiko in razmerja v 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka v gospodarstvu; 
Aktivnosti predvsem v uspešnejšem delu gospodarstva sicer 
vplivajo na manjšo rast materialnih in drugih poslovnih stro- 
škov v OZD, kot bi jo imeli sicer, vendar pa ta rast v globalu 
(vključno z nabavno vrednostjo trgovskega blaga) do konca 
letošnjega leta le ne bo bistveno nižja od rasti celotnega 
prihodka. Izboljšanje ekonomičnosti poslovanja na globalni 
ravni je tako vprašljivo, čeprav je bilo zastavljeno kot eno 
bistvenih izhodišč, ki bi omogočala tudi bolj sproščeno deli- 
tveno politiko (zlasti glede osebnih dohodkov in skupne 
porabe). Poleg materialnih stroškov bo na hitrejšo rast porab- 
ljenih sredstev med drugim vplivala tudi izredno visoka rast 
plačil za obresti, ki se po novem vključujejo med poslovne 
stroške. V globalu bodo tako po sedanjih ocenah porabljena 
sredstva v gospodarstvu (brez amortizacije) porasla za okoli 
85,5% (kar je za 1 indeksno točko hitreje od rasti celotnega 
prihodka). 

Na tej osnovi sedanje ocene kažejo, da bo doseženi bruto 
dohodek v gospodarstvu (t. j. dohodek, povečan za amortiza- 
cijo) v letošnjem letu višji za okoli 81,5% (v primerjavi s 
preračunanim bruto dohodkom v letu 1984 na novi obračun- 
ski sistem). 

Obračunana amortizacija, ki jo je gospodarstvo izkazalo v 
letošnjem prvem trimesečju, sicer kaže, da je gospodarstvo, 
tako kot v preteklem letu tudi ob prvem periodičnem obra- 
čunu letos to kategorijo obračunavalo nerealno nizko, vendar 
pa ocenjujemo, da bo že v naslednjem periodičnem obra- 
čunu, zlasti pa ob zaključnem računu moralo obračunati višja 
amortizacijska sredstva, če noče kršiti novega zakona o amor- 
tizaciji (ki med drugim zahteva, da se med sredstva amortiza- 
cije vključi tudi del zapadlih tečajnih razlik iz naslova kreditov 
za osnovna sredstva). V vsem letu bi tako sredstva amortiza- 
cije v gospodarstvu, ki se po novem obračunskem sistemu v 
celoti obračunavajo med porabljenimi sredstvi, morala pora- 
sti za okoli 90%. 

Doseženi celotni dohodek v gospodarstvu v primerjavi s 
»primerljivim« dohodkom iz leta 1984 (po novem sistemu) bi 
bil tako večji za okoli 80%.' 

Po resolucijskih izhodiščih se na rast celoletnega dohodka 
vežejo osebni dohodki, skupna in splošna poraba. Na tej 
osnovi bi ob upoštevanju resolucijskih določil o možni glo- 
balni celoletni rasti sredstev samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti v višini 90% celoletne nominalne 
rasti dohodka le-ta v celem letošnjem letu lahko porasla 
globalno za okoli 72%, upoštevaje dodatna sredstva za valori- 
zacijo porodnin in denarnih pomoči za otroke ter dodatnih 
sredstev za opremo v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti 
pa za okoli 78%. Ob tem pa je treba omeniti, da bo potrebno 
pri tistih samoupravnih interesnih skupnostih, ki se financi- 
rajo iz dohodka po osnovi dohodka, spričo že omenjenih 
učinkov novega obračunskega sistema temu ustrezno spre- 
meniti prispevne stopnje (t. j. povečati). Sredstva SPIZ bi v 
celem letošnjem letu na tej osnovi (upoštevaje planirano 
delovno valorizacijo pokojnin) lahko porasla za okoli 81%. 

Sredstva za splošno porabo v SR Sloveniji (republiški in 
občinski proračuni) bi ob upoštevanju resolucijskih izhodišč 
glede na ocenjeno rast dohodka v celem letu v globalu lahko 
porasla za okoli 72%. 

Tudi sredstva za bruto osebne dohodke in skupno porabo 
delvcev v TOZD bi ob upoštevanju resolucijskih izhodišč v 
gospodarstvu v globalu lahko porasla za okoli 72%. To bi 
pomenilo rast sredstev za neto osebne dohodke v globalu za 
okoli 70%. 

Različne druge zakonske ali samoupravne dogovorjene 
obveznosti, ki jih gospodarstvo plačuje iz dohodka, so bodisi 
vezane na rast dohodka ali na rast bruto osebnih dohodkov, 
nekatere - zlasti pogodbene obveznosti pa imajo svoja avto- 
nomna gibanja. Po sedanjih ocenah - ob upoštevanju oce- 
njene dinamike posameznih obveznosti do konca leta - bodo 
vse obveznosti iz dohodka skupaj po sedanjih ocenah v glo- 
balu porasle toliko kot dohodek (za okoli 80%), tako da bo 
tudi čisti dohodek v gospodarstvu porasel za okoli 80%. Ob 
tem pa ie treba omeniti - podobno kot pri tistih SIS družbenih 
dejavnosti, ki se financirajo iz dohodka po osnovni dohodka 
- da bo tudi pri nekaterih drugih obveznostih, ki se financi- 
rajo iz dohodka po osnovi dohodka ali iz njega izvedenih 
kategorij (davčne osnove), pod vplivom novega obračun- 
skega sistema v prihodnjih mesecih prišlo do motenj pri 
zagotavljanju sredstev, če ne bi stopenj teh prispevkov 
ustrezno korigirali (zvišali: na primer pri prispevku za pospe- 
ševanje konvertibilnega deviznega priliva). 

Ob upoštevanju izhodišča, da bi bifa do konca leta v globalu 
dosežena prej omenjena resolucijska zaostajanja posameznih 
oblik porabe za ocenjeno celoletno rastjo dohodka, bi gospo- 
darstvo v letošnjem letu lahko oblikovalo za okoli 100% večja 
sredstva za razširitev materialne osnove dela in rezerve. Sku- 
paj z amortizacijo bi se oblikovala za okoli 95% večja sredstva, 
namenjena za reprodukcijo v gospodarstvu. Kot kažejo nove- 
lirane ocene v bilanci razpoložljivih sredstev za materialne 
naložbe, bi ob tako oblikovanih sredstvih za reprodukcijo 
(upoštevaje še ostale vire sredstev, zlasti akumulacijo prebi- 
valstva in negospodarstva) v letošnjem letu mogli doseči okoli 
88% večja skupna sredstva za reprodukcijo v SR Sloveniji. 
Seveda tako oblikovana sredstva ne bodo v celoti razpolož- 
ljiva za naložbe v osnovna sredstva. Po pokritju neto obvezno- 
sti do drugih SR in SAP ter neto obveznosti do tujine (Ki bodo 
skupaj angažirala okoli 7-8% oblikovanih sredstev za repro- 
dukcijo) bo treba po sedanjih ocenah nameniti za sanacijo 
izgub in tečajnih razlik okoli 5%, za pokrivanje prirasta zalog z 
dolgoročnimi viri sredstev pa okoli 30% oblikovanih sredstev 
za reprodukcijo. Tako bo za naložbe v osnovna sredstva 
ostalo na razpolago le okoli 53% od vseh oblikovanih sredstev 
za reprodukcijo ali za okoli 77% več kot v letu 1984 (kar 
seveda ob upoštevanju 80% rasti cen pomeni 2% realni padec 
investicij - torej približno toliko, kot smo predvidevali v 
bilancah ob pripravi letošnje resolucije). V tem okviru bi 
sredstva za gospodarske investicije lahko v nominalnem 
obsegu porasla za okoli 80% (oz. bi se njihov realni obseg 
lahko ohranil na lanskoletni ravni - kar je tudi eno od ključnih 
izhodišč letošnje resolucije). 

'izkazana rast dohodka, kot ga bodo pokazali neposredno neprimerljivi podatki 
Iz obrazcev zaključnih računov, bi po teh ocenah znašala okoli 47%. Ob tem se je 
seveda treba zavedati, da bo po teh ocenah zaradi sprememb v sistemu 
obračuna dohodka absolutna masa dohodka v letošnjem letu (v primerjavi z 
maso dohodka po starem sistemu) v globalu v gospodarstvu manjša za okoli 22 
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XI. DRUŽBENE DEJAVNOSTI - zaostajanje 
osebnih dohodkov 

V družbenih dejavnostih že dalj časa poteka prestrukturira- 
nje kot posledica zoženih materialnih možnosti. Ker je to 
problem, ki ga ni mogoče rešiti v enem letu in samo s poseb- 
nim programom, se ob pripravi srednjeročnih planov konkre- 
tizirajo usmeritve za kakovostno prestrukturiranje. 

V preteklem obdobju povzročeno zaostajanje osebnih 
dohodkov izvajalcev se je v letošnjem letu izkazalo kot eden 
najbolj perečih problemov v družbenih dejavnostih. Zato v 
samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah zdru- 
ženega dela družbenih dejavnosti v okviru razpoložljivih sred- 
stev sledijo gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu. 
Celotnega zaostanka v ravni osebnih dohodkov pa v družbe- 
nih dejavnosti še ne bodo odpravili v letošnjem letu, zato bo 
tudi ta naloga prednostna v prvih letih novega srednjeroč- 
nega obdobja. 

Aktivnosti na uvajanju programa življenja in dela osnovne 
šole potekajo skladno s programom. V šolskem letu 1936/87 
bo uveden v vse razrede osnovne šoie. V celoti še ni uresni- 
čena orednost, ki bi jo mora! imeti zagotovljeni program; 
razlike v posameznih občinah se kažejo v številu učencev na 
oddelek ali na učitelja, v osebnih dohodkih učiteljev in v 
materialni oskrbi šol. 

V srednjem šolstvu je v teku evalvacija programov 3. in 4. 
letnika. Rezultati bodo znani do konca leta. Na višjem in 
visokem šolstvu bodo novi vzgojnoizobraževalni programi 
uvedeni z začetkom študijskega leta, razpisi za vpis pa so že 
pokazali, da so iz srednjega v visoko šolstvo najbolj prehodni 
programi naravoslovno-matematične in družboslovne ter 
deloma tudi ekonomske in pedagoške usmeritve. Ob tem pa 
se niso uresničile težnje po absolutni prehodnosti nekaterih 
programov in po absolutni zaprtosti nekaterih usmeritev tako, 
da sta v celoti vertikalna in horizontalna prehodnost v progra- 
mih dokaj uravnoteženi. V pripravi je primerjalna analiza 
novih in starih visokošolskih programov, ki naj bi pokazala, 
koliko se je v vzgojnoizobraževalnih programih uveljavila zah- 
teva po novi kvaliteti visokošolskega izobraževanja. Naloga 
bo predvidoma zaključena letos. V nekaterih usmeritvah kas- 
nijo pri pripravi in sprejemanju vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, kar bo brez dvoma povzročilo težave pri izpolnjevanju 
zakonsko določenih pogojev za začetek uvajanja novih pro- 
gramov. V nadaljevanju bo potrebno vztrajati, da se programi 
racionalizirajo v točkah, na katere je opozorila dosedanja 
razprava in doseže sodelovanje študentov pri njihovi pripravi 
in pri raziskovalnem delu v programih, ki izobražujejo za 
pridobitev visoke izobrazbe. 

Število vpisanih na višje in visoke šole ter na podiplomski 
študij se sicer rahlo povečuje, vendar je to bolj odraz posa- 
meznikovih nagnjenj kot pa zahtev in pobud organizacij zdru- 
ženega dela, če se ob tem izvzame obe Univerzi in njuno skrb 
za kadrovsko obnovo. 

V raziskovalni dejavnosti se v letu 1985 s poudarkom na 
nalogah, ki bodo deležne večje pozornosti tudi v srednjeroč- 
nem obdobju 1986-1990, pripravljajo na intenzivnejšo vklju- 
čitev v družbenoekonomski razvoj. Gre za krepitev temeljnih 
raziskav, predvsem v funkciji usposabljanja raziskovalnega 
kadra skozi delo na teh raziskavah, in opremljanje temeljnega 
raziskovalnega dela. Pričakovanih učinkov na razvoj pa ne bo, 
če organizacije združenega dela ne bodo ekonomsko prisi- 
ljene, da gradijo svoj razvoj, položaj na domačem in tujem 
trgu ter dohodek z visokoproduktivnim delom, znanjem in 
nasploh s kvalitetnimi proizvodnimi faktorji. 

V Raziskovalni skupnosti Slovenije prednostno usmerjajo 
sredstva na raziskovalne programe v okviru skupnega razi- 
skovalnega programa na naslednjih področjih: biotehnolo- 
gija, molekularna biologija, novi materiali, energetika, tehno- 
logija znanja in še na nekatera. Predvsem na teh področjih v 
raziskovalne programe že letos vključujejo stažiste. 

Za nabavo raziskovalne opreme za tiste programe, ki razi- 
skovalno usposabljajo delavce in s tem podpirajo inovacijsko 
delo na skupnih razvojnih projektih (proizvodna kibernetika z 
robotizacijo, teleinformatika, mikroelektronika, biotehnolo- 
gija, konstrukcijska tehnika, novi materiali) se združujejo 
sredstva v višini 1.000 mio din prek Izobraževalne in Razisko- 
valne skupnosti Slovenije. Nabavo raziskovalne opreme bodo 
sofinancirale tudi zainteresirane gospodarske organizacije 
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združenega deia in tako povečale z Resolucijo za leto 1285 
opredeljena sredstva za eno tretjino. 

V raziskovalni dejavnosti poteka evidentiranje mentorskih 
raziskovalnih skupin, ki bodo prevzele usposabljanje tako 
diplomantov Univerz kot ambicioznega sposobnega strokov- 
nega kadra iz združenega dela. Evidentirajo se razvojni pro- 
jekti združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti in 
zanje pripravljajo raziskovalni programi. 

V zdravstvenem varstvu se nadaljujejo pozitivni premiki na 
področju delitve dela med zdravstvenimi organizacijami in 
nadaljna krepitev osnovne zdravstvene dejavnosti. Zadovoljivi 
uspehi so pri zmanjševanju obsega bolnišničnega zdravljenja 
in ukinjanju odvečnih bolnišničnih postelj, poveča! pa se je 
obseg storitev, povezanih z nego bolnikov na dornu. Založe- 
nost trga z zdravili je zadovoljiva. ! 

Stanje pri nabavi nove in nadomeščanju iztrošene medicin- 
ske opreme je še vedno kritično. Zaposlovanje v zdravstvu 
hitro narašča (2,1% v 3 mesecih letos), kar je posledica tudi 
zaposlovanja pripravnikov in zaposlovanje za določen čas. 
Tudi ukinjanje posameznih oddelkov se še v tako kratkem 
času ni moq!o odraziti na zmanjšanje zaposlovanja v bolniš- 
nični dejavnosti. Zaostajamo pri razvoju zdravstvene informa- 
tike. 

Čeprav je v zadnjih petih letih število rojstev v republiki 
upadlo za 14% (od 30.604 v letu 1979 na okrog 26.750 v letu 
1984) število otrok, vključenih v organizirano družbeno var- 
stvo, še vedno narašča (od 56 688 v letu 1979 na 78.244 v letu 
1984). Vendar pa so v nekaterih, predvsem ljubljanskih obči- 
nah (kjer je bila gradnja vrtcev v preteklem obdobju zelo 
intenzivna), zaradi upadanja števila rojstev in dejstva, da se bo 
v novem šolskem letu vkjučila v osnovno šolanje številčno 
zelo močna generacija, kapacitete vrtcev že prevelike. Zato bo 
nujno začeti z določenimi aktivnostmi - oblikovanje sta- 
rostno mešanih skupin otrok, razširitev različnih vzgojnih 
programov za otroke, ki niso v WO in ki bi se odvijali tudi v 
dopoldanskem času, odstop prostorov v vrtcih različnim 
dejavnikom, ki se ukvarjajo s predšolskimi otroki in izvenšol- 
skimi aktivnostmi v krajevni skupnosti, v bodoče pa gradnja 
takšnih objektov za otroke, ki jim bo možno spreminjati na- 
membnost. 

Hitro povečevanja cen življenjskih potrebščin močno priza- 
dene predvsem skupine prebivalstva, ki so pretežno vezane 
na prejemke iz naslova socialnih pravic ali na prejemke iz 
drugih naslovov. Zato so v letošnjem letu v vseh skupnostih že 
prešli na bolj tekoče valorizacije za tiste prejemke, ki se 
usklajujejo v okviru sporazuma o uresničevanju socialnovar- 
stvenih pravic, pa tudi na njihovo medsebojno uskladitev. 

Skladno s temi prizadevanji se spreminjajo tudi nekateri 
načini obračunavanja in plačevanja storitev v otroškem var- 
stvu in v študentskih domovih. Pri plačilu vrtcev bodo starši z 
najnižjimi in podpovprečnimi osebnimi dohodki na člana dru- 
žine oproščeni plačila*a!i se jim bo njihov delež zmanjšal, 
drugim staršem pa se bo povečal tudi do 60%. V študentskih 
domovih bo večji de! stroškov amortizacije in investicijskega 
vzdrževanja prevzela Izobraževalna skupnost Slovenije, tako 
da bo plačilo za bivanje za študente relativno manjše. 

Število oseb potrebnih kakršne koli pomoči socialnega 
skrbstva še naprej narašča. V letu 1984 je bilo 51.012 odraslih 
oseb potrebnih takšnih pomoči oziroma za 5% več kot v letu 
poprej, med otroci in mladostniki pa je bilo takih oseb 60.073 
oziroma za 1,8% več kot v letu 1883. Ta pojav kaže na narašča- 
nje socialnih problemov, ki najbolj prizadenejo že sicer najob- 
čutljivejši in najbolj nemočni socialni skupini - otroke in 
stare ljudi. 

Obseg kulturne ponudbe v preteklosti kljub zmanjšanim 
finančnim sredstvom ni upadel, ker se je z zmanjševanjem 
investicij delno ublažilo upadanje sredstev za druge kulturne 
dejavnosti, delno oa je temu pripomoglo nujno varčevanje na 
vseh ravneh. Manjše finančne možnosti pa so vplivale na to, 
da ni bilo uresničeno prednostno financiranje nekaterih 
dejavnosti - predvsem knjige in varstva naravne in kulturne 
dediščine. Najbolj pa se je širila likovna dejavnost, ki sicer v 
srednjeročnem planu ni bila prednostno opredeljena. 

Varstvo naravne in kulturne dediščine je še premalo pove- 
zano v enotni sistem strokovne zaščite in oživljanje spomeni- 
kov, pa tudi druge dejavnosti in posamezne inštitucije znotraj 
dejavnosti premalo usklajujejo svoje programe. Glasbena in 
gledališka produkcija se sicer povečujeta, ker pa sta prostor- 
sko vezani predvsem na majhno število kulturnih središč, se 
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dostopnost do njih zaradi večjih transportnih stroškov in 
nižanja življenjskega standarda ne povečuje. Dostopnost 
knjige pa prej omejujejo slabi prostorski pogoji knjižnic kot 
pa možnost nakupa knjig v knjižnicah. Tudi nove informacij- 
ske tehnologije le počasi prihajajo v uporabo knjižnic. V 
nasprotju z družbenimi usmeritvami je vrednotenje ustvarjal- 
nega dela vse slabše. 

Na področju telesne kulture so največje težave pri združe- 
vanju sredstev za skupni program, saj občine neredno odva- 
jajo svoja sredstva in na ta račun rešujejo lastne občinske 
probleme. Pri športni rekreaciji, ki si je pridobila svoje mesto v 
zavesti ljudi, majhne finančne možnosti vplivajo, da se večina 
ljudi ukvarja le z najcenejšimi oblikami in ne s tistimi, ki bi si 
jih želeli; drag prevoz pa tudi omejuje izrabo oddaljenejših 
objektov. Močni športni klubi pa tudi tekmovalni šport lokal- 
nega ali občinskega pomena, ki pogosto ni v interesu niti 
množičnosti niti vrhunskega športa, porabijo velik del denarja 
telesnokulturnih skupnosti. 

XII. ŽIVLJENJSKI STANDARD, KVALITETA 
ŽIVLJENJA - novi vidiki 

Za pretekla leta je bilo značilno nazadovanje osebnega 
standarda. Osebni dohodki v družbenem sektorju, ki pred- 
stavljajo več kot polovico prejemkov prebivalstva so pov- 
prečno letno nazadovali po 5% stopnji. Na prehodu v letošnje 
ieto so sicer začeli naraščati, močna inflacijska gibanja pa ob 
prepičlih proizvodnih dosežkih spet potiskajo pod realno že 
doseženo raveri. Kupna moč osebnega dohodka je v zadnjih 
letih padala tako za prehrambene proizvode kot tudi za indu- 
strijske izdelke. (Glej: Nekateri pomembnejši kazalniki raz- 
voja, Zavod SRS za statistiko, marec 1985) 

Ce gledamo celotno strukturo prejemkov prebivalstva, je 
možno ugotavljati, da se manjša udeležba sredstev za osebne 
dohodke, veča pa udeležba osebnih dohodkov v individual- 
nem sektorju ter prejemkov, ki se prelivajo iz sredstev skupne 
porabe. 

Kljub temu so bili prejemniki tistih socialnovarstvenih 
pomoči, katerih višina se usklajuje z rastjo najnižjega zneska, 
ki zagotavlja materialno in socialno varnost (nadomestila 
osebnih dohodkov za čas brezposelnosti, varstveni dodatek 
pri pokojnini itd.), letos zaradi nagle rasti cen življenjskih 
potrebščin prizadeti. Še bolj to velja za prejemnike stalnih 
denarnih pomoči in otroških dodatkov, ki po oceni ne morejo 
kriti niti 75% minimalnih življenjskih stroškov. 

Z junijem so se začele izplačevati socialnovarstvene 
pomoči na osnovi določil samoupravnega sporazuma o zago- 
tavljanju socialnovarstvenih pravic, ki prinaša kompleksnejšo 
obravnavo vse oblik socialnovarstvenih pomoči pri posamez- 
nem prejemniku. 

Pri pokojninah je potrebno letos na osnovi dogovora o 
usklajevanju pokojnin zagotoviti najmanj 60% tekočo valori-. 
zacijo. S tem bi dosegli razmerje med povprečno starostno 
pokojnino in povprečnim osebnim dohodkom 77,1%. Izdatki, 
ki zmanjšujejo razpoložljiva sredstva za osebno potrošnjo, 
vendar ne predstavljajo osebne porabe, zadržujejo približno 
stalno udeležbo v prejemkih prebivalstva. V okviru teh pa se 
povečuje udeležba varčevanja v bankah, zmanjšujejo pa svojo 
udeležbo postavke kot gotovina v obtoku, investicije v stano- 
vanjsko gradnjo ter carine, takse, davki in podobno. Varčeva- 
nje v bankah zaradi politike realne obrestne mere v tem 
obdobju nekoliko raste. Vezana sredstva nad 3 mesece do 1 
leta so v okviru celotnega dinarskega varčevanja povečala 
svojo udeležbo od 0,7% v letu 1983 na 11%, v letu 1984 ter v 
prvih štirih mesecih letošnjega leta pa na 20%. Ostale oblike 
varčevanja nazadujejo, predvsem vloge na hranilnih knjiži- 
cah. Podatki o deviznih hranilnih vlogah občanov kažejo, da 
je njihova rast le rezultat rasti tečaja. 

Realno krčenje razpoložljivih sredstev za osebno porabo 
pogojuje poslabšanje strukture izdatkov zasebnega stan- 
darda. Veča se udeležba izdatkov za hrano, krči pa se ude- 
ležba izdatkov za izobrazbo, razvedrilo in oddih ter izdatkov 
za prevozna sredstva in storitve. 

Upadanje življenjskega standarda je značilnost zadnjih let, 
ki prispeva svoje tudi h kvaliteti življenja. Ta se je v zadnjih 
letih poslabšala, kar potrjujejo tudi ugotovitve na podlagi 
obsežne ankete »Kvaliteta življenja v Sloveniji« (Inštitut za 
sociologijo pri Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, 1984). 
Po merilih za kvaliteto delovnega okolja za velik del aktivnega 

prebivalstva pogoji dela še niso v celoti ustrezni (n. pr. fizično 
neugodno delo, ali pa tudi monotono delo, psihično prena- 
porno delo...), k čemur pa precej prispeva tudi neustrezna 
organizacija dela in delovnih opravil. V ekonomskem pre- 
gledu pa več kot 60% ljudi sproti porabi vse dohodke in nima 
nobene finančne rezerve, več kot četrtini ljudi pa mesečno 
zmanjka denarja iz rednih prejemkov za nakup hrane in dru- 
gih vsakdanjih potrebščin. Kvaliteto življenja krni tudi dolžina 
porabljenega časa za pot na delo in z dela (2/5 delavcev 
porabi za to več kot eno uro dnevno), kar priča tudi o presla- 
bem transportu. Možnosti, ki jih nudi osebni dohodek, vpli- 
vajo na iskanje dodatnih virov, s katerimi si ljudje dvigujejo 
osebni standard po eni strani, po drugi pa z opravljanjem tega 
dela nadomeščajo pomanjkanje raznih storitev, saj ima le 20% 
občanov vso oskrbo blizu doma (manjkajo predvsem servisi, 
obrtne storitve ipd.). To vpliva, da kar polovica Slovencev dela 
več kot 12 ur dnevno, pri čemer je v tem položaju več žensk 
kot moških. To so vsekakor indikatorji, ki jim kaže odmeriti 
ustrezno pozornost tudi pri sicer na krajši rok osredotočenim 
razmišljanjem o kompleksnih družbenoekonomskih gibanjih. 

XIII. UREJANJE PROSTORA - previdneje 
posegati v prostor 

Problemi organizacijske narave so ta čas brez dvoma še 
posebej aktualni, saj je potrebno zagotoviti predpogoje za 
pravočasno in celovito pripravo planskih dokumentov ter 
praktično izpeljati tudi v praksi določila nove zakonodaje s 
področja urejanja prostora. Posebej velja povedati, da so v 
večini občin, skladno z določili Zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, že opredelili vsa 
tista območja kmetijskih zemljišč, ki so trajno namenjena 
kmetijski proizvodnji. Samo občini Črnomelj in Logatec te 
obveznosti doslej še nista izpolnili. Nekaj občin še vedno 
nima popolne bilance dejanske rabe zemljišč. 

Ne glede na vse dosedanje zahteve za zaščito pomembnej- 
ših območij podtalnice z odloki, so še vedno brez take zaščite 
območja Murskega polja, Dravskega in Ptujskega polja, 
Krškega in Brežiškega polja, Sorškega polja ter dela Menge- 
škega polja na območju občine Kamnik. 

Ob iztekanju srednjeročnega razdobja naj opozorimo pose- 
bej na tiste poudarke, ki sicer niso vezani na dogajanja in 
probleme v letošnjem letu, igrajo pa že dalj časa pomembno 
vlogo pri gospodarjenju s prostorom. Izkušnje lanskega in 
letošnjega leta ponovno opozarjajo, da kljub zapisanim usme- 
ritvam v Sloveniji še vedno premalo vključujemo območja in 
objekte naravne in kulturne dediščine v razvoj drugih dejav- 
nosti. Ta ugotovitev velja še posebej za turizem, stanovanjsko 
gospodarstvo in druge dejavnosti, v okviru katerih bi lahko 
vključitev območij ali objektov naše skupne dediščine (npr. 
gradov, delov starih mestnih jeder ipd.) dodatno prispevala k 
višji stopnji zadovoljitve razvojnih potreb. V tem smislu kaže 
pospeševati in okrepiti ustrezne povezave in tudi s tem prispe- 
vati k smotrnejši rabi in urejanju prostora. Še vse premalo 
izkoriščamo tudi možnost racionalizacije investicijskih stro- 
škov in stroškov tekočega poslovanja v okviru industrijskih 
con v naseljih in zunaj njih. Izkoriščajo se, zaradi skupne 
lokacije, nujni skupni infrastrukturni objekti in naprave, izo- 
stajajo pa učinki, ki jih daje skupna raba raznih objektov ali 
služb ter materialno-tehnično povezovanje dejavnosti v okviru 
con. 

Še vedno se v sprotni praksi premalo zavedamo, da je vsak 
poseg v prostor dejansko poseg v izjemno občutljiv, z narav- 
nimi zakonitostmi opredeljen sistem. Vrednotenja večjih 
posegov v prostor s tega zornega kota je bilo v preteklih letih 
premalo ali pa je bilo to sicer izredno zahtevno in odgovorno 
delo opravljeno v naglici in premalo strokovno - in še to 
pretežno samo z estetsko-oblikovalnega vidika, brez upošte- 
vanja vse vzročno posledične povezanosti ob vsakem posegu 
v naravni sistem. Prihranek zaradi neopravljenih ali slabo 
opravljenih ocen vplivov na prostor je navidezen in praviloma 
vezan samo na investitorja. Breme posjedic napačnih odloči- 
tev je nosila ter nosi družba v celoti. Še posebej naj opozo- 
rimo na ta vidik npr. ob predvideni gradnji HE na Savi in Muri, 
kjer bi brez ocene vseh možnih učinkov ter posegov lahko 
šele v kasnejši fazi obratovanja HE spoznavali vse posledice. 
Tako bi bili prisiljeni kriti izjemno visoke stroške ob morebit- 
nem onesnaženju podtalnice ali izvirov (izkušnje s proble- 
mom zajetja Mrzlek zaradi HE Solkan), spoznavati posledice 
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uničenih ekotopov številnih rastlinskih in živalskih vrst, obču- 
tili bi posledice tudi po nepotrebnem izgubljenih kmetijskih 
površin. 

XIV. VARSTVO OKOLJA - učinkoviteje nad 
vzroke ekoloških katastrof 

Kvaliteta življenja je brez dvoma odvisna tudi od kakovosti 
okolja, v katerem prebivamo. Zadnje leto dni je tu vsekakor 
prineslo določeno streznitev. Soočili smo se z vrsto ekoloških 
katastrof: onesnaženje Krupe s PCB; izlitje nafte in naftnih 
derivatov celo v neposredni bližini črpališč pitne vode Mari- 
bora in Ljubljane; velik požig gozdov z žveplovim dioksidom v 
okolici krajev Črna, Žerjav in Mežica, zaradi katerega je po 
podatkih iz marca 1985 skupaj prizadeto preko 5350 ha goz- 
dov. Od tega je gospodarjenje na 780 ha gozdov onemogo- 
čeno, kar je resno ogrozilo ekonomski obstoj 13 kmetov na 
prizadetem območju; po najnovejših podatkih je podoben 
tudi obseg škode v občini Šoštanj na območju Zavodenj. 

Skupni imenovalec teh katastrof je neodgovoren odnos do 
ustavno opredeljenih kategorij; ki se nanašajo na varstvo 
okolja; pomanjkljiv nadzor nad izvajanjem sprejete zakono- 
daje in njeno nedosledno spoštovanje; malomarnost in pre- 
majhna pazljivost pri opravljanju delovnih opravil z možnimi 
ekološkimi posledicami; velik zaostanek pri izpolnjevanju 
plansko dogovorjenih nalog (izgradnja čistilnih naprav, izde- 
lava sanacijskih programov, zagotavljanje informacijskih 
osnov - katastri emisij ipd.). Če bi dopuščali, da se to nada- 
ljuje, ni mogoče najti konca nadaljnjemu kopičenju in stop- 
njevanju posledic vseh oblik onesnaževanja okolja (trajnih in 
trenutnih). Še posebej je ogroženo zdravje ljudi in njihova 
ekonomska eksistenca, saj onesnaževanje okolja prizadene 
ali celo uniči neposredne pogoje primarne proizvodnje (kme- 
tijstva, gozdarstva, ribištva). Da bi se v bodoče temu izognili, 
je potrebno dosledno in brez izjem vztrajati na spoštovanju 
ekoloških zahtev, vgrajenih v kriterije prestrukturiranja slo- 
venskega gospodarstva in v zakonska določila glede dopust- 
nih emisij in imisij ter glede načina ravnanja z odpadki. Nujno 
je treba zaostriti neposredno kazensko odgovornost krivcev 
onesnaževanja okolja ter s, pomočjo pristojnih služb in ob 
sodelovanju subjektov družbene samozaščite pravočasno 
odkrivati potencialne vzroke novih katastrof ter čimprej 
poskrbeti za selektivno sanacijo najbolj perečih žarišč ones- 
naževanja okolja. 

Opozoriti velja še na prepočasno razreševanje problema- 
tike posebnih odpadkov. Sodelovanje Gospodarske zbornice 
Slovenije ter Republiškega komiteja za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora je nujno, da bi skladno z že začrtanimi smermi 
aktivnosti to delo pospešili. 

XV. VPRAŠANJA SKLADNEJŠEGA RAZVOJA V 
NAŠI REPUBLIKI - oženje manj razvitih območij 

Osnovna ugotovitev, da se politika pospeševanja razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji le deloma uresničuje, 
ostaja še naprej nespremenjena. To potrjujejo tudi podatki za 
leto 1985 8). Interes za vlaganja na manj razvita območja se 
zmanjšuje, na kar vplivajo poleg zaostrenih gospodarskih 
razmer nasploh tudi očitno premalo učinkoviti spodbujevalni 
ukrepi. Zaradi zmanjšane investicijske aktivnosti je bila 
gospodarska rast v obdobju 1981—1984 na teh območjih 
manjša kot bi bila potrebna za hitrejše odpravljanje razlik v 
stopnji razvitosti. Rast zaposlovanja je bila v letih 1981-1984 
in tudi v začetku leta 1985 višja kot v slovenskem povprečju, 
vendar pa se pri tem kažejo nekateri dodatni problemi kot npr. 
slabšanje izobrazbene strukture, večja usmerjenost učencev v 
manj zahtevne poklice, nezaposlenost in drugo. 

Izgradnja vodnogospodarskih objektov na manj razvitih 
območjih se uresničuje v predvidenem obsegu, z manjšimi 
odstopanji tudi modernizacija cestnih odsekov. 

Zaostanki pa so pri gradnji PTT in elektroenergetskih objek- 
tov in jih v letu 1985 ne bo mogoče nadoknaditi. V družbenih 
dejavnostih se uresničuje solidarnostno prelivanje sredstev 
za izvajanje zagotovljenih programov, vendar pa velja ob tem 
opozoriti, da morajo manj razvita območja zaradi manjše 

8) Problematika pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja )e podrob- 
neje obravnavana v Poročilu o uresničevanju politike skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 z oceno za leto 1985, ki bo obravnavano v 
Skupščini SR Slovenije v juniju 1985. 
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gospodarske moči nositi relativno večje finančne obremeni- 
tve za izvajanje teh programov. 

Vse te ugotovitve so upoštevane pri oblikovanju politike 
skladnejšega regionalnega razvoja, ki bo veljala v srednjeroč- 
nem obdobju 1986-90. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 
pripravil predlog "ža izdajo zakona, s katerim bi spremenil in 
dopolnil zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji tako, da bi bilo območje manj razvitih v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju manjše. To naj bi omo- 
gočilo večjo učinkovitost pospeševalnih ukrepov. V pripravi je 
tudi osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-90, v katerem bodo poleg že uveljavlje- 
nih opredeljeni še dodatni ukrepi za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij ter ukrepi, ki veljajo za manj razvita 
območja v prehodnem obdobju. 

Zaostrene gospodarske razmere se na posameznih območ- 
jih odražajo z različno intenzivnostjo. To potrjujejo tudi neka- 
teri podatki o rezultatih (Soslovanja organizacij združenega 
dela gospodarstva v posameznih občinah. V letih 1982 do 
1984 je za večino občin značilno nihanje rasti dohodka v 
posameznih ietih glede na republiško povprečje. Le za manjši 
del občin pa je značilna stalna tendenca povečevanja oziroma 
zmanjševanja rasti dohodka v primerjavi s poprečjem SR 
Slovenije. Ne glede na taka gibanja pa so v občinah Domžale, 
Idrija, Izola, Lenart, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center in 
Maribor Tezno v vseh treh letih dosegli višjo rast dohodka kot 
v poprečju, v občinah Brežice, Celje, Grosuplje, Ilirska 
Bistrica, Jesenice, Metlika, Ptuj, Škofja Loka, Trbovlje, Mari- 
bor Rotovž in Maribor Tezno pa nižjo. 

Taki poslovni rezultati izhajajo najbolj iz različne gospodar- 
ske strukture v posameznih občinah, različnih cenovnih vpli- 
vov ter razlik v produktivnosti in ekonomičnosti poslovanja 
organizacij združenega dela. Zaradi počasnejše rasti 
dohodka se zato v nekaterih občinah zaostrujejo problemi pri 
razporejanju dohodka na posamezne oblike porabe in pri 
oblikovanju akumulacije. V približno četrtini občin se repro- 
duktivna sposobnost zmanjšuje, kar je neugodno zlasti v tistih 
občinah, kjer je že tik pred republiškim povprečjem (npr. 
Gornja Radgona, Grosuplje, Ljubljana Bežigrad, Ljutomer, 
Maribor Rotovž). 

Kljub splošnemu upadanju ekonomičnosti v gospodarstvu 
rfaše republike se je v nekaterih občinah v letu 1984 le pove- 
čala v primerjavi z letom 1981 - najbolj v Ribnici, Slovenski 
Bistrici, Velenju in Mariboru Ruše, najbolj pa je upadla v 
Črnomlju, Grosupljem, Radovljici, Šmarju P" Jelšah in Trbov- 
ljah. Večje so razlike v dohodku na zaposlenega po posamez- 
nih občinah. Pri tem so v letu 1984 dosegli relativno največji 
dohodek na zaposlenega v občinah Domžale, Krško, Ljub- 
ljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Šiška, Piran, Rib- 
nica, Vrhnika in Maribor Ruše. 

XVI GOSPODARSTVO SR SLOVENIJE IN 
NJEGOVA VPETOST V JUGOSLOVANSKI 
PROSTOR 

Kljub velikim pomanjkljivostim pri spremljanju različnih 
oblik gospodarskega sodelovanja na celotnem jugoslovan- 
skem prostoru in neprimernosti obstoječih evidenc lahko 
ugotovimo, da je na splošno dosežen napredek pri povezova- 
nju organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizaci- 
jami združenega dela iz drugih republik in pokrajin. 

Spričo velike odvisnosti SR Slovenije pri oskrbi s surovi- 
nami in reprodukcijskim materialom in omejenih uvoznih 
možnosti so najpomembnejša področja sodelovanja z dru- 
gimi republikami in pokrajinama energetika, agroživilski kom- 
pleks, črna in barvna metalurgija, kemična industrija in kovin- 
sko predelovalna industrija. Razvito je sodelovanje tudi na 
področjih papirne, elektronske, gumarske in tekstilne indu- 
strije ter proizvodnje umetnih gnojil in krmil. Najtesnejše je s 
sosednjo republiko Hrvatsko, nato ožjo Srbijo, Bosno in Her- 
cegovino ter SAP Vojvodino. Prevladujoča oblika povezova- 
nja so še vedno kupoprodajni in kreditni odnosi. V strukturi 
menjave ima največji delež industrija, na drugem mestu je 
trgovina, delež drugih gospodarskih področij pa je manjši. 

Pri povezovanju je v zadnjem času največ problemov na 
področju tekočega poslovanja. Vrsta sklenjenih samouprav- 
nih sporazumov je rezultat monopolnih teženj - zlasti proiz- 
vajalcev deficitarnih surovin in reprodukcijskega materiala - 
kar se odraža v neugodnem položaju slovenskih organizacij 
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združenega dela pri oblikovanju cen, zagotavljanju deviznih 
sredstev, oskrbi s proizvodi itd. Pri skupni proizvodnji za izvoz 
število samoupravnih sporazumov močno upada, kar je posle- 
dica zadnjih sprememeb deviznega zakona in predvidenih 
novih sprememb na tem področju. Ukrepi tekoče ekonomske 
politike tudi na cenovnem in kreditno monetarnem področju 
so poleg premajhne pripravljenosti orgarfizacij združenega 
dela za kvalitetnejše in trajnejše združevanje dela in sredstev, 
kakor tudi težnje posameznih družbenopolitičnih skupnosti 
po zaokroževanju reprodukcijskih tokov znotraj svojih meja, 
glavni vzroki za manjši obseg sodelovanja na samoupravnih 
osnovah. 

Uspešnejše je samoupravno združevanje dela in sredstev za 
razširjeno reprodukcijo, kar velja za odnose organizacij zdru- 
ženega dela iz Slovenije s tistimi iz gospodarsko razvitih 
republik in SAP Vojvodine, še zlasti pa iz gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo. Vendar je tudi na tem 
področju ugotavljanje in razporejanje skupnega dohodka, 
skupnih rizikov, oblikovanja cen in skupnega planiranja, zlasti 
izvoza, pomanjkljivo urejeno. 

Na področju združevanja dela in sredstev v okviru izpolnje- 
vanja zakonske obveznosti SR Slovenije za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo se je v letu 
1984 odstotek združenih sredstev (z izjemo SR Bosne in 
Hercegovine) povečal v vseh republikah in SAP Kosovo. Skle- 
njenih je bilo 33 samoupravnih sporazumov in združenih 84% 
sredstev, ki jih lahko organizacije združenega dela (50% od 
zakonsko predpisane obveznosti) usmerijo v skupna vlaganja. 
Z Makedonijo in Črno goro so bila ta sredstva celo presežena, 
medtem ko je bilo s SAP Kosovo združenih 78,7% sredstev, 
kar pomeni v primerjavi z leti poprej napredek. Nasprotno pa 
je združevanje dela in sredstev med organizacijami združe- 
nega dela Slovenije ter Bosne in Hercegovine v letu 1984 
praktično obstalo. Od prek 20 predhodno načelno dogovorje- 
nih programov je bilo v tem letu verificiranih le 6 in s tem 
angažiranih 10,5% sredstev, ki jih je možno usmeriti v skupna 
vlaganja. Skupaj z že sklenjenimi samoupravnimi sporazumi v 
letih 1981-1983 je bilo tako v letu 1984 združenih le 49,5% 
sredstev. Glavni razlog za takšno stanje naj bi bila vse bolj 
omejena kreditna sredstva Privredne banke Sarajevo, ki sode- 
luje pri finančnih konstrukcijah programov. 

V zadnjih štirih letih je bilo 58,2% programov usmerjenih v 
predelovalno industrijo, 17,9% v proizvodnjo surovin in repro- 
dukcijskega materiala ter 18,7% v kmetijsko in živilsko indu- 
strijo. V nove kapacitete je biio usmerjenih 51,5% v rekon- 
strukcijo in modernizacijo pa 48,5% programov. 

Na osnovi že sklenjenih samoupravnih sporazumov in 
obstoječih iniciativ bo v letu 1985 predvidoma možno s SR 
Črno goro in SR Makedonijo angažirati celotna združevanju 
namenjena sredstva, s SAP Kosovo pa nadaljevati z dokaj 
ugodnim procesom združevanja sredstev iz leta 1984. 
Neugodna gibanja na tem področju se z organizacijami zdru- 
ženega dela iz SR Bosne in Hercegovine tudi v letošnjem letu 
nadaljujejo. 

XVII. LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA 
SAMOZAŠČITA - v skladu z resolucijo 

Skladno z resolucijo se v letu 1985 nadaljujejo aktivnosti na 
krepitvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite s 
posebnim poudarkom na mobilizacijskih in varnostnih pripra- 
vah. Usposobljenost nosilcev gospodarskih in družbenih 
dejavnosti za delovanje v spremenjenih pogojih se povečuje. 
Na račun solidarnostnega prelivanja sredstev med občinami 
je tudi stopnja tehnične popolnjenosti enot teritorialne 
obrambe bolj usklajena. Elementi obrambno-razvojnih načr- 
tov so upoštevani pri razvoju sistema zvez, opazovanja in 
obveščanja, razvoja civilne zaščite ter izpopolnjevanja samo- 
zaščitne organiziranosti delovnih ljudi. 

XVIII. Pogoji in možnosti razvoja ter 
uresničevanja z resolucijo začrtanih razvojnih 
nalog za leto 1985 

Analitske ugotovitve po posameznih ključnih področjih 
družbene reprodukcije na temelju dosedanjih podatkov in 
ocen kažejo, da so se možnosti za uresničevanje nekaterih 
glavnih resolucijskih ciljev in nalog zožile (n. pr. na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, v nekaterih dejavnostih materi- 
alne proizvodnje itd.). Temeljni pogoji gospodarjenja, ki vpli- 
vajo zlasti na materialno proizvodnjo so širše narave in opre- 
deljujejo poglavitna gospodarska gibanja in tokove na ravni 
vse države (posledice, ki izhajajo iz zunanje zadolženosti; 
razmerja v gospodarski strukturi; finančna neskladja; še raba 
navideznega dohodka; inflacijski pritiski; premalo spodbudna 
klima za napredek kvalitete v delu, proizvodnji, v organizaciji 
in v poslovanju; premalo spodbudna klima za interesno zdru- 
ževanje sredstev, ki bi presegalo najožje okvirje in lahko 
dajalo rezultate v širšem prostoru in procesih reprodukcije; 
politika tečaja, ki ne odigrava pomembne vloge le pri večji ali 
manjši spodbudnosti za izvoz, ampak tudi v proizvodnji - saj 
so za spodbudo proizvodne aktivnosti na kratek rok ob naza- 
dovanju domačega povpraševanja nujni primerni impulzi 
izvoznega povpraševanja; slednje še toliko bolj velja s stališča 
vračanja zunanjih dolgov, itd.). 

Pri zagotavljanju poti za uresničitev letošnjih razvojnih 
nalog ne kaže iskati za vsako ceno kakšnih dodatnih, povsem 
novih ukrepov. Velja vztrajati na osnovnih usmeritvah ukre- 
pov in aktivnosti, kot izhajajo iz resolucije, na ekonomskih 
merilih pri vzpostavljanju odnosov znotraj gospodarstva in na 
izgrajevanju takih sistemskih rešitev, ki vplivajo na večjo moti- 
vacijo gospodarstva s tem, da utrjujejo položaj delavca 
skladno z načeli samoupravnega sistema ter uveljavljajo 
načela plansko-tržnega gospodarjenja. Na republiški ravni 
poteka izpeljava programa aktivnosti, ki je bil pripravljen ob 
resoluciji, novega operativnega programa na področju cen, 
nujna pa je tudi dovolj dosledna izpeljava delitvene politike, ki 
bo ob potrebni valorizaciji sprejetih programov, ogroženih z 

»višjo inflacijo - zagotavljala primerno ravnotežje med porabo 
in nadvse nujno akumulativnostjo gospodarstva. 
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XIX. GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1981-1985 

- stopnje rasti v% 

1981- 
1983 

1984 1985 
resolu- 
cija 

I.-IV.1985 

I.-IV.1984 

1985 
ocena 

Družbeni proizvod - nominalno 
- realno 

Fizični obseg industr. proiz. 
Fizični obseg kmet. proizvod. 
Obseg del v gradbeništvu 

■ 0,6 
2,6 
2,5 

■12,3 

63,0 
2.0 
2.1 
3,1 

- 6,0 

54,0 
2,5 
2,7 
3,0 
0,0 

1,8 

81,5 
2,5 
2,7 
2,5 
0,0 

Zaposlenost v združ. delu 0,7 1,5 
Iskalci zaposlitve (v tisočih) 13,9 15,6 
Produktivnost dela v gosp. 
- združeno delo -1>4 0,4 

1,0 1,5 1) 
15,2 1) 

1,5 
15,0 

1,5 

54,0 68,7 

0,9 

84,5 
Celotni prihodek gosp.(nomin.) 
Porabljena sredstva (brez 
amortizacije po min. stopnjah) 
Bruto dohodek v gospodarstvu 
Doseženi dohodek v gospodarstvu 
Sredstva za bruto OD v gospod. 
Akumulacija v gospodarstvu 
Sredstva za reprodukcijo 
v gospod. 

64.3 

64.4 
63,3 
65,8 
53,7 
80,2 

64,6 

54,0 
54,0 
53,0 
47,7 
50,0 

73,0 2) 
56.5 2) 
53,3 2) 
76,9 
96.6 

54,0 87,2 

68,7 

65,7 3) 
82,3 3) 
86,0 3) 
76,9 
96,6 

87,2 

85,5 4) 
81,5 4) 
80,0 4) 
72,0 

100,0 

95,0 

Izvoz blaga in storitev (nomin.) 10,6 5) 5,6 
v tem: - konvertibila 11,8 5) 9,8 

Izvoz blaga (nomin.) 10>8 6,0 
v tem: - konvertibila 12,6 11,1 

Uvoz blaga in storitev(nomin.) 4,0 -7,5 
v tem: - konvertibila 2,8 -2,0 

Uvoz blaga (nomin.) 10>5 _it>9 
v tem: - konvertibila 5,3 0,0 

Pokritje uvoza blaga z izvozom 
blaga (v %) -skupaj 90,2 

- konvertibila 87,2 107,8 
Uvoz reprod.mat.- skupaj(nomin.) 5,0 
Uvoz reprod.mat.- konvertibila 3,1 • ^>0 

12,0 
14,0 
14,0 
16,0 
10,0 
10,0 
11,0 
10,0 

103,6 
112,0 

7,2 
4,8 

8,4 
2,9 

102,0 
113,3 

3,0 

6,0 
5,0 

4,0 
4,0 

105,5 
109,5 

Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva - skupaj 
- nominalno 
- realno -13 
v tem: 
- gospodarske investicije: 

- nominalno 
- realno "12 

- negospodarske investicije: 
- nominalno , 
- realno "15 

od tega: 
- investicije v stan. gradnjo: 

- nominalno 
- realno ~8 

- ostale negospodarske invest. 
- nominalno 
- realno -26,9 

67,6 
4,8 

71,4 
7,1 

58,9 
-0,7 

51,6 
-5,3 

78,8 
11,8 

poročevalec 
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1981- 
1983 

1984 1985 
resolu- 
cija 

I.-IV.1985 

I.-IV.1984 

1985 
ocena 

Življenjski standard 
- nominalno 
- realno 

- osebna potrošnja 
- nominalno 
- realno 

- družbeni standard 
- nominalno 
- realno 

-6,0 

-6,7 

- 3 j 6 

51,1 
-2,4 

49,8 
-2,5 

56,6 
-2, 1 

48,5 
-1,0 

74,0 
-3,3 

74,0 
-3,3 

73,9 
-3,4 

Nominalni OD na zaposlenega 
Realni OD na zaposlenega -7,2 

52,0 
- 1,1 

46,5 
-2,3 

74 
1 

9 1) 
9 1) 

68,0 
-4 do -6 

Priliv sredstev za 
skupno porabo ' 
- nominalno 
- realno 
v tem: 
- SIS družbenih dejavnosti 

- nominalno 
- realno 

- Skupn.pok.inval.zavar. 
- nominalno 
- realno 

-5,3 

-5,9 

-1,2 

48,2 
-7, 3 

47,2 
-7,9 

49,8 
-6,4 

54,4 
2,9 

53.2 
2.1 

56.3 
4.2 

87.3 

87.4 

87,2 

79,0 
-0, 6 

78,0 
-1,1 

81,0 
0,6 

Priliv sredstev za splošno 
porabo v SRS 
- nominalno 
- realno -12 

52,1 
-5,0 

47,7 
-1,5 

66,5 72,0 
-4,4 

Prispevek zveznemu proračunu 
v tem: 
- kotizacija 
- odliv temeljnega 

prometnega davka 

28, 1 

12,2 6) 

46,7 

44,0 

49,2 

39, 1 

47.0 

48,9 

45.1 

*\) I.-III. 1985/1.-III. 1984 
2) Stopnje rasti izhajajo iz periodičnega obračuna za prvo četr! je 985, v katerem so kategorije za 

leto 1984 izkazane po starem, za leto 1985 pa po novem obračunskem sistemu; zato vse niso neposredne 
primerljive 

3) Kategorije za leto 1984 so preračunane na novi obračunski sistem, zato so stopnje rasti primerljive 
4) Ocene za leto 1985 izhajajo iz primerljivih kategorij, pri čemer je leto 1984 preračunano na novi 

obračunski sistem. 
5) Brez prejetih avansov za investicijska dela v tujini 
6) Nizka stopnja rasti je posledica tega, da je bil del obveznosti do zveznega proračuna za leto 1982 

plačan v letu 1983 
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INDIKATORJI TEKOČIH GIBANJ V SR SLOVENIJI IN SFRJ V LETU 1985 

- stopnje rasti v% 

SRS 
I.-IV.1985 

I.-IV.1984 

SFRJ 
I.-IV.1985 

I.-IV.1984 

(3, 1) 1. Industrijska proizvodnja 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Kmetijska proizvodnja 
4. Obseg del v gradbeništvu (efektivne ure) 
5. Zaposlenost v združenem delu 
6. Iskalci zaposlitve v 1000 
7- Izvoz blaga 

v tem: konvertibila 
8. Uvoz blaga 

v tem: konvertibila 
9. Uvoz reprodukcijskega materiala 
10. Pokritje uvoza blaga z izvozom v% 

- konvertibila 
11. Izplačila za investicije 

v tem: gospodarske 
stanovanjske 
ostale negospodarske 

12. Neto OD na zaposlenega 
Realni OD na zaposlenega 

13. Sredstva za skupno porabo skupaj 
v tem: SIS družbenih dejavnosti 

- SPIZ 
14. Sredstva za splošno porabo v SRS 

(neto rep.pr.+občine) 
Prisp.zvez.proračunu 
(Kotiz.+odliv tem.promet.davka) 

15. Cene proizvajalcev ind.izd. 
16. Cene na drobno 
17. Cene življenskih potrebščin 
18. Celotni prihodek gospodarstva 
19. Doseženi dohodek gospodarstva 
20. Akumulacija v gospodarstvu 

1,8 
- 0,1 

- 5,9 1) 
1,5 1) 

15,2 3) 
7,2 
4.8 
8,4 
2.9 

102,0 
113,3 

74,9 1) 
1,9 1) 

87.3 
87.4 
87.2 

66, 5 

47,0 
79,8 
75.6 
75.3 
68.7 1) 
53,3 1) 4) 
96,6 1) 

■ 8,5 1) 
2,4 1) 

1,2 
• 4,6 
11,5 
11,7 
13,2 
81,7 
78,2 

58,6 2) 
- 0,6 2) 
57,2 2) 
58,5 2) 
55,4 2) 

73,4 
71,1 
65, 6 

1) I.-III.1985 

I.-III.1984 
2) I.-II.1985 

I.-II.1984 
3) Konec marca 1985 
4) leto 1985 ni primerljivo z letom 1984 zaradi 

spremembe obračunskega sistema 
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GOSPODARSKA GIBANJA 
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RAST PROIZVODNJE V 11 POGLAVITNIH DEJAVNOSTIH 
SLOVENSKE INDUSTRIJE 1981-85 

STOPNJA RASTI 
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INDUSTRIJA V CELOTI 

ELEKTROGOSPODARSTVO 

5,2 % 

ČRNA METALURGIJA 

3,1 % 

PREDELAVA KOVIN 

10,496 

STROJEGRADNJA 

7,6% 

PROIZV.PROMETNIH SRED. 

5,4% 

PROIZV. ELEKTR.STROJEV 

13,2 % 

PREDELAVA KEM.IZDELKOV 

4,0 % 

PROIZV. KONC.LESNIH IZD. 

6,5 % 

PROIZV. PREJE IN TKANIN 

5,4% 

PROIZV. KONC.TEKST. IZD. 

6,4 % 

PROIZV. ŽIVILSKIH PROIZ. 

4,5% 
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SPREMEMBE V STRUKTURI IZVOZA IN UVOZA 
V ZADNJIH LETIH 

1980 

229 171 mio d«n 

1984 

262 172 mio din 

IZVOZ 

76,61. 
77,8% 

17 51 

. 19 211 

UVOZ 

63,3% 

18.7% 

22,2% 

59.1% 

253 317 mio din 

proizv visoke predelave 

proizv. nizke predelave 

neobdelani proizv. 

LETO 1985 - KONVERTIBILNI IZVOZ 
BLAGA GLEDE NA RESOLUCIJSKE CILJE 

S = 185.7 din 

april 
MAREC 

FEBRUAR 
JANUAR 

»V 
v* 

C^ 

V- 
138 mio % 
133 mio Jg 
119 mio £ 
76 mio j, 

cilj 1985: 

1810 mio g 
(=100% ) 

doseženo: 

1 26% 

307 354 mio din 

GLAVNE IZVOZNE PANOGE V INDUSTRIJ! V LETU 1984 

druge panoge 

proizv. obutve in galant. 

predelava kovin 

predelava kemičnih izdelkov 

proizvodnja in predelava papirja 

proizv. elektr. stroj, aparatov 

strojegradnja 

proizv. prometnih sredstev 

proizv. končnih lesnih izdelkov 

poročevalec 31 



32 
poročevalec 



O OD ® 
§■3 £ 
M o z 

poročevalec 33 



UČINKI DELITVENE POLITIKE V RAZPOREJANJU DOHODKA 

V ZADNJIH LETIH 

1984 

i.-m. 1985   
# 

I 1  —(  —.—T   ,— ,  ,—______ .   s 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

* zaradi novega obračunskega sistema ni dosledne primerlji- 
vosti, gre le za prikaz povsem drugačne strukture dohodka 
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IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

POROČILO 

o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 

1984 sprejela Skupščina SR Slovenije, o 

pospešenem izvrševanju temeljnih 

usmeritev za organiziranje in razvoj 

zunanjetrgovinske mreže in 

zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 70. seji dne 
13.6. 1985 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU AKTIVNOSTI, KI JIH JE 
LETA 1984 SPREJELA SKUPŠČINA SR SLOVENIJE O 
POSPEŠENEM IZVRŠEVANJU TEMELJNIH USMERITEV 
ZA ORGANIZIRANJE IN RAZVOJ ZUNANJETRGOVINSKE 
MREŽE IN ZUNANJETRGOVINSKIH KADROV DOMA IN V 
TUJINI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 
85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije m na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Ivan SENIČAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 
- Cvetka SELŠEK, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za mednarodno sodelovanje, 
- Janez URBAS, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. 

I. UVOD 
Zbor združenega dela je na svoji seji, dne 7. maja 1984 

obravnaval poročilo o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 
1982 sprejela Skupščina SR Slovenije, o pospešenem izvrše- 
vanju temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanje- 
trgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v 
tujini. Zbor je ugotovil, daje racionalizacija in preoblikovanje 
organiziranosti zunanjetrgovinske mreže trajen in dolgoročen 
proces, vendar so aktivnosti za nadaljnje dograjevanje organi- 
ziranosti zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini še vedno 
premalo učinkovite. Zlasti še ni doseženo tako preoblikovanje 
zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini in njena dohod- 
kovna povezanost s proizvodnjo, ki bo omogočala trajno in 
optimalno vključevanje organizacij združenega dela v izvoz. 
Glede na ugotovitve o še vedno prisotnih pomanjkljivostih na 
področju zunanjetrgovinske mreže, je Zbor združenega dela 
podprl aktivnosti vsebovane v poročilu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter sklenil, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije 
poroča o izvajanju aktivnosti na področju zunanjetrgovinske 
mreže ob obravnavi polletnega poročanja o gospodarskih 
gibanjih v letu 1985. 

II. ZUNANJETRGOVINSKA ORGANIZIRANOST 
DOMA 
1. Ocena stanja v letu 1984 

V SR Sloveniji je za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega 
prometa registriranih 318 organizacij združenega dela (stanje 
31.12.1984). V primerjavi z letom 1983 se je število registrira- 
nih organizacij povečalo za dve organizaciji. 

V letu 1984 je prišlo do nekaterih statusnih sprememb v 
organizacijah združenega dela, ki so registrirane za opravlja- 
nje poslov zunanjetrgovinskega prometa. Več zunanjetrgo- 
vinskih subjektov, ki so bili znotraj posamezne organizacije 

poročevalec 

združenega dela registrirani za opravljanje istovrstnih zuna- 
njetrgovinskih poslov, se je organiziralo v en subjekt. S tem je 
bila v nekaterih organizacijah dosežena večja koncentracija 
zunanjetrgovinskega prorfieta ter boljša organiziranost zuna- 
njetrgovinskega poslovanja. 

Prisotna je bila težnja po registraciji za opravljanje poslov 
maoobmejnega prometa in po širitvi registracije v proizvod- 
nih organizacijah združenega dela za izvoz in uvoz za potrebe 
kooperantov, pri storitvenih organizacijah združenega dela 
pa kompleksnih poslov (inženiring posli). V opravljanje malo- 
obmejnega prometa so se vključile predvsem organizacije 
združenega dela iz drugih republik, ki so v obmejnem 
področju ustanovile temeljne organizacije združenega dela. 

Širitve registracij v proizvodnih in storitvenih organizacijah 
je narekovala potreba po zagotavljanju širše ponudbe in 
oskrbe, kompleksnejših poslih in povečanju izvoza. 

Takšne usmeritve v organizacijah združenega dela so delno 
prispevale k večji koncentraciji poslovanja, specializaciji v 
posameznih panogah, večji povezanosti nekaterih organizacij 
združenega dela ter izboljšanju ponudbe na tujih trgih. 

2. Aktivnosti v Gospodarski zbornici Slovenije 
Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je v skladu 

s sklepi Skupščine socialistične republike Slovenije sprejel 
usmeritve za nadaljnje aktivnosti pri preobrazbi zunanjetrgo- 
vinske mreže. Pri tem je ugotovil, da je v SRS preveliko število 
organizacij združenega dela registriranih za opravljanje zuna- 
njetrgovinskega prometa glede na višino opravljenega pro- 
meta. Sprejel je sklep, da se v splošnih združenjih, na podlagi 
analize doseženih rezultatov članic, izvrši ocena organizira- 
nosti, predlaga stališča ter konkretne ukrepe. 

Vsa splošna združenja so obravnavala zunanjetrgovinsko 
organiziranost, vendar še niso dala konkretnih predlogov za 
zmanjšanje števila oz. racionalnejšo organiziranost. 

35 

i 

1 



V Gospodarski zbornici Slovenije je bilo ocenjeno, da je s 
stališča smotrnega poslovanja v mnogih primerih utemeljeno, 
da bi se število organizacij združenega dela v okviru posa- 
mezne oblike organiziranosti bistveno skrčilo. Tak pristop 
zahteva povezovanje posameznih subjektov na osnovi poslov- 
nih interesov in racionalnejšega poslovanja na enotnem jugo- 
slovanskem gospodarskem prostoru. Aktivnosti v tej smeri so 
zaenkrat še zelo skromne, tako zaradi različnosti pogojev 
poslovanja kot tudi regionalne zaprtosti. 

Ker veliko proizvodnih organizacij, ki so registrirane za 
zunanjetrgovinski promet, same opravljajo pretežno aii v 
celoti le uvoz, izvozne posle pa prepuščajo večjim ali speciali- 
ziranim trgovskim organizacijam, bi v bodoče morali dosled- 
neje spremljati izvrševanje planov izvoznih in uvoznih progra- 
mov, ki so jih posamezne organizacije predložile ob zahtevku 
za pridobitev soglasja za vpis v sodni register. 

Pri tistih organizacijah, katerih promet je skromen in zuna- 
njetrgovinsko poslovanje predstavlja pretežno uvoz, izvažajo 
pa preko specializiranih zunanjetrgovinskih organizacij, bi 
bilo smotrno, da tudi te zunanjetrgovinske posle prepuste 
specializiranim zunanjetrgovinskim organizacijam. S tem bi 
dosegli racionalnejše poslovanje pri nabavi in manjšo vezavo 
potrebnih obratnih sredstev; z vezavo uvoza z izvozom pa bi 
dosegli boljše izvozne rezultate ter zaradi večjih nabavnih 
količin tudi ugodnejše cene. Skupna nabava posameznih 
surovin in reprornaterialov ter učinkovit sistem dobav posa- 
meznim uporabnikom bi omogočala smotrnejšo porabo sred- 
stev in boljši dohodkovni položaj kot sedaj, ko je ta razdrob- 
ljena na posamezne organizacije, od katerih ima vsaka v 
nabavni količini tudi določeno lastno rezervo. Tak pristop 
zahteva zunanjetrgovinske organizacije, ki so specializirane 
za posamezne dejavnosti in razpolagajo z zadostnimi lastnimi 
finančnimi sredstvi. 

Za uresničitev takega pristopa racionalizacije zunanjetrgo- 
vinske organiziranosti doma ie Gospodarska zbornica Slove- 
nije poslala splošnim združenjem dodatne preglede zunanje- 
trgovinskega prometa posameznih članic v presojo glede 
uresničevanja samoupravno sprejetih obveznosti, poslovanja 
v zunanjetrgovinskem prometu predvsem glede na izvozne 
usmeritve ter usposobljenost delavcev v zunanji trgovini s 
prošnjo, da na tej podlagi pripravijo predlog racionalnejše 
organiziranosti. Konkretni predlogi bodo predvidoma priprav- 
ljeni jeseni leta 1S85. 

3. Investicijska dela in inženiring 
43 organizacij združenega dela iz SR Slovenije, ki izvajajo 

investicijska dela v tujini, so članice Samoupravnega spora- 
zuma o načinu in pogojih usklajenega nastopanja pri izvaja- 
nju investicijskih del v tujini. Največji delež pri investicijskih 
delih v tujini imajo gradbene in montažerske organizacije 
združenega dela. 

V zadnjem času je opazen zastoj investicijske dejavnosti. 
Glavni razlog je gospodarska kriza, ki zožuje investicijske 
programe mnogih držav zlasti DVR, za nas še posebej zanimi- 
vih. V tako zaostrenih gospodarskih pogojih je zelo 
pomembna strategija nastopa v teh državah. Zato so se čla- 
nice samoupravnega sporazuma odločile vzpostaviti svoj 
informacijski sistem, da bi tako s tekočim posredovanjem 
informacij hitreje in uspešneje prišle do novih poslov. 

Možnosti za pridobitev novih poslov se poslabšujejo. V letu 
1984 so slovenske organizacije združenega, dela dale kar 
41,5% manj ponudb kot v predhodnem letu. Članice ugotav- 
ljajo, da bi bilo potrebno bolje organizirati konzultantsko 
dejavnost. Njeno odsotnost je zlasti čutiti v DVR, ki v glavnem 
nimajo zgrajene strategije tehnološkega razvoja in je naloga 
svetovanja še zlasti odločilna pri izbiri tehnologije in opreme. 

Splošno združenje za inženiring, v katerem deluje 60 orga- 
nizacij združenega dela s področja projektantskih, svetoval- 
nih, inženiring in raziskovalnih dejavnosti, od tega 16 z zuna- 
njetrgovinsko registracijo, je v letu 1984 z lastnimi storitvami 
ali pa kot organizatorji plasmana opreme in blaga, tehnologij, 
intelektualnih storitev itd. drugih organizacij združenega dela, 
gradbenimi in inženirskimi deli nečlanic splošnega združenja 
za inženiring, realiziralo na tujih tržiščih storitve v skupni 
vrednosti 5,2 milijarde din. 

V letu 1984 je bil sprejet razvojni program inženiring dejavo- 
sti do leta 2000. Osnovna izhodišča in usmeritve so: višji 
porast vseh ekonomskih kazalnikov kot je poprečje v gospo- 
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darstvu, nadaljnji dvig udeležbe v zunanjetrgovinski menjav;, 
oblikovanje inženiring grupacij za posamezna gopodarska 
področja (panoge kot obliko programiranja dela ter obliko 
vertikalnega in horizontalnega poslovanja, povezovanje inže- 
niring organizacij in zainteresiranih proizvodno izvajalskih 
organizacij združenega dela na osnovi skupno definiranih 
ciljev in interesov. 

Po 3 letih delovanja je v splošnem združenju za inženiring 
prišlo do pomembnih premikov v delovanju in sodelovanju 
članic v smeri večjega vključevanja za opravljanje teh poslov 
na zunanjih trgih. 

4. Obmejno gospodarsko sodelovanje 
Odbor za obmejno gospodarsko sodelovanje pri Gospodar- 

ski zbornici Slovenije je obravnaval analizo o uresničevanju 
programov obmejnega gospodarskega sodelovanja, ki so jih 
organizacije združenega dela, registrirane za obmejno bla- 
govno menjavo z Italijo, predložile ob svoji registraciji. V 
analizi je bilo ocenjeno vključevanje posamezne organizacije 
združenega dela predvsem v razvoj višjih oblik gospodar- 
skega sodelovanja. 

Na tej podlagi je Gospodarska zbornica Slovenije pregle- 
dala izvrševanje sprejetih programov obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja in ugotovila, da večina organizacij združe- 
nega dela, ki so v SR Sloveniji registrirane za opravljanje teh 
poslov, izpolnjuje sprejete programe. Za osem organizacij 
združenega dela, ki svojih programov ne izvršujejo oz. bi- 
stveno odstopajo od njih, je bil dan rok šestih mesecev, da 
izpolnijo sprejete programe. Vse te organizacije združenega 
dela ie v manjši meri uresničujejo program razvijanja višjih 
oblik gospodarskega sodelovanja. V ta namen so bili s temi 
organizacijami opravljeni posebni razgovori, na katerih so bili 
ugotovljeni razlogi za neizpolnjevanje programov (kratek čas 
poslovanja, zastavljeni projekti se niso realizirali oz. so še v 
začetni fazi. specifičnost nekaterih blagovnih tokov ipd.) in na 
tej podlagi v posameznih organizacijah združenega dela spre- 
jeti ukrepi za hitrejše izpolnjevanje sprejetih programov. 
Organizacije združenega dela so prevzele obveznost za izpol- 
nitev sprejetih programov oz. so programe dopolnile z novimi 
konkretnimi projekti. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo ob koncu leta 1985 
ponovno preučila izpolnitev sprejetih obveznosti v teh organi- 
zacijah združenega dela. 

5. Aktivnosti koordinacijskega odbora 
Skupščina SR Slovenije je zadolžila koordinacijski odbor 

pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, da prevari poslo- 
vanje združenega dela, ki so se začasno registrirale za izvaja- 
nje investicijskih del v tujini, v svojih programih pa začrtale 
skupno opravljanje teh poslov v okviru sestavljene organiza- 
cije združenega dela. 

Koordinacijski odbor je dal soglasje za izvajanje investicij- 
skih del v tujini z veljavnostjo do konca leta 1984 štirim 
organizacijam združenega dela (Ingrad Celje, Stavbar Mari- 
bor, Gradbeni finalist Maribor in Giposs inženiring Ljubljana), 
ki so članice sestavljene organizacije združenega dela Giposs 
Ljubljana. V tem času pa naj bi se dogovorile in uredile nastop 
na zunanjem tržišču enotno v okviru sestavljene organizacije 
združenega dela. 

Organizacije združenega dela so se v samoupravnem spo- 
razumu o združitvi v sestavljeno organizacijo združenega dela 
Giposs dogovorile, da bodo skupno opravljale izvajanje inve- 
sticijskih del v tujini. Postopek same registracije še ni zaklju- 
čen, ker je postopek usposabljanja potrebnih delavcev za 
zunanjetrgovinsko poslovanje še v teku. Zato je koordinacij- 
ski odbor podaljšal soglasje navedenim štirim organizacijam 
še za 6 mesecev. 

Koordinacjski odbor je obravnaval organiziranost prevoz- 
nih organizacij združenega dela, ki so registrirane za opravlja- 
nje mednarodnega prevoza blaga in nekatere nepravilnosti, 
do katerih prihaja v zunanjetrgovinskem poslovanju prevozni- 
kov. Glede na to, da je za mednarodni prevoz blaga registrira- 
nih že veliko število organizacij združenega dela in da prihaja 
tudi do nepravilnosti v zunanjetrgovinskem poslovanju pre- 
voznikov, je koordinacijski odbor o tem srtnanil Splošno 
združenje prometa in zvez Slovenije ter predlagal, da opravi 
širšo razpravo o ustrezni organiziranosti prevoznikov v med- 
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narodnem prevozu blaga, pripravi predlog, kateri prevozniki 
naj bi bili nosilci za opravljanje poslov mednarodnega pre- 
voza blaga, upoštevajoč predvsem razvojni vidik te panoge, 
usposobljenost organizacij združenega dela, dosežene rezul- 
tate poslovanja ter najustreznejšo obliko organiziranosti za 
opravljanje teh poslov ter obravnava nepravilnosti v zunanje- 
trgovinskem poslovanju na tem področju. 

Splošno združenje prometa in zvez Slovenije je na podlagi 
priporočila pripravilo konkreten predlog organiziranosti na 
področju mednarodnega prevoza blaga ter predlagalo, da se 
nekatere organizacije izbrišejo iz sodnega registra za oprav- 
ljanje poslov mednarodnega prevoza blaga, ker ne izpolnju- 
jejo sprejetih meril v okviru Splošnega združenja in ker nji- 
hova osnovna dejavnost ni javni cestni transport. 

Koordinacijski odbor je organizacija združenega dela, za 
katere je Splošno združenje predlagalo odvzem zunanjetrgo- 
vinske registracije, obvestil o tem stališču, ter jih zaprosil, da v 
organizacijah združenega dela proučijo smotrnost nadalj- 
nega opravljanja teh poslov. Koordinacijski odbor bo o upra- 
vičenosti od .zunanjetrgovinske registracije razpravljal in 
odločil, ko bodo prizadete organizacije zruženega dela pred- 
ložile svoja stališča ter utemeljitev. 

V SR Sloveniji je bila v letu 1984 v okviru koordinacijskega 
odbora opravljena razprava o ugotovljenih nezakonitostih in 
nepravilnostih pri poslovnaju zunanjetrgovinskih organizacij 
združenega dela doma in preko gospodarskih enot v tujini v 
letih 1982/83, ki jih je ugotovila SDK Jugoslavije. Ugotovljene 
nazakonitosti in nepravilnosti je koordinacijski odbor ocenil 
in pozval organizacije združenega dela, da ugotovijo odgo- 
vornost za kršitve predpisov ter sprejmejo ukrepe zoper odgo- 
vorne delavce. Zahteval je, da o kršitvah in nepravilnostih 
razpravljajo delavci v samoupravnih organih in družbenopoli- 
tičnih organizacijah ter o svojih sklepih in opredelitvah obve- 
stijo koordinacijski odbor. 

Samoupravni organi so v organizacijah združenega dela 
razpravljali o nepravilnostih in nezakonitostih pri poslovanju 
ter sklenili, da je potrebno nepravilnosti pri poslovanju takoj 
odpraviti oz. uskladiti poslovanje z zakonom. O nezakonitem 
poslovanju so sproženi postopki pri sodišču, ki še niso zaklju- 
čeni, zato bodo o odgovornosti delavcev v organizacijah 
združenega dela ponovno razpravljali, ko bodo sodbe pravno- 
močne. 
6. Samoupravni sporazumi o združevanju dela in sredstev 

Na področju združevanja dela in sredstev med proizvajal- 
nimi in trgovinskimi organizacijami združenega dela je 
Gospodarska zbornica Slovenije v preteklem obdobju nada- 
ljevala s postopkom evidentiranja sklenjenih samoupravnih 
sporazumov na podlagi 20. člena zakona o obveznem združe- 
vanju, zavzela stališča do sprememb zakona o obveznem 
združevanju, ki so bile predlagane in sprejete, ter zavzemala 
stališča glede drugih potrebnih sprememb zakonodaje, ki naj 
bi omogočile hitrejšo vsebinsko preobrazbo odnosov med 
trgovino in proizvodnjo. V okviru projekta »združevanje dela 
in sredstev« je namenila posebno pozornost tudi analizi sta- 
nja in predlogom v zvezi z združevanjem dela in sredstev med 
trgovino in proizvodnjo. S konkretnimi nasveti in konzultaci- 
jami je nudila zainteresiranim organizacijam združenega dela 
strokovno pomoč pri vzpostavljanju razmerij na področju 
združevanja dela in sredstev. 

III. ORGANIZIRANOST ZUNANJETRGOVINSKE 
MREŽE V TUJINI 

Podobno kot pri mreži doma, tudi pri organiziranosti zuna- 
njetrgovinske mreže v tujini, rezultati zaostajajo za sprejetimi 
usmeritvami. V letu 1984 so sprejeta dopolnila k skupnim 
kriterijem za oceno smotrnosti ustanavljanja in nadaljnjega 
poslovanja gospodarskih enot v tujini od kvantitativnih meril 
prešla na kvalitativna. Osnovni poudarek je na uspešnosti 
poslovanja posamezne poslovne enote, izvozni usmeritvi ter 
njenem dolgoročnem planu delovanja na posameznem 
tržišču. Ker je zunanjetrgovinska organiziranost v tujini v 
veliki odvisnosti od organiziranosti doma in kot taka sledi 
njenim spremembam v organiziranosti je pričakovati, da bo 
večje povezovanje in racionalizacija opravljanja zunanjetrgo- 
vinskih poslov v domovini vplivala tudi na racionalizacijo 
poslovanja v tujini. V skladu z zadolžitvami Skupščine SFRJ je 
v pripravi predlog za celovito organiziranost vseh oblik 

našega nastopa na področju ekonomskih odnosov s tujino, ki 
naj bi vsebovala mreže gospodarskih enot organizacij združe- 
nega dela, skupnih gospodarskih predstavništev in predstav- 
ništev Gospodarske zbornice Jugoslavije, predstavništev 
Turistične zveze Jugoslavije in ekonomskih služb diplomat- 
sko konzularnih predstavništev. Te predloge pripravljajo v 
Gospodarski zbornici Jugoslavije ter ustrezni upravni organi. 
Aktivnosti so še posebej odvisne od aktivnosti organizacij 
združenega dela v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije, 
tako glede opredeljevanja dolgoročnih strategij našega 
nastopa na posameznih tržiščih, kakor tudi predlogov organi- 
zacij združenega dela po proizvodnih dejavnostih. Te procese 
močno zadržuje sedanja negotovost v sistemu ekonomskih 
odnosov s tujino, ki bi moral biti osnova za dolgoročno 
opredeljevanje poslovne politike organizacij združenega dela 
doma, njenega usklajevanja v jugoslovanskem gospodarskem 
prostoru ter njihovega nastopa v tujini. 

Ob tem se pojavljajo tudi stalni poizkusi, da bi to področje 
urejevali na administrativen, centralističen način, ne upošte- 
vaje tako različnosti posameznih panog oz. blagovnih skupin 

'kot tudi posameznih tržišč. V nobenem primeru nisc sprejem- 
ljivi ukrepi, s katerimi bi poslabšali ali celo onemogočili 
nadaljnje poslovanje tistih organizacij Združenega dela, ki so 
se z dolgoletnim delom uveljavile na posameznih tržiščih in 
pridobile posloven ugled. 

V SR Soveniji že nekaj časa ugotavljamo, da imajo podjetja 
v tujini, katerih ustanoviteljice so organizacije združenega 
dela iz SR Slovenije, glede na obseg prometa, ki ga opravijo, 
nizek ustanovni kapital in z majhnimi obratnimi sredstvi ali pa 
jih sploh nimajo. Zato najemajo kredite z relativno visokimi 
obrestnimi merami, garancije za vračilo teh kreditov dajejo 
jugoslovanske poslovne banke. Najeti krediti so praviloma 
nekajkrat večji od ustanovne vloge. Izvoz pa je glede na višino 
najetih kreditov premajhen. Zato se postavlja vprašanje ali 
bodo podjetja sposobna vrniti kredite. 

Koordinacijski odbor je razpravljal o stanju na področju 
najemanja kreditov v tujini ter ocenil, da je potreben celovit 
pristop pri reševanju te problematike. Potrebno je, da 
poslovne banke skuoaj z organizacijami združenega dela - 
ustanoviteljicami podjetij v tujini za vsak primer posebej pro- 
učijo stanje ustanovne vloge podjetja v tujini, njegovo izvozno 
usmerjenost, ekonomičnost poslovanja ter sposobnost vrača- 
nja kreditov in se na tej podlagi opredelijo do kreditiranja 
podjetij v tujini in dajanja garancij. 

Pri nastopanju organizacij združenega dela na tujih trgih še 
vedno prihaja v posameznih primerih do pojavov nelojalne 
konkurence. Do tega prihaja tudi zaradi premajhne povezano- 
sti in slabe koordinacije dela med skupnimi gospodarskimi 
predstaviništvi, diplomatsko-konzularnimi predstavništvi ter 
gospodarskimi enotami organizacij združenega dela v tujini 
kot tudi zaradi favoriziranja posameznih ponudnikov v tujini. 
Za enoten, usklajen in organiziran nastop v tujini so je za 
ponudbo potrebno predhodno dogovoriti in jo uskladiti 
doma, v splošnih združenjih in v sekcijah ob sodelovanju 
medsebojno povezane in usklajene mreže skupnih gospodar- 
skih predstavništev in diplomatsko-konzularnih predstavni- 
štev v tujini. Pri tem bo imel pomembno vlogo poslovno 
informacijski sistem, ki je v pripravi in katerega uvedbo bi 
moralil čimprej uresničiti. 

IV. DELAVCI V ZUNANJI TRGOVINI 
Usposobljenost zunanjetrgovinskih kadrov je eden izmed 

pomembnih dejavnikov za uspešno in učinkovito zunanjetr- 
govinsko poslovanje. 

V organizacijah združenega dela posvečajo še vedno pre- 
malo pozornosti načrtovanju kadrovske politike na področju 
zunanje trgovine. Organizacije združenega dela so ob prere- 
gistraciji predložile srednjeročne programe izobraževanja in 
izpopolnjevanja ' delavcev, ki opravljajo zunanjetrgovinske 
posle doma, zanemarjeno je bilo n. crtovanje.delavcev, ki se 
razporejajo na dola v gospoo.Ti :e enote v tujini in njihovo 
pravočasno usposabljanje. Zaradi tega je koordinacijski 
odbor pri Izvršnem svetu Skupščine ŠR Slovenije posebej 
obravnaval problematiko d .i. .vc..v. ki delajo na zunanjetrgo- 
vinskih poslih v organizacijah združenega dela, ki imajo 
gospodarske enote v tujini. 

Na podlagi ugotovitev, da v večini primerov organizacije 
združenega dela nimajo izdelane dolgoročno kadrovske pci- 

poročevalec 37 



tike, sistema in pravočasne zamenjave delavcev oz. njihovega 
kroženja ter da sedanji sistem rednega in dopolnilnega izo- 
braževanja ne zagotavlja potrebnega znanja za delo v zunanji 
trgovini glede na specifičnost dela in tržišč, znanje jezikov, 
itd. je koordinacijski odbor sprejel sklep, da: 
- pozove organizacije združenega dela, da v svojih sredinah 
široko razpravljajo o problematiki zunanjetrgovinske mreže in 
kadrovski politiki, 
- priporoči organizacijam združenega dela, da predvidene' 
kandidate za delo na zunanjetrgovinskem področju usmerjajo 
v programe šole za zunanjetrgovinske delavce pri Gospodar- 
ski zbornici Slovenije, 
- priporoči organizacijam združenega dela, da leto dni pred 
potekom mandata pričnejo urejati vse postopke glede razpo- 
reditve novega delavca, 
- priporoči organizacijam združenega dela, da v večji meri 
koristijo možnosti udeležbe na posebnih seminarjih, ki jih 
organizira Gospodarska zbornica Slovenije, 
- priporoči organizacijam združenega dela, da proučijo mož- 
nost organiziranja lastnega internega izobraževanja prilago- 
jenega specifičnim potrebam dela v tujini oz. vključitve v 
izobraževalne programe drugih organizacij, 
- priporoči organizacijam združenega dela, da delavec, ki se 
pošilja v tujino, pripravi program dela v poslovni enoti v tujini 
za izvajanje sprejetega dolgoročnega programa razvoja orga- 
nizacije združenega dela, 
- opozori organizacije združenega dela, da bo koordinacijski 
odbor zahteval takojšnjo vrnitev delavcev po izteku soglasij. 

V decembru 1983 je bil v SR Sloveniji sklenjen poseben 
družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih ter pogojih za 
uveljavljanje pravic in odgovornsti iz dela pri izvajanju del v 
tujini (Ur. list SRS št. 41/83), Organizacije združenega dela so 
z njim uskladile nagrajevanje delavcev, razporejenih na delo v 
tujini, kar je bii velik prispevek k enotnejšemu delovanju 
organizacij združenega dela - izvajalk investicijskih del v 
tujini. 

V letu 1984 je bil v SFR Jugoslaviji pripravljen družbeni 
dogovor o skupnih osnovah in merilih za uskladitev samou- 
pravnega urejanja določenih pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti delavcev, ki jih organizacije združenega dela pošiljajo 
na začasno delo v tujino. Ta družbeni dogovor je bil podpisan 
maja 1985. Z njegovo sklenitvijo je v SFRJ usklajeno nagraje- 
vanje delavcev razporejenih na delo v tujino. 

V letu 1985 je bil sprejet družbeni dogovor o usklajevanju 
davčne politike v SFRJ, ki se nanaša tudi na obdavčevanje 
osebnega dohodka delavcev, delegiranih v poslovne in 
delovne enote naših organizacij združenega dela v tujini. V 
tem dogovoru, ki je stopil v veljavo s 1.4.1985, je v členu 7 
nesprejemljivo določilo, po katerem je davčna osnova za 
davek od osebnih dohodkov teh delavcev osebni dohodek, ki 
ga državljan SFRJ doseže z delom v jugoslovanskem pred- 
stavništvu ali poslovni enoti v tujini in ne osebni dohodek, ki 
bi ga delavec s podobnim delom dobil v SFRJ. 

SR Slovenija je skupno z nekaterimi drugimi republikami 
ter Zveznim sekretariatom za finace sprožila postopek za 
spremembo 7. člena družbenega dogovora o usklajevanju 
davčne politike v SFRJ v smislu, da tvori osnovo za obračun 
davka osebnih dohodkov delavcev razporejenih v gospodar- 
ske enote v tujini osebni dohodek, kakršnega bi imel delavec 
za podobna in enaka dela v domovini. V SR Sloveniji zakon o 
davkih občanov določa osnovo za obračun davkov iz oseb- 
nega dohodka delavcev, ki delajo v gospodarskih enotah v 
tujini, osebni dohodek, ki bi ga za enaka ali podobna dela 
prejemal v Jugoslaviji. 

V. SKLEPNE UGOTOVITVE 
Sprejete skupščinske usmeritve iz 1.1979 za nadaljnji razvoj 

zunanjetrgovinske mreže se uresničujejo postopno. V repu- 
bliki potekajo aktivnosti v gospodarski zbornici, splošnih 
združenjih, sekcijah za posamezne države ter v okviru koordi- 
nacijskega odbora pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije. Na podlagi usmeritev Skupščine SFRJ, uskladitve pri- 
stopa pri nadaljnji preobrazbi zunanjetrgovinske mreže ter 
z a ^)di celovitosti njenega obravnavanja potekajo aktivnosti v 

Gospodarski zbornici Jugoslavije, njenih splošnih združenjih 
in sekcijah za posamezne države, koordinacijskemu odboru 
pri Zveznem izvršnem svetu in drugih organih in organizaci- 
jah pristojnih za to področje. 

Rezultati aktivnosti preobrazbe so bistveno manjši od 
zastavljenih ciljev in to predvsem zaradi različnih pristopov 
pri oblikovanju dosedanje zunanjetrgovinske mreže v enot- 
nem jugoslovanskem prostoru ter v prvi fazi prevelikemu 
poudarku administrativnim ukrepom. O zunanjetrgovinski 
mreži se je tudi v organizacijah združenega dela vse preveč 
odločalo v ozkih krogih oz. zaprtih strukturah, premalo pa so 
bile te odločitve rezultat vpliva vseh delavcev. 

Razdrobljenost, nesmotrnost, majhna specializiranost ter 
pretežna usmerjenost opravljanja zunanjetrgovinskih poslov 
v proizvodnih organizacijah združenega dela je posledica 
stanja odnosov v gospodarstvu Jugoslavije nasploh. 

Zunanjetrgovinska mreža doma in v tujini se oblikuje zaradi 
pospeševanja ekonomskih odnosov s tujino, predvsem zaradi 
povečanja izvoza pretežno na konvertibilni trg. Njeno delova- 
nje mora potekati v okviru enotnega jugoslovanskega pro- 
stora ob zagotavljanju koordiniranega nastopa. Glavno vlogo 
in odgovornost v procesu preobrazbe zunanjetrgovinske 
mreže morajo imeti delavci v organizacijah združenega dela, 
ki planirajo ekonomske odnose s tujino, sprejemajo programe 
za izvajanje teh planov, spremljajo njihovo izvajanje ter se 
samoupravno dogovarjajo o skupnem nastopanju na tujih 
trgih, ocenjujoč smotrnost, specializiranost, medsebojno 
povezanost skupne proizvodnje za izvoz oz. reprodukcijsko 
povezanost. 

Sredstva, s katerimi organizacije združenega dela gospoda- 
rijo v tujini in jih pridobijo z opravljanjem gospodarskih dejav- 
nosti v tujini, so sestavni del družbenih sredstev. Delavci v 
organizacijah združenega dela imajo pravico in dolžnost, da 
spremljajo in odločajo o poslovanju gospodarskih enot v 
tujini. 

Zato predlagamo, da Skupščina SR Slovenije sprejme 
naslednje zadolžitve: 
1. Delavci v organizacijah združenega dela, ki so registrirane 
za zunanjetrgovinsko poslovanje, naj v roku šestih mesecev 
preverijo smotrnost lastne zunanjetrgovinske registracije, 
možnost skupnega opravljanja zunanjetrgovinskih poslov z 
drugimi organizacijami združenega dela, možnost skupnega 
oblikovanja gospodarskih enot v tujini ter se v splošnih zdru- 
ženjih v povezavi s sekcijami dogovorijo za način in obliko 
bodoče organiziranosti s ciljem večje specializacije ter koor- 
dinacije nastopa. Prav tako naj stalno preverjajo uspešnost in 
ekonomičnost poslovanja ter izvozno usmerjenost, ki jo dose- 
gajo gospodarske enote v tujini. 

Pri tem imajo posebno vlogo in odgovornost Splošna zdru- 
ženja in Gospodarska zbornica Slovenije, ki morajo biti orga- 
nizator in koordinator dejavnosti organizacij združenega dela 
pri preobrazbi zunanjetrgovinske mreže. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo o rezultatih in dogovo- 
rih organizacij združenega dela poročala Skupščini SR Slove- 
nije v prvem polletju 1986. leta. 
2. Gospodarska zbornica Slovenije bo ob koncu leta 1985 
ponovno proučila izpolnjevanje programov obmejnega 
gospodarskega sodelovanja v tistih organizacijah združenega 
dela registriranih za obmejno poslovanje, ki so do sedaj le v 
manjši meri izpolnjevale sprejete programe. 
3. Koordinacijski odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije bo do oktobra 1985. leta obravnaval izpolnjevanje 
sprejetih programov ekonomskih odnosov s tujino tistih orga- 
nizacij združenega dela, ki jih je zadolžil, da v določenem 
roku po odobritvi registracije poročajo o doseženih rezultatih 
svojega poslovanja. Do tega roka se bo tudi opredelil do 
predloga Splošnega združenja o izbrisu nekaterih organizacij 
združenega dela iz sodnega registra za opravljanje poslov 
mednarodnega prevoza blaga. 
4. Gospodarska zbornica Slovenije bo z namenom, da se 
pospeši strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev 
v zunanji trgovini, dopolnila programe izobraževanja zunanje- 
trgovinskih delavcev šole v Radencih s specialističnimi tečaji 
za posamezna področja. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
10. julija 1985 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
24. julija 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 10. julija 1985. 

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

- uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in samou- 
pravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje (ESA 697); 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

kmetijskih zefnljiščih (ESA 662); 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA 
717); 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (ESA 625). 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
združevanju kmetov (ESA 660); 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospo- 
darstev (kmetij) (ESA 658); 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
preživninskem varstvu kmetov (ESA 659); 
- prediog dogovora o temeljih skupne zemljiške politike 

(ESA 477); 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku na promet nepremičnin (ESA 636); 
- soglasje h kandidaturi za organizacijo svetovnega prven- 

stva v veslanju na Bledu v letu 1989; 
- osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale 

republike in avtonomni pokrajini za leto 1984 za odpravo 
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Soci- 
alistične republike Črne gore v letu 1979; 

- osnutek dogovora o spremembah in dopolnitvah dogo- 
vora o usklajevanju davčnega sistema; 

- osnutek dogovora o spremembah in dopolnitvah dogo- 
vora o osnovah davčne politike; 

- pobudo za povečanje regresa za umetna gnojila za drugo 
polletje 1985; 
- soglasje k statutom visokošolskih organizacij združe- 

nega deia: 
 Fakultete za strojništvo v Ljubljani 
 Visokošolske temeljne organizacije združenega dela 

za živinorejo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
- Visokošolske temeljne organizacije združenega dela 

za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
 Visokošolske temeljne organizacije združenega dela 

za veterino Biotehniške fakultete v Ljubljani 
 Visokošolske temeljne organizacije združenega dela 

za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani 
 Višje agronomske šole v Mariboru 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- soglasje k statutu Službe družbenega knjigovodstva v SR 

Sloveniji (ESA 719). 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora so sklicane za sredo, 24. julija 1985. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
bodo obravnavali: 

- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o ures- 
ničevanju družbenega in ekonomskega razvoja SR Slovenije 
v letu 1985; 

- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pri- 
pravi dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986 do 1990; 

- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminja- 
njem namembnosti; 
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o voli- 

tvah in delegiranju v skupščine z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o prekrških; 
- osnutak zakona o republikah in avtonomnih pokrajinah, 

ki se štejejo za gospodarsko manj razvite v obdobju od 1986. 
do 1990. leta; 

- osnutek zakona o sredstvih Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin v obdobju od 1986. do 1990. leta; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; 

- osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republikam in 
avtonomnim pokrajinam za obdobje od 1986. do 1990. leta. 

Zbor združenega dela irt Zbor občin bosta obravnavala: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o strokovnih naslovih z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o 

posebnem republiškem davku od prometa prozvodov in od 
plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev; 
- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o zagotovitvi 

sredstev za regres za umetna gnojila in za sredstva za var- 
stvo rastlin v obdobju 1986-1990 ter o pogojih in načinu 
uporabe teh sredstev. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- poročilo Gospodarske zbornice Slovenije o združevanju 

dela in sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v letih 1981-1984 z oceno združeva- 
nja sredstev v letu 1985. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja, 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 37. OKOLIŠA- 
RADLJE OB DRAVI 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije - gospodarsko področje, 
37. okoliš, Skupščina občine Radlje ob Dravi je dala nasled- 
njo pobudo: 
V občinah koroške regije je bilo v zadnjih 15 letih zgrajenih 
prek 1.700 km gozdnih cest, ki jih je zgradila LESNA Slovenj 
Gradec za potrebe spravila lesa in dostopa do številnih hri- 
bovskih domačij. Kmetje, lastniki zemljišč, so potrebne povr- 
šine za objekte največkrat brez odškodnine odstopali s tem, 
da se te prenesejo na novega uporabnika, njim pa ustrezno 
odpišejo davčna in druga bremena, ki jim je osnova katastr- 
ski dohodek. 

Po zakonu o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/ 
74) je investitor cest dolžan na svoje stroške poskrbeti za 
potrebe parcelacije zemljišč zaradi izvedbe nastalih spre- 
memb v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi in sicer v 
enem letu po dokončani gradnji ali rekonstrukciji objekta. 

Z geodetskimi predpisi je določen postopek ter način 
izmere in izdelave elaborata za izvedbo navedenih spre- 
memb. Ta pa ima relativno zelo visoko ceno. Po zadnjih 
cenikih geodetskih delovnih organizacij znašajo stroški 
odmere 1 km gozdne ceste 150.000 din. Sicer pa so visoki 
stroški skozi ves čas gradnje zaviralno vplivali na doslednost 
izvajanja navedenih zakonskih določil. Investitorju je za 
odmero cest vedno primanjkovalo potrebnih sredstev. 

Posledica tega je, da so kmetje formalno pravno še vedno 
lastniki odstopljenih zemljišč, s tem pa neupravičeno obre- 
menjeni z družbenimi obveznostmi, saj teh površin že dalj 
časa ne uživajo več. Ti s takim stanjem ne morejo biti zado- 
voljni, zato vse bolj zahtevajo, da se stanje sanira. 

Informirani smo, da so na področju vzdrževanja zemlji- 
škega katastra aktualna vprašanja novelacije zakonskih 
predpisov, ki naj bi med drugim tudi racionalizirala določene 
strokovne in upravne postopke. 

Bilo bi prav, da se delo na tem področju pospeši ter upo- 
števa potreba po poenostavitvi postopka za parcelacije gozd- 
nih cest, ustvari možnost uporabe sodobnih metod dela 
(aero fotoposnetkov), z opustitvijo zamejničenja. 

Dosedanja praksa je namreč pokazala, da odmero gozdnih 
cest ni smiselno enačiti s kategoriziranimi linijskimi objekti 
(občinske, regijske, magistralne ceste) v dolinskih območjih. 

Mejna črta gozdne ceste v naravi nima take teže, ki bi 
povzročala spore glede koriščenja gozdnih površin, postav- 
ljene mejnike pa prej ali slej odnese erozija. 

Racionalizacija obstoječih strokovnih predpisov bi lahko 
bistveno prispevala k pocenitvi navedenih geodetskih del, s 
tem pa ustvarila možnost splošne inventarizacije teh objek- 
tov, katere cilji so prisotni še na številnih drugih področjih 
upravljanja s prostorom. 

Navedeno problematiko je obravnaval zbor združenega 
dela skupščine občine Radlje ob Dravi in s sklepom zavezal 
skupino delegatov za delegiranje delegatov v zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije, da v zboru združenega 
dela da pobudo, da se v prakso ugotovljena dejstva pri nove- 
laciji geodetskih zakonskih predpisov upoštevajo, ti pa v tem 
smislu čimprej dopolnijo. 

Skupina delegatov predlaga poenostavitev postopka evi- 
dentiranja gozdnih cest v zemljiškem katastru in zemljiški 
knjigi s tem, da se ustvari možnost uporabe sodobnih metod 
dela (aero snemanje) z opustitvijo zamejničenja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobude sku- 
pine delegatov. Predlagane rešitve bo proučil in jih upošteval 
pri novelaciji predpisov o zemljiškem katastru in zemljiški 
knjigi. 

Del problematike, ki jo vsebuje pobuda, pa je po mnenju 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije že pred novelacijo 
predpisov možno urediti na naslednji način: 

1. Odmera ceste, ki je speljana prek zemljišč v zasebni 
lastnini: 
V smislu 14.'člena navodila za ugotavljanje in zamejničenje 
posestnih meja parcel (Uradni list SRS, št, 2/76) se meje ceste 
določijo po njenem poteku v naravi, za mejničenje s trajnimi 
mejnimi znamenji se nadomesti s količki ali drugimi znamenji, 
cesta se odmeri, morebitno nesoglasje prizadetih lastnikov 
glede poteka posestne meje ne zadrži izvedbe sprememb v 
zemljiški knjigi in v zemljiškem katastru. Vris ceste v katastr- 
skih načrtih na podlagi aerofotoposnetkov v tem primeru ne 
pride v poštev. 

2. Odmera ceste, ki je speljana preko zemljišča v uporabi 
gozdno-gospodarske organizacije: 
Evidentiranje je možno brez terenskih del tudi na osnovi 
aerofotoposnetkov. V zemljiškem katastru se evidentira cesta 
kot druga vrsta rabe določenega dela parcele. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
pobud in predlogov Sveta občin celjskega 
območja, Skupščine občine Novo mesto, skupine 
delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
iz občine Radovljica, skupine delegatov za 
gospodarsko področje iz občine Piran, Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu SR 
Slovenije, Skupnosti za ceste mesta Maribor in 
skupščine Skupnosti za ceste Slovenije glede 
reševanja problematike cestnega gospodarstva v 
SR Sloveniji 

Svet občin celjskega območja je dal naslednje ugotovitve in 
predloge: 

1. Predlog plana Skupnosti za ceste Slovenije je za leto 
1985 na področju razširjene reprodukcije povsem nesprejem- 
ljiv. Izpolnjen tudi ni srednjeročni plan 1981-1985. Postavlja 
se vprašanje, kako lahko Skupščina Skupnosti za ceste Slove- 
nije spreminja sprejeti srednjeročni plan. 

2. Ob eventuelnem povečanju virov predlagajo, da se naj- 
prej zagotovijo sredstva za izvedbo enostavne reprodukcije za 
vse kategorije cest. 

3. Z rebalansom plana Skupnosti za ceste Slovenije je v 
planu razširjene reprodukcije za leto 1985 zagotoviti vire za 
naslednjo etapo Celjske, zahodne magistrale, obvoznico 
Rogaška Slatina, magistrale št. 10 skozi Šempeter, ureditev 
ceste Huda luknja-Črnova-Arja vas, most Ljubno, podvoz 
Tremarje. Istočasno podpirajo enakopravno združevanje 
sredstev za vnaprej opredeljene projekte meddržavnega, 
zveznega oz. republiškega pomena. 

4. Najbolj so obremenjene in niso ustrezno urejene pove- 
zave po magistralni cesti Laško-Celje-Slovenske Konjice in 
regionalni cesti Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje-Celje- 
-Sentjur-Šmarje-SR Hrvatska. Enega največjih cestno pro- 
metnih problemov v Sloveniji predstavlja cesta Celje-Ljub- 
Ijana na odsedkih v Šempetru in Trojanah. Neprimerno stanje 
cest vpliva na varnost cestnega prometa. Opozarjajo na 
neurejena križišča, nivojska križanja z železnico, mostove s 
premajhno nosilnostjo, plazove, udore, neodgovarjajočo 
širino vozišč in premajhno nosilnost cestišč. 

5. V obdobju 1986-1990 predlagajo nadaljevanje izgradnje 
avtoceste Arja vas-Ljubljana in odpravo prometnih zamaškov 
na odsekih Šempeter, Zajasovnik (Baba) in Trojane z dogradi- 
tvijo tretjega prometnega pasu. 

6. Neizvedene naloge iz plana 1981-1985 po občinah celj- 
skega območja je treba prenesti kot prioritetne naloge v plan 
1986-1990. 

7. Podpirajo in predlagajo, da se dogovori in določi 
ustrezno razmerje iz naslova bencinskega dinarja, ker sedanji 
delež sredstev za ceste v maloprodajni ceni bencina in plin- 
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skega olja v korist vzdrževanja in izgradnje cest, ni sprejem- 
ljiv. 

8. Angažiranje sredstev za manj razvita območja naj bodo 
samo kot dopolnilna sredstva k rednim programom. Prioriteto 
bi morale določiti občine. 

9. Predlagajo postopek prekategorizacije regionalne v 
magistralno cesto od meje z Avstrijo-Dravograd-Titovo Vele- 
nje-Ar ja vas-Celje-Šentjur-Šmarje-Rogatec-meja s SR Hr- 
vaško. 

10. Ni sprejemljivo, da tečajne razlike in obresti bremenijo 
sredstva enostavne reprodukcije cestnega gospodarstva. 

11. Predlagajo, da Republiški komite za promet in zveze 
obravnava stanje cestnega gospodarstva in pripravi za Skupš- 
čino SR Slovenije predloge ukrepov. 

Skupščina občine Novo mesto je dala v zvezi s problema- 
tiko cestnega gospodarstva pobudo za izredno točko dnev- 
nega reda na'majskem zasedanju Skupščine SR Slovenije. 
Poleg tega tudi predlagajo izgradnjo drugega pasu ceste 
Ljubljana-Zagreb. 

Skupščina občine Radovljica ugotavlja zaradi pomanjkanja 
sredstev vedno slabše vzdrževanje vseh kategorij cest. Zaradi 
tega so gorenjske občine same začele z zbiranjem sredstev za 
ceste. Za rešitev cestnega gospodarstva predlagajo poveča- 
nje deleža za vzdrževanje od bencinskega dinarja. Predlagajo, 
da Skupščina SR Slovenije obravnava problematiko financira- 
nja in vzdrževanja cest. 

Poleg navedenih treh stališč, predlogov in pobud je Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu SR Slovenije podal 
Skupščini SR Slovenije predlog za povečanje sredstev za 
ceste vsebovanih v maloprodajni ceni bencina in plinskega 
olja, katerega je naslovil tudi na Jugoslovanski svet za varnost 
prometa. 

Skupnost za ceste mesta Maribor zahteva, da se v planskih 
dokumentih za naslednje srednjeročno obdobje objekti iz 
»Dogovora« ustrezno upoštevajo. 

Tudi Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije daje Skupš- 
čini SR Slovenije pobudo za čimprejšnje obravnavanje pro- 
blematike v zvezi s financiranjem cestnega gospodarstva v SR 
Sloveniji, skupaj s predlogi ukrepov. 

Skupčina Skupnosti za ceste Slovenije predlaga, da Skupš- 
čina SR Slovenije s svojimi sklepi pomaga pri rešitvi navede- 
nih problemov in da za ta namen zlasti: 

a) priporoči Zveznemu izvršnemu svetu, da spremeni odlok 
o oblikovanju cen nafte in naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, 
št. 11/85) tako, da bi dinarski znesek nadomestili z odstotnim 
deležem, ki naj bi znašal 15%. Tako bi zagotovili stalni delež v 
ceni nafte in naftnih derivatov in s tem tudi tekočo valorizacijo 
sredstev, ki je zaradi inflacije stroškov nujno potrebna. Spre- 
memba naj bi bila uveljavljena vsaj od 1. julija 1985. S to 
spremembo bi cestno gospodarstvo pridobilo 3.080 milijonov 
dinarjev letno oziroma v letošnjem letu polovico tega zneska, 
s čemer bi vsaj deloma normalizirali razmere pri vzdrževanju 
in obnavljanju cest in cestnih objektov; 

b) priporoči Zveznemu izvršnemu svetu spremembo odloka 
o oblikovanju cen nafte in naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, 
št. 11/85) tako, da bi del prometnega davka od cene naftnih 
derivatov prerazporedil v korist cest. Ta delež naj bi znašal 
10% v letu 1985 in naj bi se povečeval do leta 1990 tako, da bi 
v tem letu znašal 50%. Za cestno gospodarstvo bi to pomenilo 
1.450 milijonov dinarjev v prvem letu oziroma 7.250 milijonov 
v letu 1990; 

c) priporoči zveznim in republiškim organom, da pri reševa- 
nju problematike tečajnih razlik za kredite, najete v tujini, 
rešijo tako, da del tečajnih razlik prevzame NB Jugoslavije (n. 
pr. 50%). V kolikor pa bi moralo cestno gospodarstvo še 
naprej plačevati vse tečajne razlike, bi moralo omejiti sredstva 
za vzdrževanje in gradnjo cest, kar bi probleme, kijih navajajo 
v tej informaciji še bolj zaostrilo in stanje na cestah še poslab- 
šalo. 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, gospodarsko področje iz občin Koper, Izola in 
Piran s sedežem v Piranu daje pobudo, da Zbori Skupščine 
SR Slovenije nujno obravnavajo stanje in probleme v cestnem 
gospodarstvu SR Slovenije in se opredelijo do predlogov, da 
se s sistemsko ureditvijo zagotovitve bencinskega dinarja v 
višini 15% od prodajne cene pogonskega goriva, omogoči 
zanesljiv in trajen vir financiranja enostavne reprodukcije in 
da se prouči možnost, kako bi v okviru republik zagotovili 

sredstva za pokritje tečajnih razlik na posojila za cestno in 
drugo infrastrukturo ob uporabi nekaterih virov sredstev, ki 
jih predvideva že osnutek zveznega zakona o kritju tečajnih 
razlik pri NB Jugoslavije. 

Iz vseh stališč, predlogov in pobud izstopa predvsem 
področje planiranja in pomanjkanja nujno potrebnih finanč- 
nih sredstev za vzdrževanje cest. 

Gradiva predvsem opozarjajo, da se stanje v cestnem 
gospodarstvu v SR Sloveniji zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev rapidno slabša. Ob ugotovitvah, da skupnosti za 
ceste nimajo dovolj potrebnih sredstev, v gradivih predlagajo 
oziroma zahtevajo, da se v plane Skupnosti za ceste Slovenije 
vnesejo vsi slabše vzdrževani odseki regionalnih cest na 
posameznih območjih Slovenije (Celje in Novo mesto). 

V gradivih je razen splošnih opozoril o kritičnem stanju na 
magistralnih, regionalnih in lokalnih cestah izpostavljena tudi 
problematika virov za vzdrževanje cest. Izražena je ostra zah- 
teva, da se povečajo sredstva za ceste vsebovana v malopro- 
dajni ceni bencina in plinskega olja. 

STALIŠČE 
Stališča, predlogi in pobude, ki se nanašajo na pripravo 

planskih dokumentov za leto 1985 in v obdobje 1986-1990 na 
področju cestnega gospodarstva, so (v skladu s 35. členom 
zakona o cestah) naloge v pristojnosti delegatske skupščine 
Skupnosti za ceste Slovenije. V skladu z obstoječim sistemom 
planiranja v SIS materialne proizvodnje se osnutki letnih in 
srednjeročnih planskih dokumentov pripravljajo glede na pri- 
stojnosti v, občinskih SIS za ceste in v Skupnosti za ceste 
Slovenije. Aktivnosti za pripravo planskih dokumentov v nave- 
denih SIS za ceste in Skupnosti za ceste Slovenije že pote- 
kajo, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga vsem 
nosilcem planiranja v cestnem gospodarstvu SR Slovenije, da 
po rednem postopku predlagajo in usklajujejo vse pobude za 
dopolnitev letnih, srednjeročnih in dolgoročnih planov v 
skupščini Skupnosti za ceste Slovenije, odnosno v občinskih 
SIS za ceste. 

Naloge, ki zadevajo vzdrževanje in gradnjo regionalnih in 
lokalnih cest so v skladu s 34. členom zakona o cestah v 
pristojnosti občinskih samoupravnih interesni.h skupnosti za 
ceste. O teh pobudah je zato potrebno zagotoviti razprave in 
usklajevanja v skupščinah občinskih samoupravnih interes- 
nih skupnosti za ceste. V Skupnosti za ceste Slovenije pa tista 
vprašanja, ki so skupnega pomena. 

V zvezi s pobudo namembnosti sredstev za vlaganja na 
manj razvita območja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da je skupščine Skupnosti za ceste Slovenije spre- 
jela poseben pravilnik, s katerim so določeni kriteriji in pravila 
za usmerjanje dopolnilnih sredstev, vse dopolnitve in spre- 
membe pravilnika sprejema prav tako skupščina Skupnosti za 
ceste Slovenije. 

Izvršni svet SR Slovenije v zvezi s pobudo o prekategoriza- 
ciji regionalnih cest v magistralne in lokalnih v regionalne 
ugotavlja, da je Skupnost za ceste Slovenije pozvala letos vse 
občinske Samoupravne interesne skupnosti za ceste v SR 
Sloveniji, da posredujejo svoje predloge za prekategorizacijo 
kategoriziranih cest. V skladu s 7. členom zakona o cestah 
Skupnost za ceste Slovenije s soglasjem Izvršnega sveta SR 
Slovenije predlaga prekategorizacijo regionalne ceste v magi- 
stralno Zveznemu izvršnemu svetu. O prekategorizaciji 
lokalne ceste v regionalno pa odloči Skupnost za ceste Slove- 
nije na predlog občinske samoupravne interesne skupnosti za 
ceste in s soglasjem Izvršnega sveta SR Slovenije. Teh predlo- 
gov Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije Skupnost za 
ceste Slovenije še ni posredovala v obravnavo. 

V zvezi s pobudo za povečanje sredstev za ceste vsebova- 
nih v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja ugotav- 
ljamo, da so bile dosedanje aktivnosti za uresničitev te 
pobude izredno obsežne. Sistemsko reševanje tega področja 
je v pristojnosti Zveznega izvršnega sveta. Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije je neposredno in preko republiških uprav- 
nih organov: Republiškega komiteja za promet in zveze, 
Republiškega sekretariata za finance in Republiškega komi- 
teja za tržišče in splošne gospodarske zadeve v letu 1983, 
1984 in letos večkrat pismeno in z utemeljitvami informiral in 
zahteval, da Zvezni izvršni svet poveča delež sredstev za 
ceste, vsebovanih v maloprodajni ceni bencina in plinskega 
olja. Na osnovi dosedanjih predlogov in zahtev se je v maju 
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1984 povečal navedeni delež prodajne cene bencina za 3 
dinarje pri litru. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je novem- 
bra 1984 ob obravnavi osnutka Resolucije za leto 1985 v SFRJ 
predlagal, da se sredstva za ceste, vsebovana v maloprodajni 
ceni bencina in plinskega olja, določijo v relativnem deležu 
cene (v %) in ne v absolutnem znesku. Prav tako je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije marca letos ponovno predlagal Zvez- 
nemu izvršnemu svetu sprejetje dolgoročnejših ukrepov in 
oblikovanje stabilnih virov financiranja cestnega gospodar- 
stva in to s povečanjem deleža sredstev v maloprodajni ceni 
bencina in plinskega olja, ki je namenjen za ceste. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je v zadnjem obdobju dobil od Zvez- 
nega izvršnega sveta Skupščine SFRJ dva predloga o spre- 
membi Odloka o oblikovanju maloprodajne cene nafte in 
naftnih derivatov. Oba predloga je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije kritično ocenil glede na nesprejemljive predlagane 
rešitve v zvezi z valorizacijo dela sredstev vsebovanih v malo- 
prodajni ceni bencina in plinskega olja. Navedeni predlog 
Odloka Zveznega izvršnega sveta se lahko sprejme samo ob 
soglasju vseh republiških in pokrajinskih izvršnih svetov. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v medrepubliškem 
usklajevanju vztrajal na že opisanih stališčih in predlogih. 

Osnutek Zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki 
Jugoslavije, predvideva rešitve, ki naj bi olajšale težak položaj 
cestnega gospodarstva. 

, Skupnost za ceste Slovenije je vključila v načrtovane pri- 
hodke tudi del nadomestila tečajnih razlik, ki izhajajo iz pred- 
lagane ureditve. V kolikor bi se uveljavljena rešitev razlikovala 
od osnutka Zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki 

Jugoslavije in bi na tej osnovi Skupnost za ceste Slovenije 
razpolagala z manjšim zneskom za nadomestila tečajnih raz- 
lik od zneska ocenjenega v finančnem planu Skupnosti za 
ceste Slovenije bo le-ta razliko morala nadomestiti iz drugih 
virov, oziroma zmanjšati obseg vzdrževalnih del na cestah. 

Iz navedenega izhaja, da je materialni položaj na področju 
cestnega gospodarstva izredno težak, menimo pa, da bi k 
izboljšanju materialnega položaja lahko bistveno prispevale z 
boljšim gospodarjenjem tudi temeljne organizacije in organi- 
zacije združenega dela cestnih podjetij skupaj s sestavljeno 
organizacijo združenega dela cestnega podjetja Slovenije. 
Sprejeti bi morale stabilizacijske programe v skladu z usmeri- 
tvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v 
prometu. Izvajanje teh programov morajo spremljati skupš- 
čine samoupravnih interesnih skupnosti za ceste v občinah 
skupaj s skupščino Skupnosti za ceste Slovenije, za kar je 
vsem navedenim dal pobudo Republiški komite za promet in 
zveze že v decembru 1984. 

Republiški komite za promet in zveze pripravlja poročilo o 
izvajanju zakona o cestah v letu 1984, v katerem bodo obširno 
opisani vsi vidiki gospodarjenja S cestami in predlagani 
ukrepi za ureditev razmer v cestnem gospodarstvu. To poro- 
čilo bo obravnaval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
skladno s svojim programom v juniju 1985. Ob obravnavi 
navedenega poročila in teh stališč bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejel ustrezne ukrepe za čimhitrejšo razrešitev 
najbolj perečih problemov v cestnem gospodarstvu v SR 
Sloveniji. 

OBČINSKA KONFERENCA 
SZDL LJUBLJANA BEŽIGRAD 

POROČILO 

o opravljenih aktivnostih v zvezi z gradnjo skladišča radioaktivnih 

odpadkov na območju reaktorskega centra v Podgorici 

Zbor občin skupščine SRS je na 47. seji po obravnavi 
zahteve skupine delegatov iz občine Domžale in pobude sku- 
pine delegatov iz občine Ljubljana Bežigrad v zvezi z gradnjo 
skladišča radioaktivnih odpadkov v Podgorici sprejel pripo- 
ročilo, naj izvršni svet skupščine SRS čimprej zagotovi 
ustrezne razgovore s prizadetimi. Odgovor na zahtevo sku- 
pine delegatov iz občine Domžale je objavljen v Poročevalcu 
štev. 16. str. 47, odgovor na delegatsko pobudo iz občine 
Ljubljana Bežigrad pa v Poročevalcu štev. 18, str. 5, prav tam 
pa je objavljena tudi informacija skupine delegatov iz občine 
Domžale o poteku aktivnosti v zvezi z gradnjo skladišča 
radioaktivnih odpadkov. 

Republiški komite za energetiko in Institut »Jožef Štefan« 
sta v dogovorjenem roku (do 14. 5. 1985) posredovala odgo- 
vore in informacije na dodatno oblikovana vprašanja občin- 
skima konferencama SZDL Ljubljana Bežigrad in Domžale. 
Na usklajevalnem sestanku predstavnikov vseh zainteresira- 
nih organizacij, organov in skupnosti v Domžalah 16. maja 
1985 v skupni organizaciji obeh občinskih konferenc SZDL je 
bila sprejeta ocena, da so pripravljeni odgovori na odprta 
vprašanja in druge izpeljane aktivnosti ustrezna podlaga za 
izvedbo zbora zainteresiranih krajanov na temo »Odgovori 
na odprta vprašanja v zvezi z gradnjo skladišča radioaktivnih 
odpadkov na območju reaktorskega centra v Podgorici«. 
Zbor je bil 20. maja 1985 ob 20. uri v Kmetskem domu v 
Beričevern, organizirali pa sta ga občinski konferenci SZDL 
Ljubljana Bežigrad in Domžale skupaj s krajevnimi konferen- 
cami SZDL Beričevo-Brinje, Dol. Sentjakob-Podgorica, Dra- 
gomelj-Pšata in Ihan. Poleg številnih krajanov iz teh krajev- 
nih skupnosti so se zbora udeležili vabljeni predstavniki 
izvršnega sveta skupščine SRS in pristojnih republiških 
upravnih organov, predstavniki Instituta »Jožef Štefan«, 
predstavniki obeh občin in organizacij SZDL ter novinarji. 

Na zboru so navzoči dobili širše informacije o obravnavani 
problematiki in odgovore na zastavljena vprašanja. Kljub 

temu so se še pojavljale zahteve za ustavitev gradnje skla- 
dišča oziroma za prelokacijo le-tega na primernejše 
območje. Navzoči predstavniki republiškega izvršnega sveta 
in upravnih organov, Instituta »Jožef Štefan« in organizator- 
jev zbora so te zahteve skušali argumentirano zavrniti. Zbor 
se je končal s soglasno podporo predlaganim pobudam, 
zahtevam in predlogom, in sicer: 

1. V skladišču radioaktivnih odpadkov na območju reaktor- 
skega centra Insituta »Jožef Štefan« v Podgorici (v nasled- 
njem besedilu: skladišče) se ne smejo na noben način, v 
nobeni količini in za nobeno obdobje hraniti kakšrnikoli 
radioaktivni odpadki iz Rudnika urana Žirovski vrh in Nukle- 
arne elektrarne Krško, prav tako pa nobeni radioaktivni 
odpadki iz drugih republik in pokrajin, ker v ta namen gra- 
dita oziroma morata graditi primerni skladišči tudi ustrezna 
instituta v Zagrebu in Beogradu. 

2. V skladišču se ne smejo na noben način, v nobeni 
količini in za nobeno obdobje hraniti kakšrnikoli visoko 
aktivni odpadki ne glede na to, kje bi nastajali, v Institutu 
»Jožef Štefan« ali drugje. 

3. V že izdanih lokacijskih in gradbenih dokumentih je 
treba odpraviti za zdaj dopuščeno možnost za širjenje skla- 
dišča, ker takšna širitev ni potrebna. 

4. Ker je začasnost hrambe radioaktivnih odpadkov v skla- 
dišču odvisna od izgradnje odlagališča radioaktivnih odpad- 
kov, v katerem bodo le-ti dokončno in stalno shranjeni, je 
nujno, da se v republiških srednjeročnih planskih dokumen- 
tih jasno in nedvomno določi, da mora biti odlagališče zgra- 
jeno v naslednjem srednjeročnem obdobju, tj. najpozneje do 
leta 1990, pri čemer je treba zagotoviti tudi vsa potrebna 
finančna sredstva in druge pogoje za uresničitev te naloge. 
To nalogo je treba primerno vključiti tudi v dolgoročne plan- 
ske dokumente. 

5. V zvezi z načrtovano površino skladišča, začasno 
hrambo raidoaktivnih odpadkov v njem in nujnostjo izgrad- 
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nje odlagališča v naslednjem srednjeročnem obdobju je 
treba preučiti potrebnost načrtovane površine skladišča. 

6. Vse tangirane krajevne skupnosti in obe občini je treba 
tekoče seznanjati z rezultati meritev radioaktivnosti na 
območju reaktorskega centra IJS v Podgorici in z vrstami in 
količinami radioaktivnih odpadkov v skladišču. 

7. Z ustreznimi predpisi je treba določiti način, dinamiko, 
postopke in varnost v zvezi s praznenjem skladišča oziroma 
odvažanjem začasno in prehodno shranjenih radioaktivnih 
odpadkov iz skladišča v odlagališče. 

8. Po prenehanju delovanja sedanjega reaktorja v Podgo- 
rici je treba območje sanirati v skladu s predpisi in opredeliti 
namembnost območja glede na prenehanje delovanja reak- 
torja. 

9. V zvezi z načrtovano graditvijo laboratorijske hale 
LHR-KL/II na območju reaktorskega centra (v njej je med 
drugim predvidena predelava tehničnega uranovega koncen- 
trata do čistih uranovih spojin v večjem laboratorijskem 
merilu) je treba poiskati in vsestransko preveriti tudi druge 
lokacije za objekt takšne namembnosti in izbrati najprimer- 
nejšo. 

10. Zagotoviti je treba pravočasno, vsestransko in celovito 
obveščanje delovnih ljudi in občanov tangiranih krajevnih 
skupnosti, obeh občin in širše javnosti o nameravanih pose- 
gih v prostor na območju reaktorskega centra v Podgorici, o 
gradnji novih objektov in uvajanju novih delovnih progra- 
mov, ki vplivajo ali lahko vplivajo na okolje. 

Za uresničitev navedenih pobud, zahtev in predlogov, zaje- 
tih v tč. 1 do 10, predlagamo: 

- (v zvezi s tč. 1 in 2) da skupščina SR Slovenije s sklepom 
zbora občin prepove, da bi v skladišču radioaktivnih odpad- 
kov na območju reaktorskega centra v Podgorici na kakršen- 
koli način, v kakršnikoli količini in za katerokoli obdobje 
hranili kakršnekoli visoko aktivne odpadke in kakršnekoli 
radioaktivne odpadke iz Rudnika urana Žirovski vrh, Nukle- 
arne elektrarne Krško in drugih republik in pokrajin, in naloži 
izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da zagotovi stalno 
in dosledno izvajanje tega sklepa in o tem obvešča skupš- 
čino SR Slovenije in skupščini občin Ljubljana Bežigrad in 
Domžale; 

- (v zvezi s tč. 3) da izvršni svet skupščine SRS na seji 
zbora občin zagotovi, da bo naložil pristojnim republiškim 
upravnim organom, da iz izdanih lokacijskih in gradbenih 
dokumentov črtajo možnost širjenja skladišča, in da o ures- 

ničitvi tega naloga poroča skupščini SR Siovenije in skupšči- 
nama občin Ljubljana Bežigrad in Domžale; 
- (v zvezi s 4. točko) da skupščina SR Slovenije s sklepom 

zbora občin naloži predlagatelju republiških srednjeročnih 
planskih dokumentov, da vanje vključi izgradnjo odlagališča 
radioaktivnih odpadkov v naslednjem srednjeročnem 
obdobju, najpozneje do leta 1990 in da to nalogo primerno 
vključi tudi v dolgoročne planske dokumente; 
- (v zvezi s 4. točko) da skupščina SR Slovenije s sklepom 

zbora občin naloži izvršnemu svetu skupščine SRS, da ji 
tekoče poroča o aktivnosti v zvezi z gradnjo odlagališča 
radioaktivnih odpadkov; 

- (v zvezi s 5. točko) da izvršni svet skupščine SRS na seji 
zbora občin zagotovi, da bodo pristojni republiški upravni 
organi skupaj z Institutom »Jožef Štefan« preučili potrebnost 
načrtovane površine skladišča, in da o izidu teh preučevanj 
poroča skupščini SR Slovenije in o tem obvesti tudi skupš- 
čini občin Ljubljana Bežigrad in Domžale; 

- (v zvezi s 6. točko) da izvršni svet skupščine SRS in 
pristojni republiški upravni organi v sodelovanju z Institutom 
»Jožef Štefan« in po dogovoru s predstavniki občin Ljub- 
ljana Bežigrad in Domžale in tangiranih krajevnih skupnosti 
določijo način in obseg seznanjanja delovnih ljudi in obča- 
nov z rezultati meritev radioaktivnosti na območju reaktor- 
skega centra v Podgorici in v okolici le-tega; 
- (v zvezi s 7. točko) da izvršni svet skupščine SRS na seji 

zbora občin poroča o predvidenih postopkih za sprejem zah- 
tevanih predpisov; 

- (v zvezi z 8. točko) da izvršni svet skupščine SRS naloži 
pristojnim republiškim upravnim organom in Institutu »Jožef 
Štefan«, da zagotovijo izdelavo potrebnega programa sana- 
cije in razvojnih perspektiv reaktorskega centra po preneha- 
nju delovanja reaktorja in o tem obvestijo občini Ljubljana 
Bežigrad in Domžale in tangirane krajevne skupnosti; 

- (v zvezi z 9. točko) da izvršni svet skupščine SRS na seji 
zbora občin zagotovi, da bo naložil pristojnim republiškim 
upravnim organom in Institutu »Jožef Štefan«, da poiščejo in 
vsestransko preverijo tudi druge lokacije za načrtovano labo- 
ratorijsko halo LHR-KUII, in da bo izbrana najprimernajša 
lokacija; 
- (v zvezi z 10. točko) da izvršni svet skupščine SRS naloži 

pristojnim republiškim upravnim organom in Institutu »Jožef 
Štefan«, da bodo sproti zagotavljali pravočasno in celovito 
obveščanje delovnih ljudi in občanov tangiranih krajevnih 
skupnosti, obeh občin in širše skupnosti o zadevah, navede- 
nih v tč. 10. 

SKUPŠČINA OBČINE DOMŽALE 

SKLEP 

ob obravnavi problematike gradnje skladišča radioaktivnih odpadkov v 

Podgorici 

Na osnovi 249. člena in skladno z 250. členom statuta 
občine Domžale (Uradni vestnik občine Domžale št. 2/85) je 
Skupščina občine Domžale na 35. zasedanju Zbora združe- 
nega dela in 34. zasedanju Zbora krajevnih skupnosti dne 
23. 5. 1985 ter skladno s stališči Družbenopolitičnega zbora 
z dne 22. 5. 1985 ob obravnavi problematike gradnji skla- 
dišča radioaktivnih odpadkov v Podgorici sprejela tele 

SKLEPE 
1. Skupščina občine Domžale zahteva, da naj bo skladišče 

radioaktivnih odpadkov na etmečju reaktorskega centra v 
Podgorici prehodno in sicer sar c, _ ; nizko in srednjeaktivne 
odpadke za potrebe Instituta Jožef-Štefan, Kliničnega centra 
Ljubljana ter drugih organizacij Združenega dela z območja 
SR Slovenije, ki uporabljajo izotope. Nikakor pa se v tem 
prehodnem skladišču ne smejo hraniti odpadki iz jedrske, 
elektrarne Krško, Žirovskega vrha ter iztrošeni gorilni ele- 
menti iz reaktorja v Podgorici. 

2. Institut Jožef Štefan naj začne postopek za spremembo 

lokacijske odločbe iz katerega naj se črta določilo, ki predvi- 
deva možnost širitve skladišča jedrskih odpadkov. 

3. Zato, da se odlaganje jedrskih odpaakov trajno uredi je 
potrebno v dolgoročnih in srednjeročnih planskih dokumen- 
tih predvideti lokacijo centralnega odlagališča in sistem traj- 
nega odlaganja jedrskih odpadkov ter opredeliti vire sredstev 
za te namene; tako skladišče mora biti zgrajeno najkasneje do 
leta 1990. 

4. V skladu z veljavno zakonodajo naj pristojni republiški 
upravni organi pripravijo podzakonske predpise s katerimi bo 
Institut Jožef Štefan dolžan redno prazniti skladišče jedrskih 
odpadkov na centralno odlagališče. 

5. Skupščina občine Domžale zahteva, da se v skladišču 
jedrskih odpadkov zagotovi maksimalna varnost in dosledno 
upoštevajo tehnični predpisi. Skupščina občine zahteva 
dejansko odgovornost glede varnosti od pristojnih republi- 
ških organov in Instituta Jožef Štefan. 

Skupščina občine Domžale zahteva, da se po prenehanju 
obratovanja jedrskega reaktorja v Podgorici dosledno spoštu- 
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jejo zakonski predpisi in jedrska objekta (reaktor in skladišče) 
ustrezno sanira. 

6. Skupščina občine Domžale zahteva, da se izboljša ozi- 
roma zagotovi tesno sodelovanje Instituta Jožef Štefan s 
krajevnimi skupnostmi s tega območja z namenom pravočas- 
nega informiranja občanov ter usklajenega sodelovanja tudi 
na področju civilne zaščite. 

7. Institut Jožef Štefan mora zagotoviti reden vpogled v 
hranjenje jedrskih odpadkov predstavnikom krajevnih skup- 
nosti s tega območja. 

8. Predstavnikom krajevnih skupnosti s tega območja 
morajo biti dostopne meritve o sevanju in izpustih iz reaktorja 

s tem, da izvede občasne primerjalne meritve tudi Zavod za 
varstvo pri delu SR Slovenije in sicer najmanj dvakrat letno. 

9. Skupščina občine Domžale zahteva, da Institut Jožef 
Štefan ponovno prouči na podlagi analize primernost lokacije 
načrtovane gradnje laboratorijske hale za dejavnost na 
področju anorganske kemijske tehnologije. V analizi mora 
Institut Jožef Štefan upoštevati alternativne rešitve lokacijske 
načrtovane hale ter predlagati optimalno varianto. Skupščina 
občine Domžale namreč opozarja na dejstvo, da je to 
območje že močno obremenjeno z onesnaževalci. 

10. Izvršni svet Skupščine občine Domžale naj spremlja 
izvajanje teh sklepov in o tem poroča Skupščini občine Dom- 
žale. 

Izvršni svet je na podlagi pobud, zahtev in predlogov 
OK SZDL Ljubljana Bežigrad in sklepov Skupščine 
občine Domžale v zvezi z gradnjo skladišča radioaktiv- 
nih odpadkov na območju Reaktorskega centra v Pod- 
gorici posredoval na seji zbora dne 4. junija 1985 svoja 

pismena stališča. V skladu z zahtevanimi dopolnitvami 
in sklepom zbora, (objavili smo ga v Poročevalcu št. 20 
- 18.6.1985) sprejetim na tej seji, pa je Izvršni svet 
posredoval naslednja pismena dopolnjena stališča: 

STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA SKUPSCINE SR 
SLOVENIJE DO POBUD, ZAHTEV IN 
PREDLOGOV OBČINSKE KONFERENCE SZDL 
LJUBLJANA BEŽIGRAD IN SKLEPOV 
SKUPŠČINE OBČINE DOMŽALE V ZVEZI Z 
GRADNJO SKLADIŠČA RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV NA OBMOČJU REAKTORSKEGA 
CENTRA V PODGORICI 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 47. seji po 
obravnavi pobude skupin delegatov iz občine Domžale in iz 
občine Ljubljana Bežigrad v zvezi z graditvijo skladišča ra- 
dioaktivnih odpadkov v Reaktorskem centru Instituta »Jožef 
Štefan« v Podgorici sprejel priporočilo, da naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije čimprej v neposrednem razgovoru s 
prizadetimi razjasni odprta vprašanja in posreduje z Institu- 
tom »Jožef Štefan« ustrezne odgovore. 

Občinski konferenci SZDL obeh občin Domžale in Ljubljana 
Bežigrad sta po uskladitvi odgovorov na zastavljena vpraša- 
nja organizirali v Kmetskem domu v Beričevem javno raz- 
pravo po vseh odprtih vprašanjih na zboru občanov prizadetih 
krajevnih skupnosti 20. maja 1985. Kot zaključek javne raz- 
prave so bili formulirani sklepi, ki vsebujejo deloma stare 
predloge in pobude, dodani pa so še novi sklepi. Le-ti so bili 
posredovani skupinam delegatov za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije (OK SZDL Ljubljana Bežigrad, št. 01-150/85 od 
24.5.1985). 

2. Zaradi specifičnosti pobud, zahtev in predlogov, ki so bili 
sprejeti na zboru krajanov prizadetih krajevnih skuposti in ki 
jih je Občinska konferenca SZDL Ljubljana Bežigrad posredo- 
vala delegatom za Zbor občin Skupščine SRS 3. in 4. junija 
1985, daje Izvršni svet Skupščine SRS podrobne odgovore 
odnosno rešitve na vsako od postavljenih pobud, zahtev 
odnosno predlogov. Pri odgovorih so upoštevani tudi sklepi 
Skupščine občine Domžale, ki so jih sprejeli zbori skupščine 
22. in 23.5.1985. Reference na sklepe Skupščine občine 
Domžale so označene za zaporednimi številkami v oklepajih 
(D-n). 

V zvezi s tem želimo poudariti, da je bii reaktorski center 
zgrajen za raziskovalno delo s področja reaktorske fizike, 
reaktorske tehnike, radiokemije in ostalih raziskav miroljubne 
uporabe jedrske energije. Skladišče samo po sebi nikakor ne 
pomeni razširjanja dejavnosti centra, pač pa službe Instituta 
»Jožef Štefan« prevzemajo nove naloge v zvezi s prevzemom 
nizko in srednje aktivnih odpadkov. 

Izvršni svet Skupščine SRS je na podlagi zaključkov zbora 
pripravil stališča na predlagane pobude, zahteve in predloge 
sprejete na sestanku krajanov in zadolžil republiške upravne 
organe ter investitorja za ureditev vseh zahtev, za katere so 
občani na sestanku zahtevali, da se uredijo zaradi varnosti 
objekta, njegove uporabe in varstva okolja, kot sledi: 

(1) V skladišču radioaktivnih odpadkov Reaktorskega cen- 
tra Instituta »Jožef Štefan« se ne smejoskladiščiti kakršni koli 
radioaktivni odpadki iz Rudnika urana Žirovski vrh, Nuklearne 

elektrarne Krško ali iz drugih republik in pokrajin, prav tako 
pa tudi ne izrabljeno jedrsko gorivo (D-1). 

Institut »Jožef Štefan« bo skladno z dogovorom dal pobudo 
za sporazumno spremembo lokacijske odločbe, s katero bo 
zagotovljfena prepoved skladiščenja radioaktivnih odpadkov 
iz Nuklearne elektrarne Krško ali iz drugih socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin, ki niso bili proizve- 
deni v institutu »Jožef Štefan« in obsevanega jedrskega 
goriva ter radioaktivnih odpadkov iz Rudnika urana Žirovski, 
vrh ki bi nastali z eventualno spremenjeno tehnologijo prede- 
lave rude. Prav tako bo dal pobudo za spremembo odločbe 
tako, da bo prepovedano shranjevanje visokoaktivnih odpad- 
kov in odpravljena možnost širjenja skladišča. 

Republiški komite za industrijo in gradbeništvo bo nave- 
dene prepovedi in omejitve preveril še ob izdaji obratovalnega 
dovoljenja. , . ... 

(2) V skladišču se ne smejo hraniti visoko aktivni odpadki. 
Velja ista rešitev kot ad (1). 
(3) V že izdanih lokacijskih in gradbenih dovoljenjih je treba 

odpraviti zdaj dopuščeno možnost za širjenje skladišča (D-2). 
Velja ista rešitev kot ad (1). 
(4) Da se zagotovi začasnost hrambe radioaktivnih odpad- 

kov v skladišču Reaktorskega centra v Podgorici, je nujno, da 
se v republiških planskih dokumentih določi, da mora biti 
odlagališče zgrajeno v naslednjem planskem obdobju do leta 
1990 (D-3). 

Odbor za spremljanje izvajanja Družbenega dogovora o 
pogojih in načinu reševanja vprašanj skladiščenja obseva- 
nega jedrskega goriva in trajnega odlaganja radioaktivnih 
odpadkov (Ur. list SFRJ, št. 68/84) mora do oktobra 1985 na 
podlagi opravljenih študij podati predlog vsem podpisnikom 
družbenega dogovora za odločitev o izgradnji centralnega 
odlagališča ali pa regionalnega odlagališča nizko in srednje 
aktivnih odpadkov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nalaga Republiškemu 
komiteju za družbeno planiranje, da v republiških planskih 
dokumentih za naslednje srednjeročno obdobje predvidi 
odlagališče za radioaktivne odpadke, oziroma to doseže v 
zveznih planskih dokumentih na osnovi medrepubliškega do- 
govarjanja. 

O izvršenih aktivnostih in izgradnji odlagališča radioaktiv- 
nih odpadkov bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tekoče 
poročal Skupščini SR Slovenije. 

(5) V zvezi z načrtovano površino skladišča, začasno 
hrambo radioaktivnih odpadkov v njem in nujnostjo izgradnje 
odlagališča v naslednjem planskem obdobju je treba preučiti 
potrebnost načrtovane površine skladišča. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora bo 
pri dopolnitvi lokacijske odločbe proučil tudi to vprašanje, 
glej ad (1). 

(6) Prizadete krajevne skupnosti in obe občini je treba 
tekoče seznanjati z rezultati meritev radioaktivnosti na 
območju Reaktorskega centra IJS v Podgorici, pri čemer naj 
bi dvakrat letno izvedel meritve tudi Zavod za varstvo pri delu 
SRS (D-8), in z vrstami ter količinami radioaktivnih odpadkov, 
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ki so shranjeni v skladišču (D-7). Potrebno je tudi informiranje 
občanov ter usklajeno delovanje civilne zaščite Reaktorskega 
centra s krajevnimi skupnostmi in občinama (D-6). 

Izvršni svet Skupščine SRS nalaga Republiškemu komiteju 
za zdravstvo in socialno varstvo, da bo dostavljal letna poro- 
čila o meritvah radioaktivnosti okolja Reaktorskega centra 
Instituta »Jožef Štefan« z oceno Strokovne komisije za jedr- 
sko varnost pri Republiškem komiteju za energetiko, izvrš- 
nima svetoma občin Ljubljana-Bežigrad in Domžale v vednost 
in nadaljnjo distribucijo prizadetim krajevnim skupnostim. 
Institut »Jožef Štefan« naj uredi z Zavodom za varstvo pri delu 
SRS njegovo sodelovanje pri meritvah radioaktivnosti okolja 
Reaktorskega centra v Podgorici. 

Izvršna sveta obeh občin pa naj se dogovorita z vodstvom 
Instituta »Jožef Štefan« za način in pogostost uvida predstav- 
nikov prizadetih krajevnih skupnosti v evidenco skladiščenih 
radioktivnih odpadkov v skladišču Reaktorskega centra IJS v 
Podgorici. 

Za usklajeno delovanje civilne zaščite na svojem območju 
so dolžni skrbeti občinski štabi civilne zaščite. 

(7) Z ustreznimi predpisi je treba določiti način, dinamiko, 
postopke in varnost v zvezi s hranjenjem odpadkov in s 
praznjenjem skladišča oziroma odvažanjem prehodno shra- 
njenih radioaktivnih odpadkov iz skladišča v odlagališča (D-4) 
in (D-5.1). 

Ko bodo sprejeti zvezni pravilniki iz 65. in 66. člena Zakona 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih za 
varnost jedrskih objektov (Ur. list SFRJ, št. 62/84) bo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije obvestil Skupščino SRS o stanju 
predpisov in eventualni potrebi dopolnilnih republiških pred- 
pisov za rešitev navedenih in drugih problemov v zvezi z 
evidenco, zbiranjem, hranitvijo in odlaganjem radioaktivnih 
odpadkov v SR Sloveniji. 

Prav tako bo Izvršni svet Skupščine SRS obvestil Skupščino 
SRS o pogojih odlaganja srednje in nizko aktivnih odpadkov, 
ko bo sprejet investicijski elaborat odlagališča nizko in sred- 
nje aktivnih odpadkov v SFRJ, skladno z izvajanjem določil 
Družbenega dogovora o načinu in pogojih reševanju vprašanj 
skladiščenja obsevanega jedrskega goriva in trajnega odlaga- 
nja radioaktivnih odpadkov (Ur. list SFRJ, št. 68/84). 

(8) Po prenehanju delovanja sedanjega reaktorja v Podgo- 
rici je treba območje sanirati v skladu s predpisi in opredeliti 
namembnost območja glede na prenehanje delovanja reak- 
torja, odnosno skladišča odpadkov (D-5). 

Pristojni republiški upravni organi bodo skladno z določili 
13. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije 
določili roke in ustrezne sanacijske ukrepe po prenehanju 
delovanja reaktorja TRIGA v Reaktorskem centru Instituta 
»Jožef Štefan« v Podgorici (Ur. list SFRJ, št. 62/84). O tem 
bosta obveščeni občini Ljubljana-Bežigrad in Domžale. 

(9) V zvezi z načrtovano graditvijo laboratorijske hale LHR- 
Kl/ll na območju Reaktorskega centra IJS v Podgorici je treba 
poiskati in preveriti tudi druge lokacije za objekt takšne 
namembnosti in izbrati najprimernejšo. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
izdal 6.6.1984 lokacijsko dovoljenje za gradnjo laboratorijske 
hale LHR-K1/II na območju Reaktorskega centra IJS v Podgo- 
rici. Dovoljenje je bilo izdano na podlagi določil zakona o 
urbanističnem planiranju (Ur. list SRS, št. 16/67) in sicer 
23. člena, ki omogoča izdajo lokacijskega dovoljenja ali na 
podlagi zazidalnega načrta ali na podlagi elementov spreje- 
tega urbanističnega programa, urbanističnega načrta ali 
urbanističnega reda. Ker se območje reaktorskega centra v 
Podgorici ureja z urbanističnim programom in urbanističnim 
redom in gre za inštitutsko cono, ki omogoča take vrste 
gradnje, je bila uporabljena pri izdaji lokacijskega dovoljenja 
ta druga možnost. 

Po določbi 21. člena navedenega zakona, je bil ustrezno 
zaslišan za urbanizem pristojni organ Skupščine občine Ljub- 
ljana-Bežigrad (soglasje Komiteja za urbanizem, gradbene 
zadeve, komunalno in stanovanjsko gospodarstvo izdano dne 
3.4.1984), pridobljena soglasja pristojnih organov in organi- 
zacij in opravljena obravnava dne 26.3.1984. Na obravnavo so 
bile vabljene vse organizacije, ki imajo položaj stranke v 
lokacijskem postopku. Sodelovanje krajevne skupnosti po 
zakonu in drugih splošnih aktih, ki urejajo to področje, ni 
določeno kot pogoj za izdajo lokacijskega dovoljenja. Pač pa 
predvideva zakon možnost sodelovanja krajevne skupnosti 
pri sprejemanju planskih in prostorskih aktov. 

Lokacijsko dovoljenje za laboratorijsko halo velja do 
6.6.1985, ker investitor ni zaprosil za gradbeno dovoljenje, 
investitor je že vložil zahtevek za podaljšanje veljavnosti loka- 
cijskega dovoljenja. V postopku za podaljšanje bo Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora obravnaval zah- 
tevek skladno z delegatsko pobudo t. j. upošteval rezultate 
preverjanja drugih možnih lokacij. 

(10) Zagotoviti je treba pravočasno, vsestransko in celovito 
obveščanje delovnih ljudi in občanov prizadetih krajevnih 
skupnosti obeh občin in širše javnosti o nameravanih posegih 
v prostor na območju reaktorskega centra v Podgorici, o 
gradnji novih objektov in uvajanju novih delovnih programov, 
ki vplivajo ali lahko vplivajo na okolje. 

Skladno z načeli naše družbene ureditve predlaga Izvršni 
svet Skupščine SRS izvršnima svetoma občin Ljubljana-Beži- 
grad in Domžale, da se dogovorita z vodstvom Instituta »Jožef 
Štefan«, da Institut ob priliki »dneva odprtih vrat« ali ob drugi 
primerni priliki pripravi za predstavnike občin in prizadetih 
krajevnih skupnosti poseben razgovor o načrtih in delu Insti- 
tuta v prihodnjem letu in da ob takih prilikah posvetijo 
posebno skrb prav vprašanjem vpliva dejavnosti raziskovalnih 
enot v reaktorskem centru na neposredno življenjsko okolje. 
Istočasno Izvršni svet Skupščine SRS nalaga vsem pristojnim 
upravnim organom, da v okviru svojih pristojnosti in nalog 
posvetijo posebno skrb vsem vprašanjem varstva okolja v 
zvezi z varstvom pred ionizirajočimi sevanji, uporabi radioak- 
tivnih izvorov ter drugih nevarnih snovi in pravočasnemu 
informiranju. 

(11) Izvršni svet Skupščine SRS bo tekoče spremljal aktiv- 
nosti navedene v teh stališčih in o njihovem uresničevanju 
poročal Skupščini SR Slovenije v 6 mesecih. 

. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 4. 6. 1985 

- Delegati imajo možnost reči ne! 

V skupini delegatov za go- konov v treh fazah, in sicer kot 
spodarsko področje 12. okoliš predlog za izdajo zakona, za- 
- Kranj že od začetka tega konski osnutek in zakonski 
mandatnega obdobja ugotav- predlog. Ob tem pa omogoča 
Ijamo, da je vse preveč zadev nekaj izjem, in sicer: 
v Skupščini izpeljanih po »hi- - združitev prve in druge far 
trem postopku«, da se morajo ze, kadar to predlaga predla- 
prevečkrat delegati o marši- gatelj zakona, delegat v zboru, 
kateri zadevi odločiti sami, delovno telo in skupščina sa- 
ker pogosto dobijo materiale moupravne interesne skupno- 
o katerih se je potrebno odlo- sti za območje republike. Obi- 
čati, na mizo, tik pred pričet- čajno je združitev faz predvi- 
kom seje. Vemo pa, da marši- dena že v letnem programu 
kateri delegat ni »ekspert« za del; 
vsa področja, ki so obravna- 7 skrajšani postopek za iz- 
vana v republiški skupščini in dajo zakona, ko se skupaj 
bi- pogosto rabili pomoč tudi obravnava predlog za izdajo 
ostalih članov skupine. zakona in zakonski predlog 

Druga stvar, ki se nam zdi oziroma zakonski osnutek in 
problematična pa je ta, da se zakonski predlog. Poslovnik 
vse predolgo zavlačuje s natančno določa primere, ko 
predložitvijo posameznih za- ie možna taka obravnava, 
konskih aktov Skupščini SRS, ~ hitri postopek za izdajo 
ki pa pogojujejo tudi spreje- zakona, ki se uporablja samo v 
manje spremljajočih aktov v nujnih primerih, kadar je treba 
občini, ki pa so rokovno pogo- izdati zakon zaradi preprece- 
jeni. Tak primer je bil npr. vanja in odpravljanja večjih 
Predlog zakona o spremem- motenj v gospodarstvu, kadar 
bah in dopolnitvah zakona o to zahtevajo interesi ljudske 
davkih občanov, ki ga je Re- obrambe, varstva ustavne ure- 
publiška Skupščina spreje- ditve, naravne nesreče ini dru- 
mala v začetku marca, med- ge izredne potrebe republike, 
tem ko je bilo potrebno v obči- Predlog za hitri postopek mora 
nah sprejeti Odlok do konca biti posebej obrazložen, 
marca, da bi bil lahko v veljavi O vseh navedenih izjemnih 
že letošnje leto. Zavedati se postopkih se mora pred dolo- 
je potrebno, da se je tudi Ob- čitvijo dnevnega reda oprede- 
činska skupščina dolžna dr- liti zbor. 
žati roka, po katerem mora Delegati so večkrat opozar- 
materiale predhodno posre- jali na težave, ki jih imajo pri 
dovati delegatom. obravnavi zakonov, ki niso 

Tako občutljive zadeve kot predloženi v trifaznem postop- 
ie Zakon o davkih občanov in ku. Zato je v sprejetih spre- 
podobne zadeve pa povzro- membah in dopolnitvah po- 
čajo med delovnimi ljudmi in slovnika (20. člen) natančneje 
občani veliko nemira in obe- urejen način opredeljevanja in 
nem tudi kritike na račun usklajevanja med zbori o teh 
funkcionarjev in delavcev, ki postopkih. Vsekakor je treba 
so v občinah odgovorni za ta poudariti, da odločitev spreje- 
področja dela, kljub temu, da ma zbor in če delegati ne so- 
niso krivi, da je treba potem glašajo z izrednimi postopki^ 
na samih sejah vnašati dolo- imajo možnost to izraziti pred 
čene spremembe, ki ne bi bile določitvijo dnevnega reda. V 
potrebne, če bi imeli dovolj skladu s sprejetimi skupščin- 
zgodaj pripravljalci v rokah skimi stališči o uresničevanju 
nove zakone. delegatskega sistema, pa se je 

Zato naj se v bodoče tudi seveda treba zavzemati, da je v 
upošteva pri sestavi progra- načelu treba opraviti zakonski 
mov dela zborov Skupščine postopek v vseh treh fazah. Ob 
SRS, da bo v občinah moč tem pa je treba imeti v vidu, da 
sprejeti pravočasno spremlja- gre pri združitvi faz in skrajša- 
joče dokumente. nem postopku za manj zahtev- 

Na vprašanje v zvezi s spre- ne spremembe. Drugo je v pri- 
jemanjem aktov po hitrem po- merih sprejemanja zakonov po 
stopku je predsednik Zbora hitrem postopku. Hitri postop- 
združenega dela Skupščine ki naj bi bili dejansko izjemni 
SR Slovenije Martin Mlinar in zato se bomo zavzemali tudi 
odgovoril naslednje: v vodstvu zbora, da bi bilo teh 

»Poslovnik skupščine dolo- postopkov čim manj. Kljub te- 
ča kot pravilo sprejemanje za- mu pa vedno ne bo mogoče 

odkloniti tudi hitrih postopkov, akte, ki so lahko rokovno tudi 
Zavedati se moramo namreč, pogojeni, 
da bo sicer do hitrih odločitev V nekaterih primerih že za- 
tudi v bodoče prihajalo, saj jih kon sam v prehodnih določ- 
bosta zahtevala naš dinamičen bah določa rok, v katerem mo- 
razvoj in protislovja, ki obsto- rajo občinske skupščine spre- 
jajo v naši družbi. V življenju jeti določen predpis ali ga us- 
namreč problemi nastajajo ne- kladiti s spremembami zako- 
odvisno od dogovorjenih ro- na. Ta rok je različen - od 6 
kov poslovnika in predvidenih mesecev pa tudi po dveh let 
postopkov. Glede zadev iz pri- po uveljavitvi zakona. Ker gre 
stojnosti Zbora republik in po- tu za rok, ki prične teči z 
krajin Skupščine SFR Jugosla- dnem uveljavitve zakona me- 
vije naj omenim, da poslovnik nimo, da tu ne bi smelo priha- 
tega zbora nima hitrega po- jatj do težav pri pripravi občin- 
stopka, pač pa dajanje soglasij skih aktov oziroma pri njihovi 
skupščin republik in avtonom- uskladitvi s spremembami za- 
nih pokrajin v skrajšanih rokih, kona. Tudi če pride do zakas- 
kadar je treba preprečiti hujše nitve sprejema posameznega 
posledice, ki bi utegnile nasta- zakona glede na delovni pro- 
ti za družbeno skupnost. ' gram Skupščine SR Slovenije, 

Pri pregledu obravnavanih to ne vpliva na rok, v katerem 
postopkov zakonov v 1984. le- mora občina sprejeti svoj akt, 
tu in štirih mesecih letošnjega saj le-ta prične teči z dnem 
leta, smo ugotovili, da je bilo uveljavitve zakona, 
po hitrem postopku obravna- Tako npr. zakon o urejanju 
vanih in sprejetih iz republiške prostora (Uradni list SRS, št. 
pristojnosti 5 zakonov, 20 za- 18/84) v drugem odstavku 54. 
konov je bilo obravnavanih in člena določa 6-mesečni rok, ki 
sprejetih na podlagi združitve prične teči z dnem uveljavitve 
predloga za izdajo zakona z zakona; po 65. členu zakona o 
osnutkom zakona (prva in dru- stavbnih zemljiščih (Uradni 
ga faza skupaj) in 13 zakonov list SRS, št. 18/84) pa občin- 
po skrajšanem postopku kot ske skupščine uskladijo svoje 
predlogi za izdajo zakonov s predpise o nadomestilu za 
predlogi zakonov skupaj. uporabo stavbnega zemljišča 

Glede gradiv, ki jih dobite na in svoje predpise, o oddaji 
sami seji, se zavedamo, da stavbnega zemljišča najkasne- 
vam s tem povzročamo težave, je v dveh letih od dneva, ko je 
Običajno so to stališča, ki so začel veljati ta zakon, zakon o 
poslana po sejah delovnih te- urejanju naselij in drugih po- 
les, so pa pomembna za opre- segov v prostor (Uradni list 
deljevanje o obravnavani pro- SRS, št. 18/84) pa omogoča 
blematiki. Tudi osnutke skle- uporabo veljavnih zazidalnih 
pov prepogosto dobivate šele načrtov in urbanističnih redov 
na seji zbora. Na vsak način najdalj do 31. decembra 1990 
bomo v prihodnje skušali to (prvi odstavek 82. člena)... 
prakso odpraviti oziroma skr- Problem skrajševanja rokov 
čiti na minimum. Pri tem pa je pa je prisoten v tistih primerih, 
seveda pomembno, da pravo- ko mora občinska skupščina 
časno dobimo stališča skupin vsakoletno sprejeti nov pred- 
delegatov, ker jih le tako lahko pis ter so od njegovega spre- 
pristojna delovna telesa obrav- jema odvisne pravice in ob- 
navajo in na podlagi tega pri- veznosti posameznikov, oziro- 
pravijo zasnove sklepov kot to ma se te pravice in obveznosti 
predvideva 54. člen poslovnika vsakoletno odmerjajo. V teh 
Zbora zduženega dela Skupš- primerih so občinske skupšči- 
čine SR Slovenije.« ne vezane na določen datum; 

... po zakonu o davkih občanov 
Na ostala vprašanja je od g o- ^ ^ januarja istega leta, za 

voril Lojze Janko, namestnik se obveznost ugotavlja, 
predsednika Republiškega pQ za|<onu 0 razglasitvi in pri- 
komiteja za zakonodajo, in sj|nem prenosu nepremičnin v 
sicer: družbeni lastnini do 31. 

Na področjih, kjer je norma- marca... 
tivna pristojnost razdeljena Pri spremembah teh zako- 
med republiko in občinami in nov dejansko prihaja do za- 
kjer občine urejajo določena kasnitev ter tako do skrajševa- 
razmerja s svojimi odloki ter nja rokov za sprejem občin- 
na področjih, ki jih sicer de- skih predpisov, saj morajo ob- 
lovni ljudje in občani samo- čine v izredno kratkih rokih po 
stojno urejajo v občini, pa za- uveljavitvi zakona izdati svoje 
kon določa le temeljna načela, odloke. Zato bo potrebno že v 
sprejema občina spremljajoče postopku za določanje delov- 

46 poročevalec 



nega programa Skupščine SR 
Slovenije pri tistih zakonih, ki 
določajo načelo oziroma okvi- 
re za občinsko regulativo, 
ustrezno opredeliti tudi roke. 
To bo treba storiti v vseh fa- 
zah zakonodajnega postopka, 
posebej pa še pri predlogu za- 
kona, saj sa ureditev družbe- 
nih odnosov ni dovolj samo 
sprejeti zakon, temveč tvorijo 
celoto še izdani izvršilni pred- 
pisi ter predpisi, s katerimi ob- 
činske skupščine v okviru za- 
konskih načel prilagajajo reši- 
tve konkretnim občinskim raz- 
meram. 

Predvsem p& bi se morale 
tudi občinske skupščine vklju- 
čevati v zakonodajni proces 
od njegovega začetka dalje. 
Le v takem primeru bi imele 
dovolj možnosti za vpliv na 
celotno zakonodajno politiko 
ter ob tem tudi več časa za 
prilagajanje zakonskih rešitev 
konkretnim občinskim razme- 
ram, predvsem v tistih prime- 
rih, ko je že vnaprej jasno, da 
bi utegnilo priti zaradi razčiš- 
čevanja posameznih sistem- 
skih vprašanj in iskanja naju- 
streznejših rešitev do zakasni- 

tve. Občinske predpise bi bilo 
treba torej pripravljati sočas- 
no z zakonskimi. 

To se je zgodilo tudi pri 
predložitvi sprememb in do- 
polnitev zakona o davkih ob- 
čanov. Sprejem tega zakona 
je bil namreč pogojen s skle- 
nitvijo dveh medrepubliških 
dogovorov in sicer dogovora 
o usklajevanju davčnega siste- 
ma ter dogovora o temeljih 
davčne politike. 

Pri sklenitvi teh dveh dogo- 
vorov je tudi prišlo do zakas- 
nitve, predvsem zaradi dogo- 
varjanja o vsebini teh dveh do- 
govorov, ki sta vsaj v fazi os- 
nutkov vsebovala tudi določ- 
be, ki so bile za SR Slovenijo 
nesprejemljive, saj niso v za- 
dostni meri upoštevale speci- 
fičnosti posameznih republik. 
Zaradi tega sta bila dogovora 
sklenjena šele februarja 1985 
in je razumljivo, da dogovorje- 
nih sistemskih rešitev ni bilo 
možno prej vnesti v zakon ter 
ga tako prej sprejeti. Seveda 
so imele občine iz tega razlo- 
ga izredno malo časa za spre- 
jem svojih odlokov. 

- Še enkrat, kako poteka delovna 
praksa v srednjem usmerjenem 
izobraževanju? 

Prvo delegatsko vpraša- 
nje skupine delegatov za 
prosvetno kulturno po- 
dročje 1. okoliša Ljubljana 
Center z dne 24. 9. 1984 in 
odgovor Republiškega ko- 

miteja za vzgojo in izobra- 
ževanje ter telesno kulturo 
sta bila objavljena v Poro- 
čevalcu štev. 6. - dne 
19.2. 1985 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov ZZD Skupš- 
čine SR Slovenije za prosvet- 
no kulturno področje Skupš- 
čine občine Ljubljana Center 
je na 42. seji, dne 12.4.1985 
obravnavala odgovor Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje ter telesno 
kulturo do vprašanj in pobu- 
de delegatke Ljube Kitak in 
ugotovila sledeče: 

I. Z odgovorom smo delno 
zadovoljni. Skupina ni zahte- 
vala splošnih sprememb, pač 
pa je hotela z vprašanjem, 
kako poteka učna praksa 
opozoriti na slabo izvajanje 
zakona. 

Dijaki le delno spoznavajo 
samoupravne odnose (sode- 
lovanje na DS, komisijah, 
IOS, konferencah (učno- 
vzgojnih), delno spoznavajo 
ali celo ne zahteve varstva 
pri delu. 

Problematično in skrajno 
neurejeno je nagrajevanje di- 
jakov, ker niso nagrajevani, 

češ, da ni sredstev, to je pro- 
blematično tudi pri delovni 
praksi na visokošolskih orga- 
nizacijah. 

Mentorji v DO so slabo 
vzgojno usposobljeni. 

Srednja usmerjena šola bi 
morala biti dolžna spremljati 
prakso svojih dijakov. Delav- 
ci na teh šolah niso stimulira- 
ni za delo, zato upada raven 
stanja dijakov. 

Skupina želi prisostvovati 
morebitnemu posvetovanju o 
učni praksi med uporabniki in 
izvajalci. 
II. Z odgovorom smo delno 
zadovoljni. 

Več bi bilo treba upoštevati 
kakovost šole in kakovostnej- 
šemu delu priznati več sred- 
stev. Nekateri šolski kolektivi 
so starejši, premalo se upo- 
števa minulo delo. 

Sedaj veljavni normativi ne 
vzpodbujajo h kakvostnemu 
izobraževanju in vzgojnemu 
delu v celotnem šolstvu. 

Skupina dvomi, da se bi- 

stveno pridobiva in veča pri- 
hodek s tržnimi odnosi. 

Šolam in pedagogom je po- 
trebno zagotoviti taka sred- 
stva, da bo v ospredju vzgoj- 
no izobraževalno delo, ne pa 
borba za eksistenco. 

Vsa vprašanja, ki smo jih 
postavili, izhajajo iz ene skr- 
bi: pedagoški delavci, ki od- 
hajajo v pokoj, so s svojimi 
nizkimi pokojninami socialno 
ogroženi, kljub polni delovni 
dobi in visoki ali višji strokov- 
ni izobrazbi. 
Na vprašanje je Republiški ko- 
mite za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesnokulturo poslal 
pisni odgovor: 

I. Delovna praksa oz. proiz- 
vodno delo učencev poteka v 
OZD na podlagi sklenjenih sa- 
moupravnih sporazumov, s 
katerimi izvajalci in uporabni- 
ki določijo medsebojne pravi- 
ce in obveznosti, zlasti pa, da 
se zagotavlja kvalitetno izvaja- 
nje vzgojnoizobraževalnega 
programa in varstvo pravic 
učencev. Z vsakoletno pogod- 
bo se za čas enega šolskega 
leta podrobneje določata ob- 
seg in način uresničevanja 
medsebojnih pravic in odgo- 
vornosti. Na podlagi sklenje- 
nega samoupravnega spora- 
zuma ter obsega in vsebine 
programa delovne prakse oz. 
proizvodnega dela se v vsako- 
letnih pogodbah podrobno 
opredeli obseg ter vrsta del in 
nalog, ki jih morajo opraviti 
učenci. Pred neposredno 
vključitvijo v delovni proces, 
se učenci na uvajalnih semi- 
narjih seznanijo s samouprav- 
no organiziranostjo OZD in z 
zahtevami iz varstva pri delu. 

Uresničevanje smotrov de- 
lovne prakse oz. proizvodnega 
dela v precejšnji meri zavisi 
od dobrega sodelovanja med 
šolami in OZD neposredne 
proizvodnje, še bolj pa od pri- 
pravljenosti in organizacijskih 
pristopov samih organizacij 
združenega dela ter usposob- 
ljenosti njihovih mentorjev. Te 
obveznosti organizacij združe- 
nega dela niso v vseh primerih 
na ustrezni in željeni ravni, za- 
to bi to problematiko lahko 
uvrstili v dnevne rede zase- 
danj tudi zbori združenega de- 
la občinskih skupščin in s svo- 
jimi stališči ter priporočili 
opozorili organizacije združe- 
nega dela na izpolnjevanje ob- 
veznosti iz zakona o usmerje- 
nem izobraževanju, s tem pa 
tudi k izboljšanju kakovosti in 
doseganju ciljev delovne prak- 
se oz. proizvodnega dela. 

V pripravah na uvedbo pro- 
izvodnega dela in delovne 
prakse je bilo stalno prisotno 
vprašanje nagrajevanja učen- 

cev usmerjenega izobraževa- 
nja na proizvodnem delu oz. 
delovni praksi. Kljub temu, da 
je v zakonu o usmerjenem izo- 
braževanju jasno odločeno, 

-da učenci dobijo nagrado v 
skladu s svojim delovnim pri- 
spevkom - o tem je razpravljal 
tudi republiški družbeni svet 
za vzgojo in izobraževanje ter 
sprejel jasno stališče - se še 
srečujemo z različno prakso. 
V ospredje je izstopala zlasti 
zahteva, da naj se glede na to, 
da učenci nimajo statusa de- 
lavca, pripravijo enotni kriteriji 
za določanje višine nagrad, ki 
naj temeljijo predvsem na 
vzgojnoizobraževalnih smo- 
trih proizvodnega dela in de- 
lovne prakse in ne samo na 
količini in kakovosti opravlje- 
nega dela. Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slove- 
nije sta z namenom, da se reši 
to vprašanje, pripravila pred- 
log poenotenja nagrajevanja 
učencev na proizvodnem delu 
in delovni praksi, katerega je 
obravnavala in sprejela 
Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije na 10. za- 
sedanju dne 21/12-1983 in je 
objavljen v Poročevalcu Izo- 
braževalne skupnosti Sloveni- 
je - letnik l„ štev. 3 z dne 21/ 
11-1983. 

Vsebinske in organizacijske 
priprave na proizvodno delo 
in delovno prakso učencev 
srednjih šol ter uresničevanje 
smotrov vodijo in spremljajo 
organizatorji proizvodnega 
dela in delovne prakse. Obseg 
in zahtevnost dela v zvezi z or- 
ganizacijo in vodenjem proiz- 
vodnega dela in delovne prak- 
se v srednjih šolah je oprede- 
ljeno s standardi in normativi 
ter ovrednoteno z merili, ki jih 
je sprejela Skupščina Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije. 
Vrednost tega dela je tako 
vključena v ceno, ki je prizna- 
na kot povračilo za opravljeno 
storitev o okviru materialnih 
možnosti za vrednotenje vseh 
programov vzgoje in izobraže- 
vanja, oz. dovoljene porabe, 
opredeljene z resolucijskimi 
določili. Kakovost in dosega- 
nje smotrov proizvodnega de- 
la in delovne prakse je prav 
gotovo odvisna tudi od uspo- 
sobljenosti mentorjev, ki uva- 
jajo učence v delo, skrbijo za 
njihovo usposabljanje in var- 
stvo pri delu. V večini OZD, 
zlasti v večjih, ki sprejemajo 
večino učencev srednjih šol 
na proizvodno delo oz. delov- 
no prakso, so poskrbeli za 
ustrezno usposobljenost men- 
torjev na seminarjih in drugih 
oblikah usposabljanja. Za svo- 
je mentorsko delo so tudi do- 
datno nagrajeni. Menimo, da 
neustrezna usposobljenost 
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mentorjev ni splošen pojav, izobraževalne organizacije 
temveč le izjema. Prav tako ne lahko del dohodka ustvarijo 
poznamo primerov neustrez- tudi z neposredno svobodno 
nega ravnanja mentorjev oz. menjavo dela, s prodajo stori- 
oritožb učencev na njihovo tev in proizvodov in se zaradi 
dgio teh možnosti - večje ali manj- 

še - med seboj razlikujejo. 
Posvetovanja in razgovore v Razporejanje celotnega pri- 

zvezi z proizvodnim delom in hodka in delitev dohodka, ta- 
delovno prakso organizirajo in k0 2a osebne dohodke in-dru- 
vodijo Medobčinske gospo- ge narT1ene, je odvisna od nji- 
darske zbornice skupaj z Za- hovih samoupravnih aktov, s 
vodom SRS za šolstvo oz. nji' katerimi so določena merila in 
hovimi organizacijskimi eno- kriteriji za razporejanje do- 
tami in bi željo po sodelovanju hodka. V interesnih skupno- 
na teh razgovorih skupina na- stjh za VZgojo in izobraževanje 
slovila na Medobčinsko go- njS0 jZdelana merila za oce- 
spodarsko zbornico Ljubljana. njevanje kvalitete dela posa- 

meznih vzgojnoizobraževalnih 
Republiški komite za vzgojo organizacij, zato se kakovost 

in izobraževanje ter telesno dela ocenjuje le znotraj posa- 
kulturo bo spremljal izvajanje meznih šol v skladu s sprejeti- 
proizvodnega dela oz., delov- mi merili v samoupravnem ak- 
ne prakse učencev srednjega tu. Cena storitev ne vključuje 
usmerjenega izobraževanja diferenciranega elementa ce- 
preko Zavoda SRS za šolstvo ne za vrednotenje minulega 
in organizacijskih enot zavo- dela, na podlagi katerega bi 
da, zlasti še ob vsakokratnih se vrednost storitve lahko viš- 
analizah dela v vzgoji in izo- je oz. nižje vrednotila glede na 
braževanju. Prek svojih pred- starejši oz. mlajši šolski kolek- 
stavnikov v koordinacijskem tiv. Takšno oblikovanje in 
odboru za proizvodno delo pri vrednotenje programov bi po- 
Gospodarski zbornici Sloveni- menilo izračunavanje cene 
je bo sproti spremljal proble- storitve po dejanski zasedbi 
matiko na tem področju in del in nalog, ne pa na osnovi 
vplival, da se bodo smotri pro- programa oz. cene na enoto 
izvodnega dela oz. delovne storitve, kot jo opredeljuje za- 
prakse uresničevali, hkrati pa kon o svobodni menjavi dela 
opozarjal na pomanjkljivosti na področju vzgoje in izobra- 
ter s tem skrbel za večjo kvali- 
teto in boljšo organiziranost ževanja. 
pri uresničevanju tega dela V Izobraževalni skupnosti 
vzgojnoizobraževalnih pro- Slovenije trenutno potekajo 
aramov. intenzivne priprave in dogo- 

varjanja o vrednotenju dela 
. . . . . „ učiteljev in drugih delavcev v 

II. Vzgojnoizobrazevalna - vzg0jnojzotiraževalnih organi- 
ganizacija pridobiva dohodek zacjjaj-,, v okvir katerih sodijo 
v okviru celokupnega prihod- Sprernernt3e jn dopolnitve 
ka s svobodno menjavo dela stancjardov in normativov ter 
prek izobraževalnih skupnos merj|a za vrednotenje vseh 
v skladu s standardi in norma- pr0gram0V v vzgoji in izobra- 
tivi ter merili, sprejetimi v £ » 
skupščinah izobraževalnih 
skupnosti. Obseg in višina V okvir teh priprav sodijo tu- 
sredstev, ki je priznana kot di spremembe in objektivizaci- 
povračilo za opravljeno stori- ja materialnih pogojev v kate- 
tev, je opredeljena z material- rih delajo šole ter odpravljanje 
ninii okviri, ki izhajajo iz druž- razlik med šolami, ki izhajajo 
beno dogovorjene porabe, do- iz obstoječih standardov in 
ločene z resolucijo. Vzgojno- normativov ter meril. 

7ROR OBČIN -4. 6. 1985  
- Kako se je Jugoslavija meddržavno 
zavarovala glede varstva okolja? 

Na 48. seji Zbora občin zumele, da bodo sodelovanje 
Skupščine SR Slovenije, ki je na področju varstva okolja 
bila 14. maja 1985, je delegat razvijale zlasti z upoštevanjem 
Ivo Bernard iz občine Ljublja- Stockholmske deklaracije o 
na Center zastavil naslednje človekovem okolju, tozadev- 
delegatsko vprašanje: resolucij GS OZN in pra- 

»Skupina delegatov iz obči- škega simpozija Ekonomske 
ne Ljubljana Center je ob komisije ZN za Evropo (ECE) 
obravnavanju predlogov za- ° problemih okolja. To sode- 
konov o ratifikaciji spcrazu- lovanje naj bi se odvijalo 
mov, ki smo jih danes obrav- predvsem v okviru ECE in 
navali, postavila vprašanje, UNEP (Program združenih na- 
ali je Jugoslavija podpisala rodov za človekovo okolje), 
konvencijo o varstvu okolja v Sklepna listina KVSE tudi pri- 
Helsinkih, ker smo v zadnjem poroča državam udelezen- 
času priča večjih ekoloških kam, naj sprejmejo tudi druge 
katastrof, kot npr. Črna na ustrezne konvencije, h kate- 
Koroškem, predvidena grad- rim doslej še niso pristopile in 
nja velikega termoelektrične- katere naj tudi dosledno ures- 
ga objekta ob državni meji z ničujejo ter si prizadevajo za 
Italijo, na italijanski strani, nadaljnjo kodifikacijo medna- 
nadalje onesnaženja reke rodnega prava na tem po- 
Save itd. dročju. 

Menimo, da bi se morala V okviru KVSE v Helsinkih 
tudi Jugoslavija meddržavno ni bilo predvidene niti. sprejete 
zavarovati in prevzeti obvez- nobene konvencije o varstvu 
nosti glede varstva okolja, okolja, kar tudi ni mandat 
Ker nismo mogli ugotoviti, ali KVSE. 
je Jugoslavija podpisala na- Jugoslavija si tako kot ffino- 
vedeno konvencijo, postav- ge druge države prizadeva za 
Ijam Izvršnemu svetu vpra- učinkovitost tako nacionalnih 
šanje: kot mednarodnih ukrepov za 

Ali je Jugoslavija podpisala varstvo okolja in je v tem cilju 
ta dokument oz. v kolikor ga tudi pristopila k važnejšim 
ni, kateri vzroki so nas vodili, mednarodnim konvencijam o 
da te konvencije nismo pod- varstvu okolja, kot na primer: 
pisati? - Konvencija o zaščiti sve- 

V zvezi s tem je Miha Vrhu- tovne kulturne in naravne de- 
nec, republiški svetovalec v Iz- diščine, iz leta 1972; 
vršnem svetu Skupščine SR — Konvencija o zaščiti Sre- 
Slovenije posredoval naslednji dozemskega morja od ones- 
odgovor: naževanja (t. i. Barcelonska 

Na Konferenci o varnosti in konvencija), iz leta 1977, s 
sodelovanju v Evropi (KVSE), Protokolom o preprečevanju 
v Helsinkih, leta 1975, je bila onesnaževanja Sredozemske- 
sprejeta Sklepna listina, ki so ga morja zaradi potapljanja 
jo podpisale vse države udele- odpadnih in drugih snovi z la- 
ženke KVSE, vključno z Jugo- dij in letal ter Protokolom o 
slavijo. Sklepna listina med sodelovanju v borbi proti 
drugim vsebuje tudi proble- onesnaževanja Sredozemske- 
matiko varstva okolja, kjer so 9a morja ,z naft° in drugimi 
opredeljeni cilji, področja ter škodljivimi snovmi, 
oblike in načini sodelovanja — Konvencija o prekomer- 
držav udeleženk na tem po- nem onesnaževanju zraka na 
dročju. Države udeleženke velike razdalje, iz leta 1979, ki 
KVSE so se glede tega spora- je v postopku ratifikacije. 
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Ljubljana, 25. junija 1985 

URESNIČEVANJE 

splošne ljudske obrambe in določenih 

nalog družbene samozaščite v obdobju 

1981-1984 (povzetek) (ESA-733) 

1. UVOD 
Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 

SR Sloveniji je v obdobju 1981-1984 potekal kot sestavni del 
prizadevanj za večjo obrambno in samozaščitno sposobnost 
SFRJ v skladu z idejnopolitičnimi izhodišči in usmeritvami, 
sprejetimi na 11. in 12. kongresu Zveze komunistov Jugosla- 
vije, 8. in 9. kongresu Zveze komunistov Slovenije, priporočili 
in sklepi Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje 
zasnove splošne ljudske obrambe in družbnene samozaščite, 
sprejetimi planskimi dokumenti, usmeritvami organov druž- 
benopolitičnega sistema ter z upoštevanjem aktualnih voja- 
škopolitičnih odnosov v svetu ter notranjih razmer. 

Obdobje 1981-1984 je značilno zlasti zaradi stalnega zao- 
strovanja vojaškopolitičnih razmer v svetu, ki šele v novejšem 
času kažejo nekatere znake, ki bodo dolgoročno vplivali, če 
se bodo nadaljevali, na popuščanje napetosti. Proces zaostro- 
vanja vojaških, političnih in drugih razmer v svetu se jezače! v 
drugi polovici sedemdesetih let kot posledica nakopičenih 
ekonomskih in drugih nasprotij. Značilnost tega procesa je 
čedalje bolj agresivna politika enega in drugega bloka, nje- 
gova posledica pa pritiski vseh vrst na druge, še zlasti neuvrš- 
čene države, krepitev vojaškega dejavnika, nastajanje novih 
žarišč napetosti in tudi odkritih spopadov, izpopolnjevanja 
vojnih doktrin pa tudi onemogočanje mednarodnih institucij 
sporazumevanja, da bi se sporna vprašanja reševala po mirni 
poti. Neposredno je ogrožen sistem kolektivne varnosti. Sko- 
kovit razvoj vojaške tehnologije je povzročil, da je poleg 
kopna, morja in zraka sestavni del strategije velesil postala še 
četrta komponenta - vesolje. Vse to, zlasti pa čedalje bolj 
zapleten položaj v širšem prostoru Sredozemlja, ter vedno 
večje zanimanje za dogajanje na Balkanu, vpliva na to, da 
obstaja povečanje obrambnih in samozaščitnih sposobnosti 
ena od ključnih nalog našega družbenega razvoja in obenem 
porok za stabilnost razmer na območju Srednje Evrope in 
Sredozemlja. 

Vzporedno z naraščanjem napetosti v svetu so postajale 
čedalje zahtevnejše tudi notranje, zlasti družbenoekonomske 
razmere kot posledica ekonomske recesije v svetu ter nakopi- 
čenih protislovij našega preteklega razvoja. V teh razmerah so 
prišle do izraza nacionalistične in velikoalbanske pretenzije v 
znanih dogajanjih v Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo. 
Zaostrene družbenoekonomske razmere omogočajo, da v 
novejšem času prihaja tudi do posamičnih pojavov centrali- 
stičnih, nacionalitičnih, anarholiberalističnih in podobnih ten- 
denc vključno z zahtevami po narodni spravi, spremembah 
temeljev političnega sistema in podobno. Omenjene zunanje 
in notranje razmere neugodno vplivajo na obrambno in samo- 
zaščitno sposobnost. 

Z začetkom obravnavanega obdobja se je zlasti na podlagi 
usmeritev sprejetih na 11. kongresu Zveze komunistov Jugo- 
slavije začel proces prilagajanja zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite doseženi stopnji družbe- 
nega razvoja. Z doplnjevanjem in noveliranjem temeljnih dok- 
trinarnih in sistemskih dokumentov so se določile najpo- 
membnejše usmeritve in rešitve za nadaljnjo praktično krepi- 
tev in uveljavljanje obrambnosamozaščitne funkcije sociali- 
stične samoupravne družbe. S sprejemom novega zveznega 
zakona o splošni ljudski obrambi ter republiškega zakona o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti v letu 1982 je 
bila novelirana sistemska normativna ureditev. Na tej podlagi 
so bili sprejeti številni zvezni in republiški predpisi, zlasti 
izvedbeni tako, daje bil konec 1984. leta proces izpopolnjeva- 
nja normativne ureditve splošne ljudske obrambe in družbene 
sažmozaščite v glavnem zaključen. Z novimi doktrinarnimi, 
sistemskimi in normativnimi rešitvami so določena ustrezna 
dolgoročna izhodišča za nadaljnje poglabljanje procesa 
podružbljanja, uveljavljanje organizacijske in funkcionalne 
povezanosti splošne ljudske obrambe in družbene samozaš- 
čite, povečevanje univerzalnosti, celovitosti in mobilnosti 
obrambnosamozaščitnega delovanja ter hitrejša krepitev 
vloge in odgovornosti krajevnih skupnosti, družbenopolitič- 
nih skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. 

V formalnem pogledu je novelirana normativna ureditev v 
giavnem uveljavljena. Večinoma, čeprav ponekod še nepo- 
polno, so usklajeni z novimi predpisi samoupravni splošni 
akti, odloki občin in drugi akti. 

Temeljni cilj razvoja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v tekočem srednjeročnem obdobju je nadaljnja 
krepitev potrebne obrambne in samozaščitne pripravljenosti 
na podlagi celovitega pripravljanja in delovanja vseh družbe- 
nih subjektov in sil ter načrtnega enakomernega in usklaje- 
nega razvoja vseh obrambnosamozaščitnih sestavin v skladu 
z materialnimi možnostmi. 

V začetku zadnjega leta tekočega srednjeročnega obdobja 
ocenjujemo, da bo ta cilj dosežen kljub sorazmerno zelo 
zahtevnim družbenoekonomskim in drugim razmeram, zlasti 
z intenzivnim in povezanim delovanjem ter prizadevanji števil- 
nih delovnih ljudi in občanov, večine organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij 
ter skupnosti, družbenopolitičnih organizacij ter družbenopo- 
litičnih skupnosti. Na številnih področjih obrambnega in 
samozaščitnega pripravljanja ter delovanja so bili doseženi 
pomembni rezultati. Praktično so se začele uresničevati posa- 
mezne dolgoročne in sistemske rešitve. Presežena so bila 
nekatera poenostavljanja in pomanjkljivosti pri razumevanju 
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vloge in odgovornosti posameznih družbenih subjektov. 
Dosežen je bil napredek pri razumevanju vsebine in nujnosti 
uresničevanja interesov in potreb obrambe, varnosti in samo- 
zaščite kot neločljive sestavine večine mirnodobnih dejavno- 
sti. Poudarek je dan prednostnemu uresničevanju tistih nalog 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite pri katerih 
so obrambni interesi kar najbolj usklajeni z mirnodobnimi. S 
skupno opredelitvijo ciljev in nosilcev ter bolj usklajenim 
delovanjem, zlasti institucionalnih dejavnikov, se je začelo 
pospeševati uresničevanje nalog, aktivnosti in interesov druž- 
bene samozaščite. Vsebinsko se uveljavljajo določene usme- 
ritve, ki so trajnega pomena za krepitev obrambnega in zaščit- 
nega delovanja ter odpornosti. Te vsebinske premike, ki bodo 
celovito uveljavljeni šele v daljšem prihodnjem obdobju, so 
ugotavljali tudi pristojni republiški in zvezni organi, ki sprem- 
ljajo in usmerjajo delovanje na obravnavanem področju. 

2. KRAJEVNE SKUPNOSTI, ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA IN DRUGE SAMOUPRAVNE 
ORGANIZACIJE TER SKUPNOSTI, 
DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI, 
DRUŽBENOPOLITIČNE IN DRUŽBENE 
ORGANIZACIJE TER DRUŠTVA 

2.1 Krajevne skupnosti 
V minulem obdobju se je okrepila vloga večine krajevnih 

skupnosti pri uresničevanju obrambnih in samozaščitnih 
aktivnosti ter priprav. Vključene so bile v sistem nosilcev 
organiziranja in vodenja odpora, vendar se ta del njihove 
odgovornosti v praksi še ni uveljavil, ker so zato potrebne 
dolgotrajnejše aktivnosti. Učinkoviteje so naloge splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite opravljali organi 
krajevnih skupnosti. Zlasti so se angažirali sveti krajevnih 
skupnosti pri mobilizacijskih pripravah, krepitvi civilne zaš- 
čite ter v novejšem času pri izpopolnjevanju organiziranja 
narodne zaščite. Uveljavilo in potrdilo se je delovanje komite- 
jev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, pri 
čemer je v obdobju 1981-1982 prihajalo do nejasnosti in 
dilem pri njihovem delu. V novejšem času pa je teh problemov 
manj. K preseganju teh težav prispeva tudi načrtno usposab- 
ljanje članov komitejev, ki ga organizirajo v večih občinah. Še 
vedno pa so pogosti primeri, ki so ponekod pogojeni zlasti z 
omejenimi kadrovskimi možnostmi, da komiteji prevzemajo 
nekatere pristojnosti predvsem svetov krajevnih skupnosti in 
njihovih organov. 

Precejšnje težave pri usmerjanju in izvajanju obrambnosa- 
mozaščitnega delovanja so v krajevnih skupnostih, ki obse- 
gajo visoko urbanizirana naselja ali dele naselij s sorazmerno 
velikim številom prebivalcev. Problemi le postopnega uveljav- 
ljanja teh krajevnih skupnosti kot temeljnih življenjskih sre- 
din, se v celoti odražajo tudi na obrambnem in samozaščit- 
nem področju. Praviloma je obrambno in samozaščitno delo- 
vanje na območjih izven visoko urbanih okolij boljše. Še 
posebej to velja za pripravljenost za osebno in kolektivno 
zaščito, zaščito in reševanje in druge aktivnosti. Pogosti so 
primeri, da je posplošeno in poenostavljeno tako praktično 
izvajanje obrambnih in varnostnih priprav, da se krajevnim 
skupnostim nudi premalo strokovne pomoči, kot tudi da stro- 
kovnih aktivnosti ne spremlja vedno tudi ustrezno politično 
delovanje. Negativno vplivajo na pripravljenost za izvajanje 
nalog na obravnavanem področju težnje za poklicnim oprav- 
ljanjem obrambnih priprav pa tudi sorazmerno zahtevne 
metode obrambnega načrtovanja. Obrambni in varnostni 
načrti so med krajevnimi skupnostmi še precej neizenačeni, 
čeprav so obrambni načrti v glavnem zadovoljivi. Krajevne 
skupnosti v okviru možnosti večinoma uspešno razvijajo 
posebej organizirane sile civilne zaščite in nekatere druge 
obrambne priprave, na določenih območjih pa tudi narodno 
zaščito. 

V večini krajevnih skupnosti je izboljšana sposobnost zlasti 
za učinkovito delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč. 

2.2. Organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije ter skupnosti 

Obsežne aktivnosti so se v minulem obdobju usmerjale v 
priprvljenost organizacij združenega dela družbenih in 

gospodarskih dejavnosti, zlasti tistih, ki so posebnega druž- 
benega pomena. 

Težišče obrambnega delovanja je v glavnem v temeljnih 
organizacijah združenega dela, so pa še primeri, ko se oprav- 
ljajo naloge predvsem na ravni delovnih organizacij. Poveza- 
nost in usklajenost med pripravami temeljnih in delovnih 
organizacij se izboljšuje. Bolj redno obrambna in samozaš- 
čitna vprašanja obravnavajo delavski sveti. Odločilno pa h 
konktunuiteti priprav prispeva krepitev vloge komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. V začet- 
nem obdobju po njihovi ustanovitvi so bili primeri, da se je 
nanje poskušalo prenesti tudi naloge in odgovornosti poslo- 
vodnih organov, kar pa je v glavnem preseženo. Premalo 
pozornosti se še posveča načrtnemu, tekočemu in usklaje- 
nemu delovanju, obravnavanju in seznanjanju z nalogami in 
aktivnostmi obrambnega in samozaščitnega pomena v dolo- 
čenih samoupravnih organih in oblikah samoupravnega odlo- 
čanja. Izboljšane so organizacijske, kadrovske in druge pri- 
prave v večini organizacij združenega dela. Samoupravni 
splošni akti so, čeprav ponekod pomanjkljivo, usklajeni z 
novo normativno ureditvijo splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. Izvršene so tudi potrebne najpomemb- 
nejše organizacijske spremembe pri organiziranju posamez- 
nih obrambnih in samozaščitnih sestavin. Sorazmerno 
uspešno krepijo civilno zaščito, v nekaterih organizacijah 
združenega dela pa tudi narodno zaščito. 

V obravnavanem obdobju so številne organizacije z druže- 
nega dela v večji meri začele uveljavljati interese obrambe in 
zaščite kot sestavino svojega mirnodobnega dela in razvoja, 
kar je povečalo tudi materialno pripravljenost. Pri tem je še 
premalo doseženega zlasti pri upoštevanju potreb in intere- 
sov družbene samozaščite kot je preprečevanje raznih 
nesreč, ki nastajajo v tehnoloških procesih, na področju 
požarne varnosti, varovanju družbene lastnine ipd. 

Priprave, zlasti pa načrti za delovanje v spremenjenih raz- 
merah postajajo realnejši in zanesljivejši, čeprav tako kot velja 
za krajevne skupnosti, na njihovo kvaliteto vplivajo ponekod 
posploševanja pa tudi prezahtevne administrativne metode 
obrambnega planiranja. Obrambne in varnostne priprave so 
še vedno bolj usklajene v okviru posamezne dejavnosti, kot pa 
s krajevnimi skupnostmi na območjih na katerih delujejo 
organizacije združenega dela. 

Med drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi 
je napredek dosežen zlasti v nekaterih smoupravnih interes- 
nih skupnostih. Z novo normativno ureditvijo je še posebej 
poudarjena nujnost, da interesne skupnosti uresničujejo zla- 
sti naloge, interese in potrebe obrambe in zaščite, ki izhajajo 
ali temeljijo na dejavnosti na katero je posamezna skupnost 
ustanovljena. Takšno usmeritev je večina samoupravnih inte- 
resnih skupnosti sprejela in v obdobju 1981-1984 so se 
uveljavili programi, ki posredno povečujejo obrambno in 
samozaščitno sposobnost na področju vodnega gospodar- 
stva, zdravstva, energetike, PTT, prometa in drugod. Uresni- 
čevanje teh programov prispeva k boljšemu in načrtnemu 
organiziranju in urejanju celotnega prostora za potrebe 
splošne ljudske obrambe in določenih nalog ter interesov 
družbene samozaščite. Še vedno pa se srečujemo z določeno 
pasivnostjo nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti; 
prepočasi se uveljavlja tudi njihova vloga, da so soodgovorne 
za stanje in razvoj obrambne in samozaščitne pripravljenosti v 
dejavnosti, ki jo opravljajo. 

2.3. Družbenopolitične skupnosti 
V preteklem obdobju se je nadaljeval proces krepitve 

ustavne odgovornosti občin in republike na obrambnem ir 
samozaščitnem področju. Zlasti je ta proces pospešil no\ 
zvezni zakon o splošni ljudski obrambi ter nekateri doktri 
narni dokumenti. 

V primerjavi s preteklim obdobjem je na republike in avto 
nomne pokrajine prenešeno več nalog skladno z njihovo ' 
ustavni opredeljeno vlogo (zlasti področje usposabljanja 
civilne zaščite, nekatere priprave za oborožen boj). Nekateri 
od teh nalog so v praksi že uveljavljene, za večji del pa si 
aktivnosti še v teku. 

Sistemskega pomena je izpopolnitev obrambnosamozaš 
čitne funkcije z opredelitvijo izrednih razmer kot posebn 
vrste nevarnosti, ki lahko ogrozi vrednote socialistične same 
upravne družbe. Ta dopolnitev pomeni bistven prispevek 
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večji mobilnosti ter kompletnosti obrambnosamozaščitnega 
delovanja, ki se je po novem zveznem zakonu o splošni ljudski 
obrambi ter natančnejši razdelavi v letih 1982 in 1983, začela 
tudi praktično uresničevati. Z vidika nalog in odgovornosti 
posameznih družbenih subjektov, je ta dopolnitev posebnega 
pomena zlasti za delovanje družbenopolitičnih skupnosti, saj 
so se sicer znatno ožje priprave za obvladovanje podobnih 
razmer pred letom 1982 izvajale le v zelo omejenem obsegu. 

Nadaljeval se je proces utrjevanja občin kot temeljnih nosil- 
cev organiziranja in vodenja splošnega ljudskega odpora 
odgovornih za urejanje, organiziranje, razvoj in uresničevanje 
nalog in interesov obrambe, varnosti in zaščite na njihovem 
območju. Občine postopoma krepijo svoje delovanje na celot- 
nem področju splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, čeprav je zlasti pri uveljavljanju družbene samozaš- 
čite napredek sorazmerno skromen. V večji meri usmerjajo 
priprave krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela in 
drugih organizacij ter skupnosti na njihovih območjih. 

Občinske skupščine poleg urejanja in uresničevanja 
obrambnih in samozaščitnih interesov preko normativne 
dejavnosti spremljajo in usmerjajo uresničevanje temeljnih 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Večina občinskih skupščin je uveljavila prakso, da celovito 
obravnava stanje na obravnavanem področju vsaj enkrat 
letno in tako zagotavlja usmerjanje in odločanje o temeljnih 
vprašanjih. Le deloma pa se je okrepilo obravnavanje 
obrambnih in samozaščitnih vprašanj v delovanju celotnega 
delegatskega sistema. Sveti za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito so se po letu 1982 začeli bolj uveljav- 
ljati kot organi občinskih skupščin, ki samostojno opravljajo 
tudi vrsto pomembnih nalog. Presežene so bile precejšnje 
nejasnosti glede porazdelitve pristojnosti med komiteji za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in sveti, ki 
so nastajale zlasti do sprejema republiškega zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Občinski komiteji so 
se sicer učinkovito uveljavili že v prvem obdobju po njihovi 
ustanovitvi. 

Vsebinski napredek je dosežen pri uveljavljanju vloge izvrš- 
nih svetov kot celovito odgovornih izvršilnih organov tudi za 
stanje na obrambnem in samozaščitnem področju. Rezultati 
so doseženi pri urejanju prostora za obrambo in zaščito, pri 
pripravah za zaščito in reševanje in še posebej civilne zaščite, 
materializaciji obrambnih priprav, razvoju upravnih zvez, pri- 
pravah za preprečevanje in odpravljanje izrednih razmer in 
delno tudi mobilizacijskih pripravah. 

Zmanjšuje se vloga upravnih organov za ljudsko obrambo 
pri razvoju priprav v dejavnostih, ki so v pristojnosti drugih 
upravnih organov, ker le-ti v glavnem ustrezno usmerjajo, 
usklajujejo in spremljajo tudi izvajanje obrambnih in samo- 
zaščitnih nalog. V posameznih primerih se še srečuje ten- 
dence, da se nekritično in dokaj formalno prenaša določene 
naloge na krajevne skupnosti in organizacije združenega 
dela, brez, da bi bile istočasno zagotovljene potrebne pri- 
prave in nudena ustrezna pomoč. 

Vloga upravnih organov za ljudsko obrambo se je z uveljavi- 
tvijo komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito spremenila v tem smislu, da je njihovo delovanje 
zlasti pri pomembnejših vprašanjih bolj usklajeno, usmerjeno 
in zagotovljena večja učinkovitost zaradi predhodne družbe- 
nopolitične verifikacije posameznih usmeritev v komitejih. 
Bolj usklajeno je tudi delovanje strokovnih organov na ravni 
občin (zlasti upravnih organov za ljudsko obrambo, organov 
za notranje zadeve in občinskih štabov za teritorialno 
obrambo). 

Na podlagi nove normativne ureditve, z izpopolnitvami pla- 
niranja ter financiranja se delno krepi vloga in odgovornost 
štabov za teritorialno obrambo kot posebnih strokovnih orga- 
nov občin medtem, ko so le-ti v prejšnjem obdobju delovali 
predvsem kot organi vodenja in poveljevanja. 

V začetku 1980 se je vojno teritorialna organiziranost repu- 
blike prilagodila obstoječim oblikam medobčinskega povezo- 
vanja in medobčinskega delovanja družbenopolitičnih orga- 
nizacij. S tem so bili v večji meri zagotovljeni pogoji za delo 
pokrajin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ki so 
lahko ustanovljene v neposredni vojni nevarnosti ali v vojni. 
Takšen pristop se je v praksi potrdil kot ustrezen. 

Na ravni republike je za obravnavano obdobje zlasti 
pomembno delovanje Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR 

Slovenije in njegovega Sveta za ljudsko obrambo, Komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter nekaterih upravnih organov. 

Skupščina SR Slovenije je k uveljavljanju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite prispevala na normativ- 
nem področju s tem, da se interesi in naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite vključujejo v vse najpo- 
membnejše zakone, z usmerjanjem aktivnosti obrambnega in 
samozaščitnega pomena ob obravnavi posameznih področij, 
s sprejemom temeljnih planskih dokumentov ter letnih resolu- 
cij za uresničevanje družbenega plana v posameznem letu in 
z drugimi aktivnostmi. 

Predsedstvo SR Slovenije je spremljalo, usmerjalo in uskla- 
jevalo uveljavljanje obrambnosamozaščitnih priprav in pri 
tem zlasti dalo poudarek krepitvi družbene samozaščite, 
organiziranju in pripravljanju narodne zaščite, razvoju terito- 
rialne obrambe, usmerjanju v vojaške šole, obrambnemu 
usposabljanju, pripravam za preprečevanje in odpravljanje 
izrednih razmer ter usmerjalo preverjanje in izpopolnjevanje 
priprav za organiziranje in vodenje splošnega ljudskega 
odpora v najtežjih razmerah. Pomemben prispevek Predsed- 
stva skupaj z drugimi organi k oblikovanju zveznih temeljnih 
normativnih in sistemskih dokumentov. Svet Predsedstva SR 
Slovenije za ljudsko obrambo je okrepil svoje delovanje pri 
usmerjanju in usklajevanju vseh pomembnejših obrambnih 
vprašanj. 

Predsedstvo SR Slovenije je skupno s Predsedstvom SR 
Hrvatske sprejelo smernice za razvoj in usklajevanje obramb- 
nih priprav skupnega pomena, s čemer je začeto načrtno 
povezovanje in izvajanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, zlasti v sosednjih območjih med 
obema republikama. Za izvrševanje tega programa skrbijo 
predvsem izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaš- 
čito SR Slovenije se je uveljavil kot politično-operativni organ, 
ki zlasti skrbi za enotnost, usklajenost in učinkovitost uveljav- 
ljanja obrambnosamozaščitne funkcije. Odločilno je prispeval 
k sorazmerno hitri praktični uveljavitvi priprav za preprečeva- 
nje in odpravljanje morebitnih izrednih razmer, usklajenemu 
in družbenoekonomskim razmeram prilagojenemu razvoju 
obrambnih in samozaščitnih sestavin, izpopolnjevanju 
obrambnega in samozaščitnega usposabljanja, k razreševa- 
nju nekaterih aktualnih vprašanj ter enotnega delovanja v 
primerih pfcslabšanih varnostnih in obrambnih razmer. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zlasti skrbel za mate- 
rializacijo obrambnega in samozaščitnega delovanja v skladu 
z razpoložljivimi možnostmi, za oblikovanje in uresničevanje 
programov, s katerimi se posredno povečuje obrambna moč 
(na področju oskrbe, energetike ipd.) ter za izpopolnjevanje 
priprav v posameznih dejavnostih (promet, zdravstvo, vzgoja 
in izobraževanje, varovanje naravne in kulturne dediščine, 
kmetijstva in drugih). Še posebej je bilo intenzivno delo Izvrš- 
nega sveta pri razvoju namenske proizvodnje ter 1983 in 1984 
pri izpopolnjevanju priprav za preprečevanje in odpravo 
morebitnih izrednih razmer. 

Zelo aktivno delovanje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije je vplivalo tudi na večje angažiranje in skrb za obrambno 
m samozaščitno pripravljanje v glavnem vseh republiških 
upravnih organov in organizacij. Največ težav se pojavlja 
predvsem na področju planiranja, kar velja tudi za občine. 
Med republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo, Republi- 
škim sekretariatom za ljudsko obrambo, Republiškim sekreta- 
riatom za notranje zadeve, Republiškim štabom za teritorialno 
obrambo in Ljubljanskim armadnim območjem deluje koordi- 
nacija v katero se vključuje tudi Centralni komite Zveze komu- 
nistov Slovenije, in ki omogoča s svojim delovanjem v sedmih 
delovnih skupinah po posameznih področjih kot metoda dela, 
tekoče usklajevanje najpomembnejših aktivnosti. 

Z vidika uresničevanja zastavljenih ciljev v obravnavanem 
obdobju na ravni republike pri urejanju in izvajanju obramb- 
nih in samozaščitnih nalog ter interesov je kljub napredku 
pomembno: 

• - da niso bile oblikovane enotne osnove informacijskega 
sistema za potrebe splošne ljudske obrambe, ki bi omogočile 
tudi na večjo racionalnost, učinkovitost ter hitrejšo moderni- 
zacijo dela strokovnih organov; 

- da niso bila dovolj uspešna prizadevanja za poenostavi- 
tev posameznih zveznih rešitev na področju obrambnega 
planiranja; 
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- da ni bilo dokončano delo pri ustreznejšem angažiranju 
razpoložljivih človeških zmogljivosti za vse potrebe splošne 
ljudske obrambe. 

2.4. Družbenopolitične in družbene organizacije 
ter društva 

Na uresničevanje nalog na obravnavanem področju z vidika 
odgovornosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, je 
pomembno vplivalo tudi intenzivnejše delovanje družbenopo- 
litičnih organizacij zlasti zveze komunistov, socialistične 
zveze delovnega ljudstva in drugih. 

Zveza komunistov se je angažirala pri uveljavljanju komite- 
jev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
obrambnem usposabljanju, pripravah in aktivnostih za pre- 
prečevanje in odpravo morebitnih izrednih razmer in nekate- 
rih drugih nalogah. 

Socialistična zveza pa je s svojim delovanjem poleg že 
uveljavljenih aktivnosti v preteklem obdobju kot je »Nič nas 
ne sme presenetiti« in druge, usmerila delo še v uveljavljanje 
dopolnjene zasnove narodne zaščite, bolj usklajeno, raci- 
onalno in kvalitetnejše izvajanje obrambnosamozaščitnega 
usposabljanja zlasti delovnih ljudi in občanov vključno z obli- 
kovanjem predavateljskih aktivov ter obravnavo posameznih 
sistemskih rešitev na področju splošne ljudske obrambe. 
Aktivnosti so potekale tudi pri usmerjanju in usklajevanju 
izdelave načrtov in drugih priprav v družbenopolitičnih in 
družbenih organizacijah. Bolj načrtno, usklajeno in kontinu- 
irano je postalo delovanje pri izvajanju političnih in strokov- 
nih aktivnosti za usmerjanje mladih v vojaške in obrambne 
poklice. 

Zveza sindikatov se je zlasti angažirala pri izpopolnjevanju 
priprav za preprečevanje in odpravo morebitnih izrednih raz- 
mer, priprav za delovanje organizaci j združenega dela v vojni, 
krepitvi družbene samozaščite (varstvo samoupravnih pravic, 
varovanje družbene lastnine, preprečevanje izrednih družbe- 
noekonomskih in političnovarnostnih pojavov ipd.) in še 
posebej pri krepitvi preventivnega samozaščitnega delovanja. 

Skupno rast obrambne in samozaščitne sposobnosti je 
pospeševalo tudi intenzivno delovanje Zveze združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojne. 

Širše in bolj angažirano delovanje Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije je prav tako vplivalo na obrambne in samozaš- 
čitne aktivnost. 

Z vidika krepitve obrambne in samozaščitne odpornosti je 
pomembna ugotovitev, da tudi v preteklem obdobju nismo 
uspeli zagotoviti željene kontinuitete, konkretnosti in poveza- 
nosti političnega delovanja v temeljnih življenjskih in delovnih 
okoljih, kar se Odraža tudi na manj intenzivnem obrambnosa- 
mozaščitnem delovanju organov v nekaterih krajevnih skup- 
nostih, hišne samouprave ipd. Upoštevaje tudi določen nega- 
tivni vpliv družbenoekonomskih problemov in razmer na sta- 
nje obrambne in samozaščitne pripravljenosti delovnih ljudi 
in občanov, je omenjena ugotovitev še pomembnejša. 

Praktično delovanje Zveze rezervnih vojaških starešin je v 
precejšnji meri preseglo njeno vlogo kot strokovne družbene 
organizacije tako, da se vključuje tudi v številne oblike 
obrambnosamozaščitnega usposabljanja, v izvajanje uspo- 
sabljanja v vzgojno-izobraževalnem procesu (zlasti v osnovni 
šoli) ter v obrambnosamozaščitno delovanje v občinah, kra- 
jevnih skupnostih in organizacijah združenega dela. 

Napredek je bil dosežen z bolj povezanim, organiziranim in 
načrtnim delovanjem drugih družbenih organizacij, ki so 
pomembne za splošno ljudsko obrambo kot je Rdeči križ, 
gasilska, taborniška, planinska organizacija, organizacije dru- 
štev za tehnično kulturo in drugih. Značilno za minulo 
obdobje je, da se je delovanje teh organizacij od lastnih 
obrambnih priprav načrtno preusmerilo v delovanje v okviru 
celovite obrambnosamozaščitne funkcije v skladu z naravo, 
možnostmi in značilnostmi njihove dejavnosti. Na ta način 
neposredno delo teh organizacij povečuje skupno obrambno 
in samozaščitno moč. To še posebej velja za usposobitev za 
potrebe civilne zaščite in nekaterih drugih sestavin in njihov 
prispevek pri izvajanju obrambnosamozaščitnega usposab- 
ljanja. 

H krepitvi obrambne in samozaščitne sposobnosti prispeva 
tudi delovanje številnih dr uštev. Dejstvo pa je, da zaradi velike 
pestrosti delovanja in organiziranja družbenih organizacij ter 

društev obstajajo nejasnosti in tudi poenostavljenja z vidika 
njihovih nalog splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite Zato bi bilo potrebno zlasti preko Socialistične zveze 
delovnega ljudstva določiti realnejše, konkretnejše in posa- 
meznim oblikam organiziranja bolj prilagojene usmeritve za 
delovanje omenjenih nosilcev na obravnavanem področju. 

3. URESNIČEVANJE OBRAMBNIH iN 
SAMOZAŠČITNIH INTERESOV, POTREB TER 
PRIPRAV 

3.1. Obrambni in varnostni načrti 
V obravnavanem obdobju se je nadaljeval proces izpopol- 

njevanja obrambnih načrtov kot temeljnih dokumentov za 
izvajanje obrambnih priprav ter delovanje v vojnih razmerah. 
Načrte imajo izdelane vsi nosilci obrambnih priprav, vendar je 
njihova vsebinska dodelanost še različna tako pri posameznih 
subjektih, neizenačena pa je tudi v okviru posameznih.dejav- 
nosti ter občin. 

V 1981 letu je bil zaključen proces celovitega izpopolnjeva- 
nja načrtov na vseh ravneh začet konec sedemdesetih let. Na 
tej podlagi je v obravnavanem obdobju delo potekalo zlasti 
pri: 

- dograjevanju posameznih sestavnih delov načrtov, 
predvsem s ciljem večje konkretizacije, realnosti in zaneslji- 
vosti; 

- celovitem noveliranju načrtov za pripravljenost kot 
sestavnem delu obrambnih in varnostnih načrtov ter boljši 
povezanosti in usklajenosti obeh vrst načrtov; 

- realnejšem načrtovanju delovanja vseh družbenih sub- 
jektov v začetnem obdobju in nadaljnjih fazah vojne s poseb- 
nim poudarkom na delovanju v razmerah začasne zasedeno- 
sti ozemlja. 

Do začetka 1981 je bila v glavnem uveljavljena zvezna 
metodologija za izdelavo načrtov delovanja gospodarskih in 
družbenih dejavnosti, ki se v zadnjem obdobju še izpopol- 
njuje. Pri tem je še premalo upoštevan vpliv dejanskih vojnih 
dejstvovanj in razmer na možnosti proizvodnje in medsebojne 
dobave. Sami postopki planiranja pa so, kot že rečeno, zah- 
tevni in zapleteni. 

Kljub ugotovljenim pomanjkljivostim je bil dosežen vsebin- 
ski napredek pri realnejši presoji pogojev in možnosti delova- 
nja v vojni, na tej podlagi pa pri izdelavi načrtov in tudi 
izpopolnjevanju organizacijskih ter kadrovskih rešitev. Izkuš- 
nje pridobljene z vajami so omogočile, da je začeto izpopol- 
njevanje rešitev tudi za najtežje vojne razmere. Dosežena 
raven dodelanosti obrambnih načrtov zahteva nadaljnje teme- 
ljito proučevanje njihove zasnove tako, da bodo potrebne 
ustrezne dopolnitve v naslednjem obdobju predvsem za še 
večjo povezanost z vanostnimi načrti, za zanesljivost in pose- 
bej za večjo prilagojenost njihove vsebine potrebam in mož- 
nostim posameznih družbenih subjektov upoštevaje tudi dol- 
goročne sistemske usmeritve razvoja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

Varnostne načrte je doslej izdelala večina nosilcev; še 
vedno pa so posamezne temeljne organizacije združenega 
dela oziroma druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
kjer se ti načrti še izdelujejo. Načrti so izdelani oziroma se 
dopolnjujejo tudi za posamezne obrambne in samozaščitne 
sestavine kot je civilna zaščita in druge. Na podlagi obsežnih 
aktivnosti opravljenih zlasti v letu 1984 ocenjujemo, da so 
najpomembnejše pomanjkljivosti pri tej vrsti načrtov zlasti 
naslednje: 

- politično varnostne ocene so še premalo konkretne, 
aktualne in v njih niso dovolj upoštevane dejanske razmere v 
okolju za katero se oceno sprejema. To še posebej velja za 
temeljne organizacije združenega dela in tudi krajevne skup- 
nosti; 

- ukrepi, naloge in aktivnosti za preprečevanje izrednih 
politično-varnostnih in družbenoekonomskih dogajanj s tem 
pa tudi možnosti za njihovo razraščanje v izredne razmere, so 
zlasti pri temeljnih nosilcih še splošne in nedodelane; 

V zadnjem letu se je izboljšala usklajenost in povezanost 
varnostnih načrtov med posameznimi subjekti v okviru občin 
in širše, pa tudi med republiko, občinami in krajevnimi skup- 
nostmi ter posameznimi dejavnostmi. 

Splošno stanje te vrste priprav kljub doseženemu napredku 
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še vedno odraža številne pomanjkljivosti, ki jih bo mogoče 
preseči z nadaljnjim izpopolnjevanjem in jih na ta način bolj 
izenačiti z obrambnimi načrti in pripravami. Po drugi strani pa 
je zaradi zahtevnih in zapletenih zunanjih in notranjih razmer 
izpopolnjevanje te vrste priprav tudi v prihodnje ena od najpo- 
membnejših nalog. 

3.2. Mobilizacijska pripravljenost 
Mobilizacijskim pripravam se vsa leta daje poseben pouda- 

rek tako z vidika izvajanja, preverjanja in tudi usposabljanja. 
Uresničevanje zaključkov republiškega posveta o mobilizaciji, 
ki je bil organiziran 1981. leta. je zlasti pospešilo uveljavljanje 
enotnosti mobilizacije kot obrambnega ukrepa strateškega 
pomena. Enotnost osnov tega ukrepa je bila določena jasneje 
tudi z novim zveznim zakonom o splošni ljudski obrambi ter z 
akti sprejetimi na podlagi zakona. Z uveljavljanjem teh usme- 
ritev se je zaffelo tudi v praksi. 

Pri izpopolnjevanju mobilizacijskih načrtov se bolj upo- 
števa, da morajo načrtovane rešitve omogočati uspešno izva- 
janje mobilizacije tudi v najtežjih razmerah (iznenadna agre- 
sija, obsežne naravne nesreče ipd.). Izboljšuje se organizacij- 
ske in kadrovske rešitve. Čeprav so mobilizacijski časi soraz- 
merno kratki, bo treba še naprej krepiti zlasti priprave na 
obmejnih področjih, na operativnih smereh in na visoko urba- 
niziranih območjih. 

V obravnavanem obdobju so bili ustrezni rezultati doseženi 
zlasti v občinah in v krajevnih skupnostih. Krepila in uveljav- 
ljala se je odgovornost izvršnih svetov za izvajanje mobiliza- 
cije vseh nosilcev družbenih in gospodarskih dejavnosti. 
Podobno velja za svete krajevnih skupnosti. Različno po 
obsegu in intenzivnosti se izvaja koordinacija mobilizacijskih 
priprav na ravni občin, čeprav je zahtevnost prav tega dela 
priprav čedalje večja. 

Na krepitev skupne mobilizacijske pripravljenosti vpliva 
poteg omenjenih vprašanj tudi učinkovitost razreševanja 
naslednjih problemov: 

- realnejša razdelava in ocene možnih razmer v katerih bi 
se lahko izvajala mobilizacija; 

- ustreznejše angažiranje kadrovskih zmogljivosti za posa- 
mezne potrebe splošnega ljudskega odpora; 

- z izboljševanjem vseh oblik mobilizacijskega in drugega 
obrambnega usposabljanja predvsem pa delovnih ljudi in 
občanov za naloge in ravnanje ob mobilizaciji. 

Za razreševanje naštetih problemov so začete ustrezne 
aktivnosti, vendar bo možno pomembnejše premike doseči le 
v daljšem obdobju. Težišče pa bo še naprej moralo ostati na 
dosedanjih prizadevanjih. 

3.3. Uresničevanje potreb splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite kot dela 
mirnodobne dejavnosti 

Ena od temeljnih usmeritev uresničevanja in razvoja 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki se je 
zelo jasno oblikovala že v začetku obravnavanega obdobja je 
bila, da je potrebno upoštevati in uveljavljati interese 
obrambe, varnosti in zaščite kot sestavni del sleherne mirno- 
dobne dejavnosti in njenega razvoja, ne pa kot področje 
ločeno od mirnodobnega dela. Z izvajanjem nalog, ki teme- 
ljijo tudi na mirnodobnih interesih se povečuje zanesljivost in 
dejanska sposobnost celotne družbe za delovanje v vseh 
razmerah. Taka usmeritev izhaja tudi iz zaključkov, ki jih je v 
letu 1980 sprejela Skupščina SR Slovenije. Z uveljavljanjem te 
usmeritve se je v veliki meri uspelo ohraniti v razmerah omeje- 
nih materialnih možnosti, kontinuiteto rasti obrambne in 
samozaščitne sposobnosti ter povečalo zanesljivost zlasti 
sprejetih obrambnih načrtov. To ugotovitev potrjujejo tudi 
rezultati, ki so bili doseženi po posameznih dejavnostih. 

V skladu s planskimi dokumenti sprejetimi za tekoče sred- 
njeročno obdobje se je pospeševalo razvoj in vključevanje 
slovenske industrije v proizvodnjo za oborožene sile z name- 
nom, da se razvije ustrezne mirnodobne zmogljvosti za pokri- 
vanje potreb splošnega ljudskega odpora v vojnih razmerah 
tudi na območju SR Slovenije. Povečala se je proizvodnja za 
te potrebe, oblikujejo se tudi določene dolgoročne program- 
ske usmeritve. Niso pa bile izkoriščene še vse možnosti pri 
vključevanju razvojnih in znanstveno-raziskovalnih zmogljivo- 

sti iz naše republike za potrebe oboroženih sil in so pri tem še 
sorazmerno velike neizkoriščene možnosti. To je že uspošte- 
vano pri planu razvojnih raziskovalnih nalog v obdobju 
1986-1990. 

V minulem obdobju so bile zgrajene določene prilagojene 
proizvodne zmogljivosti, ki jih je možno v skladu s potrebami 
preusmeriti v proizvodnjo za potrebe splošnega ljudskega 
odpora. 

V občinah se je nadaljevalo v okviru mirnodobne proizvod- 
nje zagotavljanje organizacijskih in drugih pogojev za oprav- 
ljanje storitev ali proizvodnje za vojne potrebe. 

Na področju kmetijstva so bile aktivnosti usmerjene v revi- 
talizacijo kmetijskih površin, razvoj hribovitih in obmejnih 
področij, oblikovanje rezerv v živem, obnavljanje in spodbuja- 
nje konjereje in ovčereje ter druge naloge. Zlasti s selektiv- 
nimi ukrepi ekonomske politike in usmerjanjem dejavnosti 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, 
organizacij združenega dela, Zadružne zveze in drugih, se je 
spodbujal intenzivnejši razvoj hribovitih in manj razvitih ter 
obmejnih področij, ki pa je vseeno nekaj počasnejši kot v 
preteklem srednjeročnem obdobju. Z razvojem infrastrukture 
(PTT, ceste, vodovodi) ter dopolnilnih dejavnosti (gozdarstvo, 
manjši industrijski obrati) se izboljšujejo tudi možnosti za 
večjo kmetijsko proizvodnjo. Tako je bilo v obdobju po 1981 
urejenih 11.391 ha pašnikov, povečal se je stalež goveje živine 
od 232.700 na 242.000 glav, ovac od 16.500 na 35.000 ipd. 
Upadanje števila konj ni bilo zaustavljeno, se pa povečuje 
stalež za razplod primernih živali. Izvršene so bile obsežne 
agromelioracije in komasacije. Začeto je uresničevanje pro- 
gramov agromelioracije na 6386 ha. Večja je tržna proizvod- 
nje pšenice in hektarski donos: Boljša je oskrba z repromate- 
riali. Krepi se lastna semenska služba, raziskovalno delo ter 
pospeševalna služba. Načrtnejše pa bodo morale biti tudi 
aktivnosti za ohranjanje trgovin, mlinov, žag in podobnih 
objektov, zlasti v hribovitem svetu. Oblikovanje rezerv mesa v 
živem poteka po zveznem in republiškem programu z določe- 
nimi težavami. 

Na področju oskrbe se je nadaljevalo z izvrševanjem pro- 
grama blagovnih rezerv ter izgradnjo skladiščnega prostora. 
Republiški program rezerv določenih prehrambenih proizvo- 
dov bo uresničen. Med občinami pa je stanje še zelo različno. 
Razlog za počasnejše oblikovanje teh rezerv je zlasti v tem, da 
do 1984. leta niso bili zagotovljeni potrebni finančni viri. 
Bistveno pa je, da sedaj rezerve oblikujejo vse občine. V letu 
1984 je začeto tudi oblikovanje najnujnejših stalnih rezerv 
določenih zdravil. Pospešeno se je nadaljevalo tudi z izgrad- 
njo potrebnih skladiščnih zmogljivosti, zlati silosov za žito in 
hladilnic, vendar se pri realizaciji zaostaja, razporeditev 
obstoječih zmogljivosti se premalo prilagaja tudi ogroženosti 
ozemlja republike. 

Neuspešne pa so bile aktivnosti, začete v začetku obravna- 
vanega obdobja, za zagotovitev najpomembnejših rezerv 
hrane v gospodinjstvih. 

Z letom 1983 so se začele namensko graditi rezervoarske 
zmogljivosti za rezerve naftnih derivatov od tega del izven 
magistralnih povezav. 

Na področju energetike se je načrtovala izgradnja 200 km 
povezovalnih daljnovodov, ki je uresničena okoli 80%. Pro- 
gram izgradnje malih hidrocentral (100 objektov), katerih 
lokacije so določene tudi iz obrambnih potreb, se je po 
odpravi največih težav (zlasti naspotij med elektrogospodar- 
stvom in strojegradnjo) v letith 1980-1983 postopno začel 
učinkoviteje izvajati. S poenostavitvami postopkov, oprosti- 
tvami prometnega davka in drugimi ukrepi je delno pospe- 
šena izgradnja malih energetskih objektov, kjer so investitorji 
organizacije združenega dela, delovni ljudje in občani in 
drugi. 

V vodnem gospodarstvu se uresničuje program obnavljanja 
oziroma izgradnje malih vodnih virov in zajetij. Od skupno 144 
načrtovnah virov je sedaj zgrajenih 46 in ena akumulacija. 
Boljše je sprotno angažiranje sredstev kot je bilo v preteklih 
letih. Poudarek pri tem se daje vodnim virom, ki so pomembni 
z vidika pokrivanja potreb v vojni. Prednost imajo področja, ki 
imajo slabo vodooskrbo. Izboljšano je varstvo pred popla- 
vami. 

Sorazmerno uspešno poteka izgradnja vodovodnih omrežij, 
PTT povezav in cestne infrastrukture pri kateri sodelujejo po 
letnih programih tudi pripadniki JLA, mladinske delovne bri- 
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gade in občani poleg organizacij združenega dela s področja 
komunalnih dejavnosti, PTT organizacij in drugih. V pov- 
prečju se letno na ta način zgradi ali rekonstruira okoli 15-20 
km cest, 40-45 km vodovodnega ter okoli 50 km PTT omrežja. 
Pri tem se prednost daje poleg obrambnih potreb zlasti hribo- 
vitim, manj razvitim ter obmejnim področjem. Rekonstrukcijo 
ter izgradnjo določenih cestnih vzporednih ali prečnih pove- 
zav po letu 1983 pospešuje tudi Skupnost za ceste SR Slove- 
nije. 

Z upoštevanjem obrambnih potreb se je nadaljevala izgrad- 
nja vzporednih in obhodnih PTT povezav. 

V zdravstvu so bili sprejeti programi za načrtno materializa- 
cijo priprav, ki obsegajo zagotovitev materialnih pogojev za 
delovanje v vojni ter oblikovanje potrebnih rezerv sanitetnih 
materialnih sredstev. Pri realizaciji teh programov so se zniže- 
vala dogovorjena sredstva, ponekod so se namenjala za reše- 
vanje tekočih problemov ipd., kar je bistveno vplivalo na 
izvajanje dogovorjenih nalog. Zagotovljeni so predvsem 
kadrovski, organizacijski in drugi pogoji. 

Na področju kulturne dejavnosti so se pri varstvu naravne in 
kulturne dediščine reševali v okviru materialnih možnosti 
predvsem problemi za boljšo in učinkovitejšo zaščito vrednot 
kulturne dediščine v miru in v spremenjenih razmerah. Kljub 
težavam je bil dosežen napredek (mikrofilmanje gradiv, pove- 
čanje zakloniščnih zmogljivosti). 

V znanstveno-raziskovalnih organizacijah in skupnostih so 
začeli konkretneje upoštevati tudi interese in potrebe 
obrambe in zaščite. Sprejete so osnove dolgoročnega razi- 
skovalnega dela na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. V teku je obsežna raziskava o stanju 
razvitosti splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, 
ki obsega celotno državo. S posameznimi raziskavami in 
strokovno pomočjo se neposredno vključuje nekatere razi- 
skovalne institucije v proučevanje in izbolševanje zaščite in 
reševanja (naravne in tehnološke nesreče, imisije v okolje 
ipd.) 

Razvoj informativno-propagandne dejavnosti je dosegel 
raven, ki omogoča uspešno delovanje v spremenjenih razme- 
rah, vendar že nastajajo težave zaradi materialnih omejitev pri 
tehničnem posodabljanju. Zagotavljena je bila tehnična 
oprema za potrebe Tanjuga v naši republiki. Bistvenih spre- 
memb sicer v uresničevanju vsebinskega dela funkcije infor- 
miranja na področju splošne ljudske obrambe v miru, razen 
na področju usposabljanja, nismo dosegli. 

Poleg navedenih so se interesi obrambe in zaščite upošte- 
vali konkretneje tudi v usmerjanju .mirnodobnega dela in 
razvoja nekaterih drugih dejavnosti. 

Potrebno je ugotoviti, da so bili programi za tekoče srednje- 
ročno obdobje načrtovani v glavnem nad razpoložljivimi 
dejanskimi možnostmi tako, da bo njihovo uresničevanje 
treba podaljšati tudi v obdobje po letu 1985. Oruga 
pomembna ugotovitev je, da so bile omenjene naloge 
obrambnega in samozaščitnega pomena oblikovane tako, da 
so obrambni interesi enaki mirnodobnim vsaj v določenem 
obsegu. Takšen pristop omogoča, da se zagotavlja možnosti 
za njihovo uresničevanje z ukrepi tekoče ekonomske politike 
(npr. kmetijstvo, oskrba, energetika), celovito pa se vključu- 
jejo tudi v program aktivnosti za uresničevanje dolgoročne 
ekonomske stabilizacije. 

Naštete aktivnosti, doseženi trendi in rezultati se v najšir- 
šem smislu odražajo na urejenosti in pripravljenosti celot- 
nega območja republike za potrebe splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite. Začet je proces preseganja razume- 
vanja funkcije urejanja prostora le za naloge, kot je priprava 
za oborožen boj, razvoj partizanskih baz ipd., ki je bilo zlasti 
prisotno v preteklih letih. Prostor se čedalje bolj obravnava pri 
razporeditvi, razvoju, urejanju in angažiranju najrazličnejših 
zmogljivosti z vidika vseh potreb splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. K uresničevanju take funkcije pro- 
stora pa bo prispevalo tudi uveljavljanje usmeritev republi- 
škega posveta iz začetka 1985, nadaljevanje nekaterih že 
sprejetih ali začetih aktivnosti vključno z novo normativno 
ureditvijo. 

4. RAZVOJ NEKATERIH OBRAMBNIH 
IN SAMOZAŠČITNIH SESTAVIN TER OBLIK 
DELOVANJA 

4.1. Narodna zaščita 
Z novim republiškim zakonom o splošni ljudski obrambi in 

družbeni samozaščiti je bila dopolnjena zasnova narodne 
zaščite na podlagi izkušenj iz obdobja 1974-1981 ter nadalj- 
njih usmeritev razvoja obrambnosamozaščitne funkcije. V 
letih 1982§983 so bile sprejete ustrezne smernice Predsedstva 
SR Slovenije ter izvršilni predpisi. Bistvo omenjenih dopolni- 
tev je, da je narodna zaščita kot najširša oblika obrambnega 
in samozaščitnega delovanja namenjena za opravljanje dolo- 
čenih nalog družbene samozaščite in za množično opravlja- 
nje nalog oboroženega in neoboroženega splošnega ljud- 
skega odpora v miru, ob naravnih in drugih nesrečah, v 
izrednih in vojnih razmerah. 

Preko Republiške konference SZDL so se po posebnem 
programu usmerjale aktivnosti za praktično uveljavitev orga- 
nizacijskih in drugih rešitev določenih z omenjenimi predpisi. 
Pri tem je potrebno ugotoviti, da je v obdobju 1981-1983 pri 
krepitvi narodne zaščite nastal določen zastoj zaradi priprave 
in razdelave omenjenih aktov. Konec 1983 in v prvi polovici 
1984 pa so bile aktivnosti pospešene in usmerjene zlasti v 
uresničevanje kadrovskih (imenovanje načelnikov, pomočni- 
kov) ter organizacijskih rešitev (usmeritve za organiziranje 
narodne zaščite v občinah, organiziranje narodne zaščite pri 
posameznih nosilcih, izdelava načrtov). V ietu 1984 so bile na 
republiški ravni izvršene predpriprave za začetek načrtnega in 
postopnega usposabljanja načelnikov, namestnikov, pomoč- 
nikov ter delovnih ljudi in občanov za opravljanje nalog 
narodne zaščite. Te aktivnosti so bile zaključene z določitvijo 
programa usposabljanja narodne zaščite. 

Aktivnosti pri praktičnem uveljavljanju dopolnjene zasnove 
narodne zaščite so med občinami zelo različne tako po 
obsegu kot vsebini. Sveti za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito so sicer večinoma določili usmeritve 
za organiziranje narodne zaščite, vendar so še možnosti za 
izpopolnitev njenega organiziranja glede na razmere in 
potrebe pri posameznih subjektih in okoljih. Večinoma je 
zaključeno imenovanje vodstev narodne zaščite. Začeto je 
izpopolnjevanje načrtov. Številni so primeri, ko načrti še niso 
dopolnjeni ali pa so splošni. Zlasti ni dosežena potrebna 
razdelava in povezanost teh načrtov s teritorialno obrambo. 
Še vedno so namreč sorazmerno slabo določene naloge 
narodne zaščite za njeno sodelovanje v splošnem, predvsem 
oboroženem ljudskem odporu. Pri nekaterih preverjanjih 
obrambnosamozaščitne pripravljenosti pa se že ugotavlja pri- 
mere učinkovitega ter ustreznega vključevanja narodne zaš- 
čite v te naloge. 

V določenem številu občin so začeli v drugi polovici 1984 
tudi z načrtnim usposabljanjem v prvi vrsti vodstev in pone- 
kod tudi delovnih ljudi in občanov za opravljanje nalog 
narodne zaščite. 

Na sedanji stopnji uveljavljanja narodne zaščite je mogoče 
z njo zagotoviti uspešno uresničevanje zlasti nekaterih dolo- 
čenih nalog družbene samozaščite, ki jih je opravljala tudi v 
preteklosti. Pripravljenost za izvreševanje oboroženih in 
neoboroženih oblik odpora, množične izvidniško-obvešče- 
valne dejavnosti in drugih zahtevnejših nalog pa je še 
skromna, čeprav ima velik del prebivalstva najnujnejša voja- 
ška znanja (predvsem vojaški obvezniki). Učinkovito bi 
delovni ljudje in občani v narodni zaščiti delovali ob različnih 
spremenjenih varnostnih ali obrambnih razmerah v miru ter v 
primeru naravnih in drugih nesreč. Pomembna je ugotovitev, 
da se le počasi uveljavlja povezanost narodne zaščite (preko 
organizacijskih rešitev, načrtov in usposabljanja) s teritori- 
alno obrambo in drugimi obrambnimi in samozaščitnimi 
silami. Druga prav tako pomembna ugotovitev je, da v praksi 
še ni dovolj uveljavljeno spoznanje in razumevanje velike 
prožnosti organiziranja, pripravljanja in usposabljanja delov- 
nih ljudi in občanov glede na njihove sposobnosti in znanja za 
opravljanje različnih nalog narodne zaščite. Takšno stanje bo 
možno preseči v naslednjem obdobju ob nadaljnji prednostni 
krepitvi narodne zaščite. Materialna oskrbljenost za delovanje 
(orožje ipd.) pa v glavnem zadošča že sedaj za njeno uspešno 
delovanje pri večini nosilcev njenega organiziranja. 
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4.2. Civilna zaščita1 

Razvoj civilne zaščite v tekočem srednjeročnem obdobju 
poteka v skladu s politiko in cilji, ki sta jih za njen razvoj 
določila Predsedstvo SFRJ in Predsedstvo SR Slovenije, upo- 
števajoč dejansko ogroženost, idejnopolitična izhodišča in 
usmeritve za uresničevanje splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite ter novo normativno ureditev. Poleg tega 
temeljijo priprave za delovanje civilne zaščite ob naravnih in 
drugih nesrečah na ugotovitvah, priporočilih in sklepih 
Skupščine SR Slovenije. 

4.3. Upravne zveze ter sistem za opazovanje in 
obveščanje 

V obravnavanem obdobju se je nadaljevala organizacijska, 
kadrovska in tehnična krepitev sistema upravnih zvez, ki so 
namenjene vodenju obrambnega in samozaščitnega delova- 
nja v vseh spremenjenih razmerah v republiki, pokrajinah, 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih in občinah. Izho- 
dišča za razvoj tega sistema je določil Svet Predsedstva SR 
Slovenije za ljudsko obrambo v letu 1980 z opredelitvijo 
osnovnih usmeritev razvoja avtonomnega sistema upravnih 
zvez. Po sprejetem obrambnorazvojnem načrtu bi moral biti 
sistem dograjen v tekočem srednjeročnem obdobju, vendar je 
bila njegova realizacija ob usklajevanju z razpoložljivimi mož- 
nostmi v letu 1983, podaljšana v obdobje do 1990. 

Doslej vzpostavljeni sistem upravnih zvez glee na kadrov- 
ske (enote za zveze družbenopolitičnih skupnosti), tehnične 
in druge priprave omogoča vodenje splošnega ljudskega 
odpora tako, da bi bila omogočena z vidika delovanja zveze 
kontinuiteta dela vodstev družbenopolitičnih skupnosti kljub 
možnim težavam. 

Upravni sistem zvez temelji na zvezah PTT omrežja (žične 
zveze). Posodobljen je sistem radijskih zvez. Dograjeno je 
omrežje ultrakratkovalovnih radijskih zvez. Posodabljajo se 
tudi teleprinterske zveze. Z intenzivnim razvojem PTT zvez se 
je znižalo število krajevnih skupnosti, ki nimajo telefonskih 
zvez od okoli 30% v začetku obravnavanega obdobja na okoli 
10% v preteklem letu. Še bo potrebno nadaljevati s povezova- 
njem sistemov zvez v sosednjih območjih s Socialistično 
republiko Hrvatsko. Izpopolnjeni so načrti za delovanje zvez. 

Enote za zveze republike, pokrajin in občin so večinoma 
ustrezno popolnjene, načrtno se izvaja tudi njihovo usposab- 
ljanje. 

Pri tazvoju sistema za opazovanje in obveščanje je bilo 
težišče na organizacijskih, kadrovskih in materialnih nalogah. 
Celotne priprave opazovanja in obveščanja so dosegle raven, 
ko je mogoče postopno aktiviranje posameznih delov tega 
sistema že v miru. V preteklem obdobju je bilo namreč predvi- 
deno delovanje sistema le v vojni, z novim zveznim zakonom o 
splošni ljudski obrambi pa deloma že v miru. Vse občine in 
pokrajine imajo organizirane občinske centre za obveščanje. 
V občinah, kjer so sedeži pokrajin so centri razviti tudi za 
pokrivanje potreb pokrajin. Organizacijsko, kadrovsko in teh- 
nično je razvit sistem vizualnih opazovalnic. 

Postopoma se zagotavlja vključevanje v opazovanje in 
obveščanje posameznih funkcionalnih sistemov, ki jih imajo 
ziasti organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost v 
kateri se zbirajo podatki pomembni za delovanje celotnega 
sistema za opazovanje in obveščanje (hidrorneteorologija, 
vodno gospodarstvo, elektrogospodarstvo ipd.). V tekočem 
srednjeročnem obdobju je poseben napredek dosežen pri 
organiziranju in razvoju sistema obrambe pred točo, ki že 
pokriva pretežni del Slovenije in se vključuje v dopolnilni 
sistem opazovanja in obveščanja. Začete so aktivnosti za še 
načrtnejši razvoj celotnega sistema na posameznih ravneh 
organiziranja (občine, pokrajine, republike). 

Kadrovsko priprave službe kot dela sistema opazovanja in 
obveščanja so večinoma ustrezne ter je zagotovljeno uspo- 
sabljanje pripadnikov v Republiškem centru za obrambno 
usposabljanje. Usposobljenost pripadnikov službe še ni na 
željeni ravni. 

1 Civilna zaščita je obravnavana v povzetku prilog k poročilu o Izvaja- 
nju priprav civilne zaščite v SR Sioveniji od 1981 do 1984 ieta in o 
uresničevanju politike graditve zaklonišč v SR Sloveniji (Priloga 1 in 
2). 

V številnih občinah je razvit sistem avtomatskega central- 
nega alarmiranja prebivalstva, ki se še širi ter posodablja s 
tehničnimi sredstvi. 

Del sistema, ki obsega spremljanje zračne in zemeljske 
sitaucije, je tehnično zastarel in ga bo potrebno čim prej 
posodobiti tudi glede na razvoj sredstev vojne tehnike. 

Različne naravne in druge nesreče, s katerimi se soočamo 
čedalje bolj potrjujejo nujnost, da se postopno zagotovi 
neprekinjeno delo centrov za obveščanje. Sedaj deluje nepre- 
kinjeno le Republiški center za obveščanje, kar vpliva na 
operativno sposobnost republiških, pokrajinskih in občinskih 
organov za učinkovito pravočasno obrambno in zaščitno 
delovanje. V skladu z usmeritvami Sveta Predsedstva SR 
Slovenije za ljudsko obrambo ter izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije so v letu 1984 začete aktivnosti, da bi se zagoto- 
vilo neprekinjeno delo centrov za obveščanje v določenih 
občinah v začetku naslednjega srednjeročnega obdobja in 
postopoma v vsej repuliki ob kar največji racionalnosti pri 
angažiranju kadrov. 

Pri tem bo zagotovljena popolna usklajenost z ostalimi 
funkcionalnimi sistemi (organi za notranje zadeve in drugi) ter 
upoštevane potrebe že obstoječih informacijskih tokov, da bi 
se povečala mirnodobna angažiranost centrov za obveščanja. 

Največji problemi tako pri razvoju upravnih zvez kot tehnič- 
nem opremljanju opazovanja in obveščanja so poleg omeje- 
nih materialnih možnosti, pri zagotavljanju sodobnih in kvali- 
tetnih sredstev, ki jih domača industrija ne proizvaja oziroma 
se premalo prizadeva za njihov razvoj. 

5. OBRAMBNO IN SAMOZAŠČITNO 
USPOSABLJANJE 

Ena od prednostnih dejavnosti, ki je bila v obravnavanem 
obdobju še bolj poudarjena pri delovanju večine nosilcev 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
zaradi omejenih materialnih možnosti, je bil nadaljnji razvoj in 
izpopolnjevanje celotnega obrambnosamozaščitnega uspo- 
sabljanja. V preteklih letih in v začetku tekočega srednje- 
ročnga obdboja je kvantitativen razvoj različnih oblik in vrst 
tega usposabljanja dosegel raven, ko je začela na račun 
množičnosti in številčnosti zaostajati njegova vsebina, raci- 
onalnost in usklajenost. Začete so bile aktivnosti, da se 
izboljša zlasti kvaliteta in povezanost različnih oblik usposab- 
ljanja. Pri tem so bili doseženi začetni rezultati, ki se morajo z 
nadaljnjimi prizadevanji še povečati. Zlasti to velja za vsebin- 
sko uveljavljanje smernic Predsedtva SFRJ za obrambno 
usposbljanje iz 1984. leta. 

Kvaliteta izvajanja obrambnega in samozaščitnega pouka, 
ki se izvaja v zadnjih dveh letih osnovnih šol v okviru pro- 
grama tečaja prve pomoči in zaščite ter z vključevanjem 
obrambne in samozaščitne tematike v druge predmete in pa z 
interesnimi dejavnostmi (obrambni krožki, obrambni dnevi, 
strelski krožki ipd.) se je izboljšala. Potrebno bo zlasti večje 
prilagajanje dejanskim razmeram okolja, kjer se izvaja pouk in 
večje vključevanje tematike obrambe in zaščite v vse ustrezne 
predmete. Obrambne krožke in druge interesne dejavnosti bo 
mogoče izboljševati zlasti z bolj organiziranim sodelovanjem 
in pomočjo dejavnikov iz okolja šole. Pri tem so uspešne zlasti 
organizacije Zveze rezervnih vojaških strešin in nekateri 
upravni organi za ljudsko obrambo. 

V srednjih šolah so v praksi deine težave s sorazmerno 
zahtevnostjo programa predmete »obramba in zaščita«, ki še 
zlasti ni primeren za izvajanje v skrajšanih programih sred- 
njega izobraževanja. Materialna opremljenost je sorazmerno 
dobra, ki pa bi jo lahko s hitrejšim organiziranjem enotne 
materialne osnove obrambnega usposbljanja še bolj izkoristili 
in s tem tudi vplivali na kvaliteto usposabljanja mladine. 

Usposabljanje mladine, ki ne nadaljuje šolanja na srednji 
stopnji, se izvaja po posebnem načrtu. Načrt je bil noveliran 
1982 in se izvaja zelo kvalitetno v obliki taborjenja. V letu 1983 
je bil obseg te vrste usposabljanja deloma skrajšan. 

Glede na dosednje spremembe v sistemu vojaškega uspo- 
sabljanja se pripravlja nov učni načrt obrambnosamozaščit- 
nega usposbljanja na višjih in visokih šolah. Ta bo racional- 
nejši in bo omogočal večje upoštevanje značilnosti razvoja 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite po posa- 
meznih republikah. Le postopno pa se izboljšuje vključevanje 
potrebnih obrambnih znanj tudi v druge predmete. 
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Čeprav obstoječi vzogojnoizobraževalni sistem zagotavlja 
postopno širšo in popolnejšo usposobljenost vseh delovnih 
ljudi in občanov za obrambno in samozaščitno delovanje, je 
temeljni problem v tem, kako zagotoviti pedagoški kader, ki 
bo sposoben uveljaviti v tem procesu neposredno, vsebinsko 
bogato in kvalitetno posredovanje znanj obrambe in zaščite. 
Od 178 učiteljev na srednji stopnji (188 v letu 1981) jih ima 
ustrezno strokovno izobrazbo le 56%, 44 jih dela za določen 
čas in 33 po pogodbi o delu. Podobno je stanje na višji in 
visokih šolah, kjer jih od 28 učiteljev, pogodbeno dela 20. Vsi 
pa imajo ustrezno habilitacijo. Ta problem, ki postaja čedlje 
bolj pereč (tudi zaradi spremembe delovne zakonodaje), je 
mogoče reševati zlasti z nadaljnjim razvojem študija splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite na katedri pri 
Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. K večji 
strokovnosti obstoječega pedagoškega kadra naj bi prispe- 
valo tudi načrtnejše funkcionalno usposabljanje in delo novo 
ustanovljenega društva učiteljev obrambe in zaščite. 

Katedra za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaš- 
čito pri Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo 
je začela z delom 1976. leta. V obravnavanem obdobju se je v 
študij vključilo (redno in ob delu) naslednje število študentov: 

1981/1982 1982/1983 1983/1984 1984/1985 
187 125 149 To9 

Doslej je diplomiralo 72 študentov. V letih 1981 in 1982 so 
se v glavnem uredili organizacijski in materialni pogoji za delo 
katedre. Preteklo leto je bil prvič organiziran tudi podiplomski 
študij (9 vpisanih). Ustanovljen je tudi obrambnoslovni razi- 
skovani center. Osnovna težava pri razvoju tega študija je 
poleg pomanjkanja ustreznih pedagoških kadrov zlasti 
hitrejše uveljavljanje kadrovskega značaja študija. Zato so 
poleg krepitve odgovornosti organov, ki sodelujejo pri kadro- 
vanju študentov v to smer intenzivno analizira tudi obstoječi 
učni program, da bi se izboljšala učinkovitost študija. Spre- 
jete so družbenopolitične usmeritve za preseganje omenjenih 
pomanjkljivosti. 

Diplomanti katedre se zaposlujejo v vzgojnoizboraževal- 
nem sistemu, strokovnih organih (zlasti upravnih organih za 
ljudsko obrambo, občinskih štabih za teritorialno obrambo) in 
organizacijah združenega dela. Ob sedanji razvitosti študija 
splošne ljudske obrambe se problemi strokovno izobraženih 
kadrov na obrambnem področju v naslednjem srednjeročnem 
obdobju še ne bodo odpravili. 

V obravnavanem obdobju se je še povečal problem strešin- 
skega kadra slovenske narodnosti v stalnem sestavu oborože- 
nih sil. Ustrezna zastopanost slovenskih starešin v JLA tako 
vse bolj postaja ne le strokovno vprašanje ampak tudi specifi- 
čen problem slovenske državnosti in nacionalne samobitno- 
sti. Negativnih trendov nismo uspeli zaustaviti z intenzivno 
družbenopolitično in strokovno aktivnostjo, ki je potekala v 
skladu z usmeritvami Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije, Republiške konference SZDL in drugih organov v 
vsem obravnavnem obdobju. Temeljni nosilci usmerjanja mla- 
dine v vojaške šole so koordinacijski odbori pri občinskih 
konferencah SZDL. Glede na število sprejetih kandidatov, bi 
se predvidoma moral trend nadaljnjega zmanjšanja števila 
starešin slovenske narodnosti v JLA v letih 1985 in 1986 delno 
zaustaviti. 

Osnovna oblika usposabljanja za vojaško službo je uspo- 
sabljanje vojaških obveznikov med služenjem vojaškega roka 
v JLA. V minulem obdobju se je nadaljeval zadovoljiv odziv na 
nabor, čeprav v SR Sloveniji ne deluje enoten naborni center 
kot v drugih socialisitčnih republikah. Določene težave pri 
izvajanju vojaške obveznosti so natopale zaradi dograjevanja 
sistema služenja vojaškega roka za študente po končani sred- 
nji šoli, ki pa bodo v bodoče po spremembi obstoječega 
zakona o vojaški obveznosti 1984 omejena predvsem na sov- 
padanju dinamike študijskih obveznosti in usposabljanja 
rezervnega sestava. 

V letu 1983 se je začelo poskusno vojaško usposabljanje 
žensk v JLA na podlagi njihove prostovolne odločite, ki bo 
zaključeno sredi 1985. leta. Kljub majhnemu obsegu te vrste 
usposabljanja in specifičnem načinu njegovega izvajanja, bo 
na tej podlagi možno dolgoročno opredeliti aktivnosti za 
hitrejše širjenje te vrste vojaškega usposabljanja. 

Najbolj množično (okoli 400.000 vključenih letno) je 
obrambno in samozaščitno usposabljanje delovnih ljudi in 
občanov, ki se izvaja preko različnih predavanj, s pomočjo 
obrambnega tiska in v novejšem času tudi s pomočjo televi- 
zije. To usposabljanje (v obravnavanem obdobju je bilo izve- 
denih 13 skupnih tem in 10 po izbiri) se postopno organizacij- 
sko, pedagoško, materialno in vsebinsko izboljšuje. Z njim so 
usklajene tudi aktivnosti »Nič nas ne sme presenetiti« ter 
druge zahtevnejše oblike usposabljanja. Z oblikovanjem akti- 
vov predavateljev, s skupno pripravo izvajalcev in boljšim 
izkoriščanjem medijev kot so obrambni tisk in televizija ter z 
oblikovanjem skupne materialne osnove usposabljanja, pre- 
rašča ta oblika usposabljanja v načrtno in racionalno izpopol- 
njevanje obrambnih in samozačitnih znanj in usposobljenosti 
delovnih ljudi in občanov. 

V primerjavi s preteklim obdobjem pa ni bil dosežen napre- 
dek pri usposabljanju delovnih ljudi za na njegove delovne 
dolžnosti v vojni. 

Načrtno je bilo več pozornosti kot pred 1981. letom usmer- 
jenih v dodatno usposbljanje delovnih ljudi in občanov za 
opravljanje pomembnejših organizacijskih, vodstvenih in dru- 
gih nalog obrambe in zaščite kot sestavnega dela družbeno- 
političnih, poslovodnih in drugih funkcij "(višji in srednji tečaji 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, funkci- 
onalno usposabljanje). 

Z izgradnjo Republiškega centra za obrambno usposablja- 
nje 1980 in 1981 so bile zagotovljene prostorske, organizacij- 
ske in materialne možnosti za razvoj dopolnilnega usposab- 
ljanja delovnih ljudi in občanov na najodogovornejših dolžno- 
stih na področju obrambnih priprav, v vzgojnoizobraževal- 
nem sistemu in v obrambnosamozaščitnih sestavinah (civilna 
zaščita, zveze, kriptozaščita, opazovanje in obveščanje), ki se 
ne izvaja na zvezni ravni. Vloga in delo centra se postopno 
krepi. Center vse bolj postaja institucija, ki omogoča načrtno 
dolgoročno dopolnilno usposabljanje kadrov za izvajanje 
obrambnih priprav in opravljanje drugih nalog splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite v posameznih dejavno- 
stih in sestavinah. V centru se izvaja 50 različnih programov. V 
minulem obdobju je bilo izvedenih 400 tečajev (v povprečju 
okoli 3-5 dni) ter 53 različnih seminarjev in posvetov s skupno 
13.980 udeleženci. S prenašanjem najnovejših rešitev, spoz- 
nanj in izkušenj pri razvoju obrambnosamozaščitne dejavno- 
sti, s je v precejšnji meri že uveljavil prispevek centra k 
poenotenju, aktualiziranju in načrtnem izpopolnjevanju znanj 
najodgovornejših kadrov. Z organizacijo različnih republiških 
posvetov (zakloniščna problematika, planiranje z vidika 
splošne ljudske obrambe, problematike izrednih razmer, ure- 
janje prostora za obrambo in zaščito in druga področja) pa 
prispeva delo centra na podlagi doktrinarnih in sistemskih 
rešitev tudi k dograjevanju in izpopolnjevanju koncepcije 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Postopno se razvija in poglablja delo centra pri vključeva- 
nju v druge oblike usposabljanja (priprave za usposabljanje 
narodne zaščite, priprave učnih pripomočkov ipd.). V porastu 
so različne oblike obrambnega in samozaščitnega usposab- 
ljanja, ki jih v centru organizirajo na republiški ravni družbe- 
nopolitične organizacije, družbene organizacije, teritorialna 
obramba in drugi. V minulem obdobju se je vloga centra 
potrdila in uveljavila kot nepogrešljiv del obrambnosamozaš- 
čitneg usposabljanja v SR Sloveniji. 

Pomembno obliko obrambnosamozaščitnega usposablja- 
nja pomenijo tudi razne vrste vaj, ki se izvajajo na ravni 
družbenopolitičnih skupnosti ter pri temeljnih subjektih na 
podlagi letnih programov, v skladu z usmeritvami zlasti Pred- 
sedstva SR Slovenije pa tudi vodstev družbenopolitičnih 
organizacij (Republiška konferenca SZDL npr. »Nič nas ne 
sme presenetiti«). Letno se organizirajo 3—4 vaje republiškega 
pomena od tega ena s poudarkom na problematiki zaščite in 
reševanja. Težišče v tekočem obdobju je pri izvajanju vaj s 
katerimi se proučuje možnost za orgniziranje in vodenje 
splošne ljudske obrambe v najtežjih vojnih razmerah. Vsako 
leto je izvedena tudi združena taktična vaja skupno z oborože- 
nimi silami ter skupna mobilizacijska vaja. S področja zaščite 
in reševanja so bile najpomembnejše vaje na primer nesreče v 
Nuklearni elektrarni Krško (Posavje-82), rušilnega potresa v 
Ljubljani (Golovec-83) in porušitve pregrad na dravi (Drava- 
84). Vaje republiškega pomena se organizirajo v skladu s 
temeljnimi usmeritvami obrambnosamozaščitnega delovanja 
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ter za preverjanje in izpopolnjevanje tistih priprav, ki bodisi 
zaostajajo ali so aktualne glede na konkretne razmere ozi- 
roma se pri njihovem uresničevanju ugotavljajo določeni pro- 
blemi. Izkušnje in spoznanja, pridobljena na tako zasnovanih 
vajah prispevajo k razreševanju temeljnih vprašanj nadalj- 
njega razvoja in uresničevanja splošne ljudske obrambe. 

Letno je v različne vaje vključenih 400.000-500.000 delov- 
nih ljudi in občanov, vseh praktičnih aktivnosti pa je okoli 
1.200-1.350. Da bi se izboljšala priprava, kvaliteta in racional- 
nost tudi te vrste usposabljanja in tako dosegli večji rezultati, 
se število vaj zadnja leta omejuje in poseben pomen daje 
boljšemu načrtovanju, pripravi in kvalitetnejši izvedbi. 

Pomen obrambnosamozaščitnega usposabljanja se bo v 
bodoče še povečal predvsem zato, ker postaja zagotavljanje 
zadostnega števila ustrezno strokovno usposobljenih delav- 
cev na obrambnem področju in čim višja dejanska usposob- 
ljenost za obrambno delovanje, omejitveni dejavnik strate- 
škega pomena za nadaljnjo krepitev obrambnosamozaščitne 
funkcije. Samo po tej tooti je namreč mogoče tudi dolgoročno 
zagotoviti kontinuiteto krepitve skupne obrambne in samo- 
zaščitne moči. Na ta način pa se lažje presegajo tudi vplivi 
omejenih materialnih možnosti. 

6. OBRAMBNO-RAZVOJNI NAČRT! IN 
FINANCIRANJE 

Z obrambno-razvojnim načrtom SR Slovenije 1981-1985 je 
bilo v skladu z obrambno-razvojnimi načrti na nižjih ravneh 
organiziranja določeno, da bodo prednostne naloge v teko- 
čem srednjeročnem obdobju razvoj teritorialne obrambe, 
narodne zaščite, civilno zaščite ter obrambnega usposablja- 
nja. Poudrek je bil dan enakomernemu ter usklajenemu raz- 
voju vseh obrambnih in samozaščitnih sestavin. Določeni so 
bili tudi materialni okviri razvoja neposrednih nalog splošne 
ljudske obrambe za katere naj bi se namenilo 0,47% od 
narodnega dohodka ustvarjenega v tekočem srednjeročnem 
obdobju. 

V postopku noveliranja in usklajevanja planskih dokumen- 
tov z razpoložljivimi dejanskimi možnostmi v letu 1983, je bila 
tudi za obrambno-razvojni načrt sprejeta odločitev, da se 
uresničuje v odvisnosti od možnoti. Posamezni programi 
(zveze, zaklonišča, rezervne civilne zaščite ipd.) so bili zato 
podaljšani, izvršena pa je bila tudi korektura nekaterih deiov 
načrta. Te spremembe so bile določene ob predpogoju, da se 
zagotovi kontinuiteto rasti obrambne in samozaščitne spo- 
sobnosti. 

Viri financiranja nalog splošne ljudske obrambe se v obrav- 
vavanem obdobju niso spreminjali (iz dohodka za lastne 
obrambne priprave, z združevanjem sredstev in proračunov). 
Od poprečno planiranega deleža narodnega dohodka in ob 
upoštevanju, da bi se za splošno ljudsko obrambo morali 
namenjati najmanj 0,4% narodnega dohodka, je bila v posa- 
meznem letu dosežena naslednja poraba: __ —— 1983 1984 

% od ND 0,44% 0,43% 036% 0,30% 
din 1.324,353.000 1.655,501.000 1.933,218.000 2.624,309.498 

Prilagajanje porabe za neposredne naloge splošne ljudske 
obrambe razpoložljivim materialnim možnostim je bilo dose- 
ženo zlasti z letnim usmerjanjem izvrševanja obrambno-raz- 
vojnih načrtov. To je povzročilo velike težave pri tekočem 
financiranju nalog. Dosežena sorazmerno visoka stopnja raz- 
vitosti obrambnosamozaščitnih priprav in sestavin v Sloveniji 
namreč že zaradi ohranjanja dosežene ravni pripravljenosti 
zahteva pomemben delež sredstev (npr. teritorialna obramba, 
civilna zaščita, usposabljanje). Poleg tega so se doslej iz teh 
sredstev v naspotju z drugimi socialističnimi republikami 
pokrivali še funkcionalni stroški teritorialne obrambe. Kljub 
doseženemu usklajevanju je zato večje število občin name- 
njalo večji delež od narodnega dohodka za te naloge od 
planiranega, pri čemer so v glavnem uspevale ohranjati le 
doseženo raven pripravljenosti. Vse bolj pa je zaostajalo ures- 
ničevanje za to tekoče razdobje planiranih prednostnih nalog. 
Na takšno stanje še posebej vpliva dejstvo, da ima več občin, 
ki imajo obsežne in zahtevne obrambne in samozaščitne 
naloge zaradi svoje lege na operativno najpomembnejših 
smereh in območjih, slabše materialne možnosti od pov- 

prečja v republiki. Naraščanje izgub v gospodarstvu ter ome- 
jevanje splošne porabe je ob drugih problemih vplivalo na to, 
da je v letu 1983 kar 11 občin namenilo za ljudsko obrambo 
nominalno manj sredstev kot leto poprej (1984 pa ena občina) 
ter, da se je po letu 1980 (ko smo namenili za neposredne 
naloge splošne ljudske obrambe 0,51% od narodnega 
dohodka) bistveno znižala materialna osnova za razvoj 
splošne ljudske obrambe. 

Nastale težave in problemi so se reševali z: 
- določanjem večje selektivnosti nalog in podaljševanjem 

programov oziroma skrajševanjem določenih programov 
(obrambno usposabljanje); 
- omejevanjem lastnih obrambnih priprav od okoli 20% 

skupnih sredstev na 15% (dejansko pa je doseženo okoli 
17%); 
- večjim angažiranjem kreditnih sredstev; 
- racionalnejšim izvajanjem nalog; 
- postopnim uveljavljanjem vzajemnosti s tem, da js bilo 

1983 z dogovorom občin začeto združevanje sredstev za 
najnujnejše" naloge tehničnega opremljanja teritorialne 
obrambe; z letom 1985 pa se uveljavlja vzajemnost za daljše 
obdobje. 

Z omenjenimi ukrepi in aktivnostmi je bilo zagotovljeno, da 
zaradi zniževanja materialne osnove ni bilo prekinjeno pove- 
čevanje obrambne ip samozaščitne sposobnosti. 

V celotnem obravnavanem obdobju se je znižala poraba 
sredstev za civilno zaščito, zvišala pa pri razvoju upravnih 
zvez, opazovanju in obveščanju ter nekaterih drugih nalogah. 

Skupna poraba sredstev za materializacijo obrambnih pri- 
prav in drugih neposrednih nalog splošne ljudske obrambe, je 
bila v letu 1983 in 1984 že znižana pod raven, ki jo še ocenju- 
jemo za zadostno pri zagotavljanju kontinuitete rasti obramb- 
nosamozaščitne pripravljenosti (okoli 0,4% od narodnega do- 
hodka). 

V preteklem letu so bile začete aktivnosti za oblikovanje 
dolgoročnega in srednjeročnega razvoja najpomembnejših 
nalog splošne ljudske obrambe. Kot dolgoročni cilj razvoja 
splošne ljudske obrambe se postavlja usmeritev stalnega 
povečevanja učinkovitosti, mobilnosti in celovitosti obramb- 
nosamozaščitne sposobnosti za preprečevanje in obvladova- 
nje vseh vrst nevarnosti v miru, v primeru naravnih in drugih 
nesreč ter v morebitnih izrednih in vojnih razmerah. Ta cilj naj 
bi bil dosežen s krepitvijo vloge in zavestne pripravljenosti 
delovnega človeka in občana ter drugih subjektov za opravlja- 
nje nalog obrambe in zaščite ter z usklajenim razvojem vseh 
obrambnosamozaščitnih sestavin v skladu z razpoložljivimi 
materialnimi možnostmi. V okviru priprave planskih doku- 
mentov za srednjeročno obdobje 1986-1990 pa je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije po obravnavah v Komiteju za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije, 
Svetu Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo, Svetu za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL in v drugih organih, v 
novembru 1984 sprejel usmeritve za planiranje splošne ljud- 
ske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite. V teh 
usmeritvah so glede na doseženo razvitost obrambnih in 
samozaščitnih priprav določene sledeče ključne naloge do 
1990. leta: 
- hitrejše zagotavljanje ustreznih kadrov na obrambnem 

področju ter kontinuirano izboljševanje usposobljenosti za 
obrambo in zaščito; 

- učinkovitejša krepitev uresničevanja družbene samozaš- 
čite, kot predpogoja stabilnosti družbenih razmer; 

- nadaljnjo uveljavljanje potreb, nalog in interesov splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite kot sestavnega 
dela sleherne mirnodobne dejavnosti za prednostno izboljše- 
vanje priprav in usposobljenosti nosilcev družbenih in gospo- 
darskih dejavnosti ter organov in organizacij družbenopolitič- 
nega sistema; 

- uresničevanje tistih nalog in potreb urejanja celotnega 
območja SR Slovenije za obrambo in zaščito v skladu z 
operativnimi potrebami in ogroženostjo posameznih delov 
slovenskega prostora, ki poleg obrambnih upoštevajo tudi 
mirnodobne interese (poseben pomen je dan območjem in 
smerem operativnega pomena, razvoju hribovitih in obmejnih 
področij ipd.); 

- usklajen razvoj obrambnosamozaščitnih sestavin ob še 
večji selektivnosti nalog v skladu z razpoložljivimi možnostmi. 

priloga poročevalca 
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA LJUDSKO 
OBRAMBO 

SKRAJŠANO POROČILO 

o izvajanju priprav civilne zaščite v SR 

Sloveniji od 1981. do 1984. leta (ESA-733) 

1. Težišča pri razvoju civilne zaščite 
V tem srednjeročnem obdobju se civilna zaščita razvija v 

skladu s politiko in cilji, ki sta jo določila Predsedstvo SFR 
Jugoslavije in Predsedstvo SR Slovenije ob upoštevanju ogro- 
ženosti ter izhodišč in usmeritev Zveze komunistov za uresni- 
čevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Priprave za delovanje civilne zaščite ob naravnih in 
drugih nesrečah temeljijo tudi na ugotovitvah, priporočilih in 
sklepih Skupščine SR Slovenije o uresničevanju enotnega 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Slove- 
niji. 

Pri izvajanju in krepitvi civilne zaščite je bilo težišče na: 
- krepitvi preventivne civilne zaščite; 
- usposabljanju prebivalstva za osebno in vzajemno zaš- 

čito; 
- organiziranju civilne zaščite v temeljnih samoupravnih 

organizacijah in skupnostih; 
- kadrovsko-organizacijski krepitvi in usposabljanju šta- 

bov za civilno zaščito ter 
- zagotavljanju organizacijskih, materialnih in drugih 

možnosti za izvajanje ukrepov civilne zaščite, posebno zakla- 
njanja, varstva pred požari, prve medicinske pomoči, oskrbe 
ogroženega prebivalstva in drugih. 

Poleg priprav za delovanje civilne zaščite v vojni so imele v 
tem obdobju v skladu z ogroženostjo zaradi naravnih in dru- 
gih nesreč prednost priprave za varstvo pred potresom, 
poplavo, morebitno jedrsko nesrečo ter nesrečami z nevar- 
nimi in škodljivimi snovmi. V vseh slovenskih občinah se 
končujejo tudi priprave za delovanje civilne zaščite pri prepre- 
čevanju in odpravljanju izrednih razmer. 

2. Glavne značilnosti ogroženosti Slovenije 
Da bi bile priprave civilne zaščite čimbolj usklajene z dejan- 

sko ogroženostjo prebivalstva, njegovega naravnega okolja in 
celotne materialne kulture, se v zadnjih letih daje velik pomen 
pripravi ocen ogroženosti. Pri tem gre za raziskavo vzrokov in 
posledic nesreč ter množično strokovno analitično delo pri 
ugotavljanju nevarnosti v konkretnih bivalnih in delovnih oko- 
ljih. 

2.1. Vojne nevarnosti 
Ocena današnje vojaško-politične situacije opozarja, da je 

vojna danes še zmeraj mogoča in je tudi stalno navzoča v 
številnih delih sveta. Nevarnost vojne se z okrepljeno oboro- 
ževalno tekmo ter razširjanjem napetosti, kriznih žarišč in 
drugih oblik nestabilnosti v odnosih med narodi nenehno 
povečuje. Vojaška sila se vse pogosteje uporablja pri razreše- 
vanju nasprotij v mednarodnih odnosih, še posebno na tleh 
majhnih in tudi neuvrščenih držav. 

Nosilci oboroževalne tekme si pri izpopolnjevanju in raz- 
voju orožja prizadevajo za čim večjo učinkovitost posamez- 
nega orožja, to je čim večjo udarno moč, natančnost, hitrost 
in zanesljivost pri njihovi uporabi. Velesile danes razpolagajo 
s sistemi konvencionalnega orožja z izredno velikim prostor- 
skim učinkom (uporaba eksploziva oziroma goriv v obliki 
aerosolov in plinov); izpopolnjeno lasersko tehniko za uniče- 
vanje stabilnih in gibljivih ciljev ter žive sile; izpopolnjenim 
kemičnim orožjem, zlasti binarnimi bojnimi strupi, naravnimi 
strupi rastlinskega in živalskega izvora ter uničujočim biolo- 
škim orožjem; dosežki molekularne genetike, uporabnimi za 
vojne namene; raznim orožjem in sredstvi za spreminjanje in 
uničevanje človekovega naravnega okolja (ekocid), katerih 
cilj je uničevanje žive sile (genocid) ali vseh oblik življenja na 
zemlji (biocid) itd. 

Zelo zaskrbljujoče so težnje pri razvoju jedrskega orožja in 
načrtovanju njegove uporabe. V oborožitev se množično 
uvaja tako imenovano miniaturno jedrsko orožje (za taktično 
uporabo) z močjo manj kot 0,01 KT do največ 10 KT. 

Države, ki imajo jedrsko orožje, si prizadevajo, da bi termo- 
nuklearno orožje z majhno močjo in nevtronsko orožje (ki je 
primerno za uporabo v lokalnih vojnah) uvrstili med konvenci- 
onalna orožja, da bi s tem zmanjšale tveganje za postopno 
širjenje vojne in povečale možnosti za uporabo tega orožja v 
lokalnih vojnah in vojnah z omejenim ciljem. 

V zvezi z vojnimi nevarnostmi se moramo zavedati, da bi 
bilo v morebitni vojni v sodobnih razmerah ogroženo pred- 
vsem civilno prebivalstvo. O tem nas učijo izkušnje iz minulih 
vojn. 

PRVA SVETOVNA VOJNA 

DRUGA SVETOVNA 
VOJNA 
KOREJSKA 
VOJNA 
VIETNAMSKA 
VOJNA 

- VOJAKI 
- CIVILI 

I.6 % 
84 % 
IB % 
90 % 

Slika 1: Izgube v minulih vojnah 

Blokovske sile dajejo v svojih vojaških doktrinah vse večji 
pomen uporabi orožja za množično uničevanje, še posebno 
jedrskemu in kemičnemu. Kemično orožje je bilo v dosedanjih 
vojnah večkrat uporabljeno. V Vietnamu so ZDA množično 
uporabljale poleg drugih, tudi kemična sredstva za uničeva- 
nje rastlinstva. 

O vsem tem se premalo govori. Z namerami agresivnih sil in 
nevarnostmi vojne v sodobnih razmerah je treba ljudi sproti in 
objektivno seznanjati, jih osveščati, usposabljati in usmerjati 
v prizadevanjih za mir, za ohranitev življenja. Temu bi morale 
posvetiti večjo pozornost vzgojno-izobraževalne organizacije, 
mirovna prizadevanja pa bi morala biti bolj prisotna tudi pri 
delovanju vseh organiziranih socialističnih sil. 

Človeške in materialne izgube v morebitni vojni bi bile 
odvisne od organiziranosti in pripravljenosti družbene skup- 
nosti za obrambo in zaščito. Zato morajo imeti v pripravah 
civilne zaščite večji pomen in prednost predvsem programi 
priprav za množično zaščito delovnih ljudi in občanov. 

ŠTEVILO PREBIVALCEV SLABO ORGANIZIRANA 2ASCITA 
DOBRO ORGANIZIRANA ZASClTA 

Hamburg 
Dresden 
Pforjhelm 
Stuttgart 
Braunschvv. 
Essen 

800.000 
600.000 

80.000 
500.000 
223.000 
216.000 

4.000 
2.900 
7.000 h 

0,8 % 
1,3 % 
3,6 % 

Slika 2: Izgube med prebivalstvom v odvisnosti 
od organiziranosti zaščite 
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Slika 4: Večja poplavna območja 
na Slovenskem2 

Naša država bi lahko bila ogrožena tudi ob morebitni vojni 
zunaj njenih meja, določena potencialna nevarnost pa grozi 
tudi v miru zaradi morebitnih nesreč z jedrskim orožjem v 
sosednjih in drugih državah. 

2.3. Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč 
Slovenija je zelo ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč. 

Na nedavnem posvetovanju o ogroženosti slovenske zemlje 
zaradi naravnih nesreč, ki je bilo 14. oktobra 1983 v Ljubljani v 
organizaciji Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, je bilo 
poudarjeno, da so pri nas možne vse nesreče, ki so značilne 
za širše naravno geografske enote, razen vulkanskih erupcij 
in tropskih ciklonov. 

Pri nas pojavov in posledic naravnih in drugih nesreč ne 
spremljamo sistematično, zato nimamo celostnega pregleda 
nad njimi. Po približni sodbi znaša neposredna škoda, ki jo 
povzročajo letno naravne in druge nesreče (kadar ni izjemno 
velikih nesreč), od 0,6 do 2,3% vsega družbenega proizvoda 
Slovenije, celotna škoda (neposredna in posredna) pa je 
znatno višja. Pri tem je treba poudariti, da se da ta škoda 
bistveno zmanjšati z ukrepi organizirane preventive. 

Slika 3: Začasna seizmična karta SR Slovenije1 

1 Milan Orožen Adamič: Nekatere kapacitete seizmičnih 
območij Slovenije, Naravne nesreče v Sloveniji, Geografski 
inštitut Antona Melika, ZRC SAZU, Ljubljana, 1983 

Med naravnimi nesrečami so v Sloveniji, zaradi možnih 
posiedic največja potencialna nevarnost potresi. Potresi VII. 

in višje stopnje po MCS potresni lestvici so možni na okoli 
88% vsega ozemlja Slovenije. 

Po podatkih Seizmološkega zavoda SR Slovenije so 
potresno najbolj ogroženi kraji na goriško-javorniškem; 
gorenjsko-dolenjsko-notranjsko-belokranjskem in karavan- 
ško-kozjanskem seizmogenem območju. Na območjih 9° MCS 
prebiva v Sloveniji 143.911 ljudi ali 7,57% vseh prebivalcev, od 
tega pa kar 99.563 ljudi na ljubljanskem seizmogenem ob- 
močju. 

Veliko gospodarsko škodo v kmetijstvu, gozdarstvu, vod- 
nem gospodarstvu in drugod povzročajo pri nas poplave 
nižinskih vodotokov in hudourniki. Sava občasno poplavlja 
okoli 274 km2 kmetijskih in drugih površin, Drava 140 km2, 
poleg teh pa poplavljajo tudi druge slovenske reke, zlasti 
Ljubljanica, Krka, Savinja, Sotla, Dravinja, Mislinja, Pesnica, 
Ščavnica, Mura in Ledava. 

Toča se pojavlja v Sloveniji dokaj enakomerno, večje pa so 
razlike glede pogostosti toče v posameznih letih. 

Po podatkih Zavarovalne skupnosti Triglav so v obdobju 
1981 -1984 znašale izplačane odškodnine za škodo na kmetij- 
skih pridelkih skupno 1.913,600.000 din, po posameznih letih 
pa so bile take: 

ind. (1981) 
1981 128,300.000 ,100,0 
1982 435,300.000 339,3 
1983 500,000.000 389,7 
1984 850,000.000 662,5 
Skupaj: 1.913,600.000 

Po podatkih odbora podpisnikov dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč je bilo v obdobju od 1976. do 1984. 
leta namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč v Slove- 
niji skupno 2.519,161.463,25 dinarjev solidarnostnih sredstev. 

Med nesrečami, ki jih povzročajo ljudje, so pri nas najpogo- 
stejši požari. Po podatkih Republiškega sekretariata za notra- 
nje zadeve se število požarov v Sloveniji povečuje. Podatki o 
številu požarov so navedeni v tabeli: 

Leto Štev. požarov Indeks (1978) 
1978 1.109 100 
1979 1.221 110 
1980 1.391 125 
1981 1.600 144 
1982 1.831 165 
1983 1.620 146 
1984 1.684 152 

2 Milan Šifrer: Vzroki in učinki 
rečnih poplav na Slovenskem, 
Naravne nesreče v Sloveniji, Geo- 
grafski inštitut Antona Melika, 
ZRC SAZU, Ljubljana, 1983 
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Lani je bilo v Sloveniji 1.684 požarov, od tega 830 v družbe- 
nem in 848 v zasebnem sektorju. Neposredna škoda je zna- 
šala 965,819.511 dinarjev, leto poprej pa 399,508.806 dinarjev. 
Natančnejša razdelitev škode je razvidna iz naslednje tabele: 
Sekto? 1983 % 1984 % 
družbeni 163,433.906 40,9 659,995.360 68,4 
zasebni 133,074.900 58,3 294,754.151 30,5 
tuji 3,000.000 0,8 11,070.000 1,1 
Skupaj: 399,508.806 100,0 965,819.511 100,0 

Zelo veliko je gozdnih in travniških požarov, zlasti na obal- 
nem in notranjskokraškem območju. Posebno zanimiva pa je 
ugotovitev, da v zadnjem času ni največ požarov v požarno 
močneje ogroženi industriji, pač pa v dejavnostih, ki niso 
posebno požarno ogrožene (stanovanjsko in komunalno 
gospodarstvo, kmetijstvo, rudarstvo in druge). 

V Sloveniji narašča tudi število nesreč z nevarnimi snovmi. 
Te so predvsem posledica nerešenih vprašanj o načinu nji- 
hove uporabe, prometu in odlagališčih. V Sloveniji se proizva- 
jajo in uporabljajo v proizvodnji velike količine nevarnih in 
škodljivih snovi. Dnevno se prevažajo po železnici in cestah. 
Tako je bilo na primer v ŽG Ljubljana v prvem polletju 1984. 
leta prepeljanih 23.946 vagonov s 581.484 tonami kemičnih 
snovi, od tega 4.184 vagonov s 154.098 tonami raznih jedkih 
snovi in tekočih plinov. Dnevno je v železniškem prometu 
prek 160 vagonov nevarnih snovi, v cestnem prometu pa 
povprečno okoli 160.000 ton nevarnih in škodljivih snovi. 
Samo PETROL prepelje letno okoli 1.700.000 ton naftnih 
derivatov. 

Ogroženost zaradi ekoloških nesreč je močno povezana 
tudi z mednarodnim železniškim, cestnim in pomorskim pro- 
metom prek ozemlja Slovenije. 

2.3. Ogroženost zaradi sovražnega delovanja 
notranjih in zunanjih sovražnih si! 

Oblike in metode delovanja sovražnih sil so odvisne predv- 
sem od globalnih in operativnih ciljev, ki jih želijo doseči, pa 
tudi od notranjih politično varnostnih, gospodarskih, social- 
nih in drugih razmer v državi ter od mednarodnih vojaško- 
političnih razmer. S stališča zaščite in reševanja prebivalstva, 
materialnih in drugih dobrin se posveča posebna pozornost 
nevarnostim sabotaž, diverzij, terorističnih akcij ter vojaških 
akcij v specialni vojni proti naši državi. Ob pripravah za 
delovanje civilne zaščite pri preprečevanju in odpravljanju 
izrednih razmer potekajo ustrezne priprave tudi na tem po- 
dročju. 

3. Izpopolnjevanje normativno-pravne osnove 
civilne zaščite 

Po letu 1981 je bila normativno-pravna ureditev civilne 
zaščite v celoti obnovljena. Priprave in delovanje civilne zaš- 
čite kot dela splošne ljudske obrambe in družbene samozaš- 
čite so bile na novo urejene z zveznim in republiškim zako- 
nom o splošni tjudski obrambi in družbeni samozaščiti. 
Zvezni in republiški sekretariat za ljudsko obrambo sta na 
omenjeni zakonski podlagi izdala že večino predvidenih pod- 
zakonskih aktov s tega področja. 

V tem obdobju so bila dopolnjena in posodobljena tudi 
načela o delovanju civilne zaščite v miru in vojni. Upravni 
organi za ljudsko obrambo so poskrbeli, da se upoštevajo pri 
organiziranju, pripravljanju in delovanju civilne zaščite. 

Občine s svojimi predpisi urejajo predvsem organiziranje in 
delovanje civilne zaščite v občini ter graditev zaklonišč; 
temeljne organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti pa urejajo vsa 
vprašanja, povezana s pripravo in delovanjem civilne zaščite, 
s svojimi samoupravnimi akti. Normativno-pravno urejanje 
civilne zaščite v občini in temeljnih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih bo v glavnem končano v tem letu. 

4. Financiranje civilne zaščite 
Gmotne možnosti za priprave in delovanje civilne zaščite se 

po letu 1979 stalno slabšajo, zato pa je vedno večji poudarek 
na kakovosti organizacijskih, kadrovskih in drugih priprav s 

tega področja. V obdobju od 1979. do 1983. leta so bila za 
priprave civilne zaščite namenjena naslednja sredstva: 

Leto din l(v) % DP 
1979 199.065.000 100 0,116 
1980 204.730.000 103 0,091 
1981 247.907.073 121 0,081 
1982 298.002.000 120 0,079 
1983 353.594.000 119 0,066 

Za priprave civilne zaščite dajejo manj sredstev kot v SR 
Sloveniji le v SR Makedoniji in SR Črni gori, kar je razvidno iz 
podatkov o finančnih sredstvih za civilno zaščito, ki jih v 
posameznih socialističnih republikah in socialističnih avto- 
nomnih pokrajnah povprečno namenjajo od skupnih sredstev 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito: 
SR in SAP Delež sredstev 

za CZ (%) 
Hrvatska 31,5 
Vojvodina 29,7 
Bosna 
in Hercegovina 28,4 
Kosovo 27,0 
Srbija 20,0 
Slovenija 18,0 
Črna gora 15,0 
Makedonija 12,0 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se v civilni zaščiti 
izvajajo v najnujnejšem obsegu predvsem prednostni pro- 
grami priprav, kot so na primer: usposabljanje, opremljanje z 
nujno potrebno zaščitno in reševalno opremo, graditev zaklo- 
nišč in drugi. V nekaterih občinah se navedeni programi 
izvajajo le v minimalnem obsegu. 

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer se verjetno tudi v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju ne bodo bistveno pove- 
čala finančna sredstva za civilno zaščito. Za izvajanje pred- 
nostnih programov civilne zaščite pa bi vseeno morali zagoto- 
viti vsaj 20 do 25 odstotkov vseh sredstev, ki jih v občinah 
namenjajo za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaš- 
čito. Poleg tega bi se morale tudi samoupravne interesne 
skupnosti bolj prizadevati za zagotavljanje materialnih mož- 
nosti za izvajanje ukrepov civilne zaščite, ki so v njihovi 
pristojnosti. 

Večja in stalna sredstva bi morali zagotoviti za znanstveno 
raziskovalno delo na področju varstva pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami ter vojnimi dejstvovanji. 

5. Osebna in vzajemna zaščita 
Pri pripravah civilne zaščite se posveča vse večja pozornost 

usposabljanja in pripravam prebivalstva za množično osebno 
in vzajemno zaščito pred posledicami vojnih dejstvovanj, 
naravnih in drugih nesreč ter drugih nevarnosti. Usposablja- 
nje poteka v rednem vzgojno-izobraževalnem procesu na 
šolah za šolsko mladino; pri pouku obrambe in zaščite za 
mladino, ki ne obiskuje srednjih šol; pri splošnem usposablja- 
nju prebivalstva za obrambo in zaščito; v okviru usposabljanja 
v družbenih organizacijah in društvih ter informativno-izobra- 
ževalrjih oddaj na TV in radiu. 

Samozaščitno usposabljanje in osveščanje na šolah sta 
sicer kakovostna, vendar pomanjkljiva, ker vzgojno-izobraže- 
valni programi ne vsebujejo učnih vsebin, ki bi jih morali 
glede na dejansko ogroženost. Usposabljanje prebivalstva za 
obrambo in zaščito, ki ga organizirajo občine, je množično, 
toda še vedno ni dovolj kakovostno. V Sloveniji se ga letno 
udeležuje od 420.000 do 460.000 delovnih ljudi in občanov. K 
boljši obrambno-samozaščitni usposobljenosti delovnih ljudi 
in občanov so prispevale tudi akcije Nič nas ne sme presene- 
titi, seveda če so bile primerno strokovno pripravljene in 
izpeljane. 

Od 1981. do 1984. leta je bilo pri usposabljanju prebivalstva 
za osebno in vzajemno zaščito težišče na usposabljanju za 
varstvo pred požarom, zaščito pred posledicami potresov in 
poplav, varstvo pred ionizirajočimi sevanji, za pripravo zdrave 
pitne vode in radiološko-kemično in biološko zaščito v vojni. 
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6. Organiziranje civilne zaščite 
Štabi in enote civilne zaščite so se v tem obdobju dokaj 

uspešno kadrovsko-organizacijsko razvijali v večini sloven- 
skih občin. V štabe in enote civilne zaščite je bilo ob koncu 
1984. leta vključenih skupno 276.855 delovnih ijudi in obča- 
nov ali 15,0 odstotkov vseh prebivalcev v republiki. Podatki 
kažejo, da bomo pri tem dosegli cilj, ki smo si ga zastavili, to 
je, da bi bilo do konca 1985. leta v Sloveniji v štabih in enotah 
civilne zaščite organiziranih od 16 do 17 odstotkov vseh 
prebivalcev. Dinamika kadrovske krepitve štabov in enot 
civilne zaščite je razvidna iz naslednje tabele: 

Leto Štev. pripadnikov Delež prebivalcev 
1976 171.691 9,5 
1981 254.109 13,5 
1984 276.855 15,0 

Po številu vključenih v štabe in enote civilne zaščite za 
republiškim povprečjem najbolj zaostajajo občine: Tržič 
(8,9%), Maribor-Ruše (9,4%), Vrhnika (10,0%) in Ribnica 
(10,4%). 

Najmnožičnejši del organiziranih sil civilne zaščite sestav- 
ljajo štabi in enote v krajevnih skupnostih in temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, kar kažejo naslednji podatki:    
Ustanovitelji štabov in Število 
enot civilne zaščite pripadnikov  % 
občine 17.929 6,5 
krajevne skupnosti 154.879 55,9 
TOZD in druge organizacije 104.047 37,6 
Skupaj^ 276.855 iooTd 

V štabih in enotah civilne zaščite deluje precejšnje število 
rezervnih vojaških starešin. Prizadevamo si, da bi bil njihov 
delež, zlasti v štabih, še večji. 

V tem srednjeročnem obdobju se je nekoliko povečalo 
število žensk in mladincev v štabih in enotah civilne zaščite, 
čeprav stanje še ni zadovoljivo. 

Leto Število Število Število 
pripadnikov žensk % mladincev % 

1981 2547109 107.881 42A 33,166 13J 
1984 276.855 126.526 45,7 41,233 14,9 

Žensk in mladincev je najmanj v občinskih štabih in enotah 
civilne zaščite, vsega 17,2 odstotkov žensk in 7,3 odstotkov 
mladincev. 

Štabi za civilno zaščito so organizirani v vseh samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, kjer so za to kadrovske 
možnosti. V Sloveniji deluje 2.6i8 štabov, ki povprečno šte- 
jejo 7 članov. 

Štabi za civilno zaščito Število Število — 
po ustanoviteljih štabov članov x 
družbenopolitične skupnosti 68 1.082 16 
krajevne skupnosti 1.127 9.297 8 
TOZD in druge organizacije 1.423 8.205 6 
Skupaj: 2.618 18.584 7 

Organizacijsko-mobilizacijska pripravljenost je najboljša v 
občinskih štabih in enotah civilne zaščite. Precej slabša je v 
krajevnih skupnostih, posebno še v stanovanjskih hišah v 
mestnih in drugih naseljih, manjših temeljnih organizacijah 
združenega dela in mešanih stanovanjsko-poslovnih stavbah. 
Slaba organiziranost civilne zaščite v teh okoljih je ena naj- 
večjih pomanjkljivosti sedanje organiziranosti civilne zaščite 
v Sloveniji. 

V organizacijah združenega dela organiziranost civilne zaš- 
čite ni dovolj prilagojena dejanskim potrebam in možnostim 
ter oblikam združevanja. V mnogih primerih se civilna zaščita 
organizira na ravni organizacij združenega dela za več temelj- 
nih organizacij združenega dela skupaj namesto, da bi bilo 
težišče priprav in delovanja civilne zaščite v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela. Organiziranost in delovanje civilne 
zaščite mora temeljiti na neposredni odgovornosti delavcev 
za varstvo pred nevarnostmi v delovnem okolju. 

Zelo pomanjkljivo je tudi sodelovanje sosednjih organizacij 
združenega dela pri organiziranju in izvajanju civilne zaščite, 
kakor tudi sodelovanje organizacij združenega dela in krajev- 
nih skupnosti. Organizacije združenega dela premalo upošte- 
vajo skupne interese in naloge pri zaščiti in reševanju na 
območju krajevne skupnosti. Pri izvajanju priprav civilne zaš- 
čite bi se morale bolj uveljaviti tudi samoupravne interesne 
skupnosti. 

Izkušnje kažejo, da se v okoljih, kjer uspešno delujeta hišna 
in krajevna samouprava, uspešno opravljajo tudi naloge s 
področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Morda bi kazalo ponovno preveriti obveznosti krajevnih skup- 
nosti na tem področju ter ugotoviti dejanske kadrovske mož- 
nosti za njihovo izpolnjevanje. Posebej je treba poudariti 
veliko pripravljenost aktivistov v krajevnih skupnostih za izva- 
janje nalog civilne zaščite, kar se odraža tudi v njihovem 
odgovornem in vse bolj učinkovitem delovanju ob naravnih 
nesrečah. 

V Sloveniji imajo v organiziranih silah civilne zaščite ob 
morebitni vojni, naravnih in drugih nesrečati ter izrednih 
razmerah posebno pomembno vlogo družbene organizacije 
in društva ter organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 
zaščito in reševanjem ali pa je njihova dejavnost kako dru- 
gače pomembna za civilno zaščito. 

Rdeči križ Slovenije združuje danes prek 660.000 članov, 
prostovoljna gasilska društva imajo okoli 74.468 aktivnih čla- 
nov, taborniške organizacije 20.000, radioamaterske 10.000, 
potapljaške 2.000, jamarske 800, GRS 574 članov, pri Kinolo- 
ški zvezi pa je organiziranih 12 vodnikov z usposobljenimi 
reševalnimi psi. 

Priprave gasilskih organizacij, organizacij Rdečega križa, 
potapljaških, radioamaterskih, planinskih (zlasti GRS), tabor- 
niških, jamarskih in drugih organizacij za sodelovanje pri 
zaščiti in reševanju prebivalstva, materialnih in drugih dobrin 
so v tem srednjeročnem obdobju zelo napredovale. Svojo 
pripravljenost so potrdile ob mnogih nesrečah in praktičnih 
vajah civilne zaščite. Zelo pomembno vlogo imajo tudi pri 
obrambno-samozaščitnem usposabljanju prebivalstva ter pri- 
padnikov civilne zaščite. V omenjenih organizacijah se izva- 
jajo množične, kakovostne in zelo racionalne priprave za 
zaščito in reševanje, zato bi morale imeti pri tem večjo druž- 
beno podporo. Večina navedenih organizacij nima stalnih 
sistemskih virov financiranja svoje dejavnosti, kar vpliva tudi 
na obrambno-zaščitne priprave. 

Priprave organizacij združenega dela, katerih dejavnost je 
pomembna za civilno zaščito, ne napredujejo zadovoljivo. 
Mnoge med njimi nimajo konkretnih obveznosti na področju 
zaščite in reševanja, kadrovsko niso usposobljene za povečan 
obseg dejavnosti ob naravnih nesrečah in v vojni, posebno 
kritične pa so njihove materialne možnosti. To še zlasti velja 
za komunalne, kulturne, socialno-skrbstvene, pa tudi neka- 
tere zdravstvene organizacije združenega dela. 

V tem srednjeročnem obdobju bi morali v Sloveniji ustano- 
viti nekatere republiške intervencijske enote, vendar pri tem 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo prišli dlje od 
nekaterih začetnih organizacijskih priprav. 

7. Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite 
Pripadniki civilne zaščite se usposabljajo na različnih rav- 

neh - v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter na ravni občin, republike in federacije. Težišče temeljnega 
in dopolnilnega usposabljanja pripadnikov civilne zaščite je v 
občinah. 

V tem srednjeročnem obdobju je bil dosežen napredek pri 
usposabljanju pripadnikov civilne zaščite, čeprav to še ni na 
ustrezni strokovni ravni. 

Pouk je še vedno preveč splošen in nedovolj praktičen in 
prilagojen dejanski ogroženosti konkretnega okolja. Republi- 
ški sekretariat za ljudsko obrambo pripravlja nove programe 
usposabljanja pripadnikov civilne zaščite, v katerih bo večji 
poudarek na praktičnem usposabljanju za konkretne dolžno- 
sti v štabih in enotah civilne zaščite ter usposabljanju za 
preventivno delovanje. 

Usposobljenost štabov za civilno zaščito se je v zadnjih letih 
popravila, kar se kaže tudi v praktičnih akcijah civilne zaščite. 
Najbolje so usposobljeni občinski in mestna štaba za civilno 
zaščito, saj je prek 90 odstotkov njihovih članov opravilo 
(individualno in skupinsko) usposabljanje v Republiškem cen- 
tru za obrambno usposabljanje v Poljčah. 
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Predpisani pouk je končalo 63,8 odstotka članov štabov, kar 
kažejo naslednji podatki: 
Štabi za civilno zaščito 
po ustanoviteljih 

Štev. članov z opravljenim 
poukom 

1981 1984 
občinski in mestni štabi 910 
krajevni štabi 4.880 
štabi za CZ TOZD 
in drugih 5.005 

89,7 
56,1 

963 
5.582 

90,5 
60,0 

60,9 5.304 64,6 
Skupaj: 10.795 60,2 11.849 63,8 

Po letu 1980 se je temeljnega in dopolnilnega usposabljanja 
v Republiškem centru za obrambno usposabljanje udeležilo 
3.195 članov občinskih in mestnih štabov in enot civilne 
zaščite, predavateljev in drugih kadrov iz občin in mest, uspo- 
sabljanja v Zveznem centru za civilno zaščito pa 50 udele- 
žencev. 

Podatki iz naslednje tabele kažejo, da se je v tem srednje- 
ročnem obdobju nekoliko izboljšala tudi usposobljenost enot 
civilne zaščite: 
Enote po ustanoviteljih Število pripadnikov z opravljenim 

osnovnim poukom 
1981 1984 

enote DPS 
enote KS 
enote TOZD in 
drugih 

14.218 
69,212 

53.605 

77,1 14.031 
50.0 88.355 

55.1 61.179 

78,3 
57,0 

58,8 
Skupaj: 137.035 53,9 163.565 59,1 

Med vsemi enotami civilne zaščite so najslabše usposob- 
ljene ulične ter enote civilne zaščite v stanovanjskih hišah, saj 
je predpisani pouk končalo vsega 42,7 odstotka njihovih pri- 
padnikov. 

Največ pripadnikov civilne zaščite, ki so končali predpisani 
pouk, je v občinah Metlika (93,4 %), Slovenska Bistrica (87,2 
%), in Sežana (82,1 %), najmanj pa v občinah Ribnica (20,5 %), 
Ilirska Bistrica (39,6 %), Murska Sobota (44,1 %), Koper (43,4 
%) in Izola (44,5 %). V trinajstih slovenskih občinah je predpi- 
sani pouk končalo manj kot 50 odstotkov vseh pripadnikov. 

8. Opremljanje štabov, enot in drugih sestavov 
civilne zaščite 

Opremljenost štabov in enot civilne zaščite se počasi izbolj- 
šuje. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so imele pred- 
nost pri opremljanju predvsem gasilske enote, enote za prvo 
medicinsko pomoč, enote za tehnično reševanje in splošne 
enote civilne zaščite. Pri nakupu sredstev in opreme za zaš- 
čito in reševanje pa imajo prednost predvsem sredstva in 
oprema, ki je najbolj potrebna glede na ogroženost v miru in v 
vojni. 

Posebno slabo so opremljene enote za prvo veterinarsko 
pomoč ter enote za radiološko-kemično in biološko zaščito 
(povprečno imajo okoli 35 odstotkov formacijske opreme). 
Znani pa so tudi primeri, zlasti v stanovanjskih blokih, da je 
zaščitna in reševalna oprema zagotovljena, ni pa ustanovljena 
ustrezna enota civilne zaščite, ki ji je oprema namenjena. 

Tudi pri zvezah za operativno vodenje zaščitnih in reševal- 
nih akcij so velike težave. Večina, štabov nima potrebnih 
sredstev zvez, kar bistveno zmanjšuje njihovo operativno spo- 
sobnost. 

Posebno slaba je opremljenost delovnih ljudi in občanov ter 
organov, organizacij in skupnosti s sredstvi za osebno in 
kolektivno zaščito. V Sloveniji ima sredstva za osebno zaščito 
le okoli 8 odstotkov občanov, ki morajo ta sredstva kupiti na 
svoje stroške. Slaba je tudi opremljenost samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti s sredstvi za osebno in kolektivno zaščito 
delavcev. 

Zaradi možnih nesreč z nevarnimi snovmi, zlasti večjih 
ekoloških nesreč, ter vojnih nevarnosti je treba čimprej izbolj- 
šati opremljenost s sredstvi za osebno in kolektivno zaščito 
delavcev in občanov. Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije ob podpori organov CK ZK Slovenije in Republiške konfe- 
rence SZDL spodbudil široko družbeno akcijo opremljanja v 

vseh slovenskih občinah. Rezultati te akcije (ki mora postati 
trajna naloga) so zaenkrat še zelo skromni. V 1984. letu so 
občani, organizacije in skupnosti kupili od načrtovanih 75.270 
zaščitnih kompletov le 41.437 ali 55 odstotkov. Pri tem so 
največ dosegli v občini Velenje. 

Zaradi ogroženosti v miru in vojni bi morali opremljanje s 
sredstvi za osebno in kolektivno zaščito še posebno pospešiti 
v večjih mestih ter industrijskih in drugih središčih na glavnih 
strateško-operativnih smereh (Ljubljana, Maribor, Celje, Novo 
mesto, Kranj in druga). 

Občine sprejetih programov opremljanja s sredstvi za 
osebno in kolektivno zaščito v zadnjem času ne izvajajo. 
Programi opremljanja nimajo ustrezne družbene podpore ali 
pa je ta samo deklarativna. 

Glede na spoznanja o sodobnih vojnih nevarnostih ter 
izkušnje iz minulih vojn in ekoloških nesreč (Seveso 1976, 
Bhopal 1985, Mehika 1984, Brazilija 1985 in drugi primeri) bi 
se morali pristojni organi bolj zavedati odgovornosti za mno- 
žično zaščito delovnih ljudi in občanov. Morda bi kazalo 
sprejete programe opremljanja ponovno preveriti in če je 
treba podaljšati tudi roke, do katerih je treba zagotoviti zaš- 
čitna sredstva. 

9. Priprave in izvajanje ukrepov civilne zaščite 
Pri zagotavljanju materialnih in drugih možnosti za izvaja- 

nje ukrepov civilne zaščite so imele v tem obdobju prednost 
priprave za zaklanjanje prebivalstva, za zaščito pred požari, 
rušenji, poplavami in eksplozijami ter za izvajanje prve medi- 
cinske pomoči, RBK zaščite in oskrbe ogroženega prebival- 
stva. 

9.1. Zaklanjanje prebivalstva 
Graditev zaklonišč za zaščito prebivalstva pred vojnimi raz- 

dejanji je ena izmed strateških nalog -pri uresničevanju zas- 
nove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki je 
obrambno strokovno, vojaško-politično in družbeno uteme- 
ljena v spoznanjih o ogroženosti prebivalstva v vojni v sodob- 
nih razmerah ter pomenu zaklonišč v sistemu splošne ljudske 
obrambe. 

Pomena zaklonišč se danes zavedajo povsod po svetu, zato 
ni čudno, da vse več držav uvršča graditev zaklonišč med 
prednostne naloge obrambnih priprav. 

Zaklonišča, kakršna gradimo pri nas, zagotavljajo učinko- 
vito zaščito tudi pred učinki najsodobnejših bojnih sredstev 
za množično uničevanje. Zaklonišča pa imajo poleg zaščit- 
nega tudi širši pomen v sistemu splošne ljudske obrambe, saj 
so temeljni pogoj za delovanje gospodarstva, družbenih in 
drugih dejavnosti v vojni ter povečujejo trdnost in odpornost 
celotne obrambe. 

V Sloveniji so bili v zadnjih letih uresničeni številni ukepi za 
bolj načrtno in smotrno graditev zaklonišč. Med njimi je treba 
posebej omeniti: 

- da so na podlagi republiške ocene ogroženosti (ki jo je 
sprejelo Predsedstvo SR Slovenije) skoraj vse občine uskla- 
dile svoje ocene ogroženosti, ki so podlaga za določitev 
območij oziroma krajev, kjer je obvezna graditev zaklonišč, 
ter odpornost zaklonišč; 

- da so poenostavljeni tehnični normativi za graditev 
zaklonišč, kar je pripomoglo k občutni pocenitvi zaklonišč v 
individualnih stanovanjskih hišah in večjim možnostim za 
graditev večnamenskih zaklonišč; 

- da je povsem izoblikovana normativno-pravna osnova za 
načrtovanje in graditev zaklonišč kot dela prostorskega plani- 
ranja in urejanja, kar omogoča racionalne prostorske (lokacij- 
ske) in funkcionalne rešitve; 

- cfa so zadovoljivo rešena vprašanja proizvodnje zaklo- 
niščne opreme, ki je je še do nedavnega zelo primanjkovalo; 

- da so omogočena sovlaganja pri graditvi skupnih zaklo- 
nišč, ki prispevajo k hitrejši porabi razpoložljivih sredstev za 
zaklonišča. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo ugotavlja, da so 
bili pri oblikovanju sedanje normativno-pravne ureditve gradi- 
tve zaklonišč upoštevani vsi konstruktivni predlogi in pri- 
pombe občin ter projektantskih, gradbenih in drugih organi- 
zacij glede načrtovanja, graditve, vzdrževanja in uporabe 
zaklonišč. Nekaterih pobud in predlogov, ki so zadevali teme- 
lje zakloniščne politike ni bilo mogoče sprejeti, ker bi njihova 
uveljavitev pripeljala do odstopanja od stališč in usmeritev 
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Zveze komunistov za uresničevanje zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

Obstoječa zakonska in druga regulativa omogoča načrtno 
in smotrno graditev zaklonišč. Toda razvoj urbanizma, grad- 
beništva, napadalnih sredstev in vojaških doktrin narekuje, da 
jo nenehno preverjamo in dograjujemo. 

V Sloveniji se je z načrtno izgradnjo zaklonišč po letu 1976 
število zakloniščnih mest skoraj podvojilo. 

V Evropi je Jugoslavija po številu zakloniščnih mest pred 
Avstrijo, Italijo, Francijo in Španijo, znatno pa zaostaja za 
Sovjetsko zvezo, ki ima zagotovljena zakloniščna mesta za 
okoli 70% vseh prebivalcev, ter Švico in skandinavskimi drža- 
vami, kjer imajo od 43 do 95% potrebnih zakloniščnih zmoglji- 
vosti. 

Največ zakloniščnih mest je v zkloniščih osnovne zaščite, 
76,8%. 

Vrsta zaklonišča % 
dopolnilna 
osnovna 
ojačana 

21,6 
76,8 

1,6 
Skupaj: 100,0 

Največ zaklonišč je zgrajenih v ljubljanskih občinah, naj- 
manj pa v občinah v Pomurju. 

Po velikosti delimo zaklonišča na naslednje kategorije: 
zmogljivost netto površina 

(v m2) 
Zaklonišča po velikosti 

I. zelo majhna 
II. majhna 
III. srednja 
IV. velika 
V. zelo velika 

7 
7-50 

50-100 
100-300 

300-2000 

8-55 
55-110 

110-330 
300-2200 

Zelo majhna zaklonišča, takoimenovana družinska zaklo- 
nišča gradijo zasebni graditelji v individualnih stanovanjskih 
hišah. 

Ker je bila graditev zelo majhnih in majhnih zaklonišč zelo 
draga je bilo veliko pobud, da se zanje spremenijo tehnični 
normativi, ki so določali enake zahteve kot za velika zaklo- 
nišča. Pobude so bile sprejete in novi pravilnik o tehničnih 
normativih za zaklonišča uvršča kategoriji zelo majhnih in 
majhnih zaklonišč med zaklonišča dopolnilne zaščite, za 
katere veljajo bistveno blažji kriteriji glede odpornosti in dru- 
gih zahtev, ki pa kljub temu še vedno zagotavljajo solidno 
zaščito. 

Pri načrtovanju graditve zaklonišč je storjenih največ napak 
tam, kjer se načrtovanje in graditev zaklonišč ne izvajata v 
okviru prostorskega planiranja in urejanja. 

Pri načrtovanju mreže zaklonišč in drugih zaščitnih objek- 
tov v prostoru je zelo pomembno, da se ugotovijo potrebe po 
zakloniščnih mestih na celotnem območju, kjer je obvezna 
graditev zaklonišč. Običajno se te potrebe ugotavljajo samo 
za nova naselja, za obstoječe prostorske strukture pa ne. 
Tako se v starejših naseljih, zlasti starih mestnih jedrih ne 
zagotovijo ustrezne lokacije za javna in druga zaklonišča, kar 
vpliva na dinamiko in smotrnost graditve zaklonišč v teh 
naseljih. 

Velika pomanjkljivost je tudi v tem, da se prostorski planerji 
premalo prizadevajo, da bi zaklonišča (glede na njihovo loka- 
cijo in namembnost v miru) tudi funkcionalno vključili v 
objekt oziroma prostor. To je seveda možno, če so pravo- 
časno znane potrebe po zakloniščnih mestih v določeni pro- 
storski strukturi in če so pred tem določene lokacije oziroma 
mreža zaklonišč. 

O lokacijah, ki so predvidene za javna zaklonišča bi morali 
biti obveščeni vsi potencialni uporabniki prostora oziroma 
dvonamenskega zaklonišča. Tako bi lažje pridobili soinvesti- 
torje pri izgradnji dvonamenskih objektov in bi odpravili 
prakso, da se o mirodobni uporabi zaklonišča (ki je največkrat 
tipizirano) razmišlja potem, ko je že zgrajeno, ne pa pri dolo- 
čanju njegove lokacije in projektiranju. 

Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
določa, da morajo družbeni in zasebni investitorji pri graditvi 
in adaptacijah stanovanjskih in poslovnih stavb v mestih, 
občinskih in industrijskih središčih ter v drugih naseljenih 

krajih, ki utegnejo biti po presoji pristojnega organa družbe- 
nopolitične skupnosti cilj sovražnikovih napadov v vojni, na 
svoje stroške graditi zaklonišča in druge zaščitne objekte za 
zaščito ljudi, materialnih in drugih dobrin. 

Investitor je lahko oproščen graditve zaklonišča le, če so v 
stavbi ali njeni neposredni bližini že zadostne zakloniščne 
zmogljivosti ali če graditev zaklonišča ni možna. V tem pri- 
meru mora investitor plačati prispevek za javna zaklonišča. 

Javna zaklonišča občine gradijo s sredstvi, ki jih zberejo.s 
prispevki za zaklonišča. Viri sredstev za graditev javnih zaklo- 
nišč, ki so določeni z zakonom o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti so: 

- prispevki za zaklonišča, ki jih plačujejo investitorji, ki so 
oproščeni graditve zaklonišča od skupne cene gradbenega 
dela stavbe; 

- prispevki za zaklonišča, ki jih plačujejo imetniki stano- 
vanjske pravice in uporabniki poslovnih stavb in prostorov v 
družbeni lastnini od skupne letne stanarine oziroma najem- 
nine; 

- prispevki za zaklonišča, ki jih plačujejo lastniki stano- 
vanjskih, poslovnih, počitniških in drugih stavb in prostorov 
ter imetniki pravice uporabe teh stavb in prostorov, od 
nabavne vrednosti stavbe oziroma osnove za obračun amorti- 
zacije. 

V zadnjih osmih letih sta bili na pobudo nekaterih občin in 
Skupščine mesta Ljubljane zvišani le spodnji meji prispevkov 
za zaklonišča, ki jih plačujejo imetniki stanovanjske pravice in 
uporabniki poslovnih stavb in prostorov v družbeni lastnini 
(od 2% na 3% skupne letne stanarine oziroma najemnine) in 
lastniki stanovanjskih, poslovnih, počitniških in drugih stavb 
ter imetniki pravice uporabe teh stavb in prostorov (od 0,03% 
na 0,06% nabavne vrednosti stavbe oziroma osnove za obra- 
čun amortizacije). 

Podatki kažejo, da so občine v glavnem predpisale najnižje 
z zakonom določene prispevne stopnje za zaklonišča, v nekaj 
primerih pa so predpisale celo nižje prispevne stopnje kot jih 
določa zakon. V letu 1983 so bile v Sloveniji v veljavi naslednje 
povprečne višine prispevkov za zaklonišča: 

Z zakonom Povprečna 
določena višina prispevna 

prispevka stopnja v SR 
Sloveniji 

- prispevek od skupne 2,0-4,0 2,8 
cene gradbenega dela 

stavb 
- prispevek od skupne najmanj 3,0 2,9 

letne stanarine oz. 
najemnine 

- prispevek od nabavne najmanj 0,06 0,05 
vrednosti stavbe oziroma 

osnove za obračun 
amortizacije 

Občine pobirajo prispevke za zaklonišča le na območjih, 
kjer je obvezna graditev zaklonišč, to je v večjih mestih ter 
občinskih in industrijskih središčih. V drugih naseljih se načr- 
tuje izgradnja zaklonilnikov ob neposredni vojni nevarnosti, 
za katere pa se danes ne zbirajo posebna sredstva. 

Prispevki za zaklonišča se torej v zadnjem času niso pove- 
čevali, razen v občinah, ki. so šele sedaj usklajevale svoje 
odloke o zakloniščih z zakonom o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti. Razumljivo pa je, da je treba z usklaje- 
vanjem realne vrednosti stanovanjskih in poslovnih prostorov 
usklajevati tudi nominalno višino prispevkov za zaklonišča 
(ne pa prispevnih stopenj). Na ta način se vsaj delno usklajuje 
rast sredstev za graditev javnih zaklonišč z dejanskimi grad- 
benimi stroški ter izenačuje položaj zavezancev za ta prispe- 
vek in investitorjev, ki zaklonišča gradijo s svojimi sredstvi. 

Tudi obveznosti imetnikov stanovanjske pravice in zaseb- 
nih investitorjev v zvezi z graditvijo zaklonišč se niso pove- 
čale. Imetnik stanovanjske pravice, ki plača letno 36.000,00 
dinarjev stanarine (3000 din mesečno) mora po povprečni 
prispevni stopnji v Sloveniji (2,9%) plačati letni prispevek za 
zaklonišča v skupni višini 1.044 dinarjev. Prispevek za zaklo- 
nišča, ki ga mora plačati po povprečni prispevni stopnji v 
Sloveniji (2,8%) zasebni investitor, ki gradi stanovanjsko hišo, 
katere skupna vrednost (gradbenega dela stavbe) je 6.000.000 
dinarjev pa znaša 168.000 dinarjev. Vendar je treba ob tem 

Vrsta prispevka 
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pripomniti, da mora zasebni investitor plačati prispevek za 
zaklonišča le v primeru, če v svoji stanovanjski hiši ne želi 
zgraditi zaklonišča ali če sodeluje pri graditvi skupnega zaklo- 
nišča. Kot je bilo že omenjeno je z novimi tehničnimi norma- 
tivi za graditev zaklonišč - gradnja majhnih zaklonišč 
bistveno poenostavljena in s tem tudi cenejša. Po cenah iz 
decembra 1984. leta znaša cena zaklonišča v individualni 
stanovanjski hiši od 150.000 do 180.000 dinarjev. 

Analiza uresničevanja programov graditve zaklonišč kaže, 
da z zakonom predpisane stopnje zagotavljajo le minimalno 
dinamiko graditve zaklonišč, zato se programi graditve zaklo- 
nišč časovno iz leta v leto podaljšujejo. 

S prispevki za zaklonišča so bila v letih 1983 in 1984 zbrana 
naslednja finančna sredstva: 
Leto Prihodki Odhodki Realizacija (%) 
1983 388.162.325,80 265.715.193,30 68.45 
1984 798.562.025,00 421.829.826,00 53,00 

Podrobnejša analiza podatkov pokaže, da je porast sred- 
stev za zaklonišča v 1984. letu v primerjavi z letom poprej 
predvsem rezultat večje finančne discipline pri plačevanju 
prispevkov in prenosa neuporabljenih (193,919.035,00 dinar- 
jev) sredstev iz leta 1983. 

Pri graditvi zaklonišč se ponavljajo nekatere že znane 
pomanjkljivosti in sicer 

- še vedno so primeri nenamenske uporabe sredstev za 
zaklonišča; 

- v posameznih občinah ne uresničujejo sprejete zaklo- 
niščne politike v skladu s sprejetimi usmeritvami; 
- v nekaterih občinah še niso izdelali načrtov graditve 

zaklonišč kot sestavin planskih dokumentov in prostorskih 
izvedbenih aktov; 
- nedosledno se izvaja politika graditve večnamenskih 

zaklonišč, kar se kaže tudi v pomanjkljivem vzdrževanju 
zaklonišč itd. 

Vzdrževanje zaklonišč je urejeno z zakonom o splošni ljud- 
ski obrambi in družbeni samozaščiti ter pravilnikom o tehnič- 
nih normativih za zaklonišča. Za vzdrževanje zaklonišč so 
neposredno odgovorni lastniki oziroma uporabniki zaklonišč. 
Tako morajo zaklonišča v stanovanjskih blokih vzdrževati 
skupnosti stanovalcev, ki upravljajo s stanovanjsko hišo, 
zaklonišča v temeljnih organizacijah zruženega dela temeljne 
organizacije, od katerih je zaklonišče oziroma, ki z njim 
upravljajo, za vzdrževanje javnih zaklonišč pa skrbijo občine 
(občinski upravni organi za ljudsko obrambo). 

Za zagotavljanje uporabnosti oziroma vzdrževanje vsakega 
zaklonišča je zelo pomembno, da se ob njegovi dograditvi 
pravilno izvede tehnični pregled zaklonišča, ki je pogoj za 
pridobitev uporabnega dovoljenja. Tega morajo opraviti 
občinski inšpekcijski organi, ki so pristojni za inšpekcijski 
nadzor nad gradbenimi objekti. Ker inšpekcijski organi niso 
usposobljeni za preizkuse delovanja varnostnih in zaščitnih 
naprav v zakloniščih, ie Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo v skladu z zaKonom o splošnih ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti za opravljanje preizkusov pooblastil 
Zavod za varstvo pri delu SR Slovenije in Inštitut za varstvo pri 
delu v Mariboru. 

Tehnični pregledi zaklonišč se v marsikateri občini izvajajo 
zelo pomanjkljivo, brez potrebnih preizkusov varnostnih in 
zaščitnih naprav. To se seveda odraža v številnih pomanjklji- 
vostih zaklonišč. V nekaterih občinah opravljajo omenjene 
preizkuse gradbene organizacije, ki zaklonišča gradijo ali pa 
organizacije, ki dobavljajo zakloniščno opremo, čeprav za to 
niso pooblaščene. Preizkuse delovanja varnostnih in zaščit- 
nih naprav v zakloniščih dosledno opravljajo prek pooblašče- 
nih organizacij v 35 občinah. V ostalih občinah preizkuse 
opravljajo nepooblaščene organizacije ali pa jih sploh ne 
opravljajo. 

Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišč se 
mora enkrat na leto opraviti tehnični pregled zaklonišča. Te- 
ponovne - tehnične preglede zaklonišč opravljata omenjeni 
pooblaščeni organizaciji, lahko pa tudi druge strokovno 
usposobljene organizacije. 

Vsa tekoča enostavnejša vzdrževalna dela v zakloniščih naj 
bi izvajale enote civilne zaščite za vzdrževanje in uporabo 
zaklonišč, ki jih ustanovijo organi in organizacije, ki uprav- 
ljajo z zaklonišči. 
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Te enote povsod še niso ustanovljene. Ustanovljenih je 780 
enot s 4.566 pripadniki civilne zaščite. V Republiškem centru 
za obrambno usposabljanje je bilo usposobljenih 185 vodij 
enot za vzdrževanje in uporabo zaklonišč, usposabljanje čla- 
nov enot pa se izvaja v občinah po programih, ki jih je določil 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo. 

Zavod za varstvo pri delu SR Slovenije je v letu 1984 pregle- 
dal in preizkusil delovanje 143 zaklonišč in pri tem ugotovil: 
- da pri projektiranju zaklonišč niso storjene napake, ki bi 

pomembneje vplivale na varnost in funkcionalnost zaklonišč; 
precej je tipskih projektov, ki slabo rešujejo uporabnost 
zaklonišč v miru; 
- gradbena dela pri zakloniščih so v glavnem izvedena 

dokaj solidno, pojavljajo pa se napake pri vgrajevanju vzidnih 
elementov, tesnenju zaklonišč, predvsem pa pri izvedbi zasil- 
nih izhodov; 

- v zaklonišča ponekod vgrajujejo opremo, zlasti vrata, ki 
niso zadovoljive kvalitete; 
- v mnogih primerih je pomanjkljivo izvedena hermetiza- 

cija zaklonišč; 
- v zaklonišča se ponekod vgrajujejo filtroventilacijske 

naprave, ki niso v skladu s predpisi (so preglasne in imajo še 
druge pomanjkljivosti) itd. 

Zavod za varstvo pri delu pri ponovnih pregledih zaklonišč 
ugotavlja, da so bistveno bolje vzdrževana dvonamenska 
zaklonišča kot klasična. Najslabše so vzdrževana zaklonišča v 
stanovanjskih blokih in klasična javna zaklonišča. 

9.2. Zaščita in reševanje ob rušenju 
Priprave za zaščito in reševanje ob rušenjih, ki jih lahko 

povzročijo vojna dejstvovanja, eksplozije, potresi, orkanski 
veter, visoke vode ter zemeljski in snežni plazovi, obsegajo 
izvajanje prostorskih, urbanističnih in grabenotehničnlh zaš- 
čitnih (preventivnih) ukrepov ter krepitev organiziranosti in 
pripravljenosti za reševanje iz ruševin in odpravljanje nepo- 
srednih posledic porušitve stanovanjskih, poslovnih in drugih 
stavb in objektov. 

V Sloveniji so se že v dosedanjem obdobju poleg potresno 
varne graditve objektov bolj ali manj uspešno izvajali tudi 
drugi ukrepi za zaščito pred rušenji. Novi zakon o urejanju 
prostora in zakon o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor iz leta 1983 ter na njuni podlagi izdani podzakonski 
predpisi naj bi zagotovili še bolj načrtno in dosledno izvajanje 
zaščitnih ukrepov pri urejanju prostora, urejanju naselij in 
graditvi objektov. 

Pri pripravah za zaščito in reševanje ob rušenjih je bilo 
težišče na organiziranju splošnih in specializiranih enot 
civilne zaščite za reševanje iz ruševin v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter na oblikovanju občinskih 
specializiranih enot za reševanje iz ruševin. Najbolj so na tem 
področju napredovale priprave družbenih organizacij in sode- 
lovanje pri zaščiti in reševanju. Za ta namen se vse bolj 
načrtno in orgnizirano pripravljajo Gorska reševalna služba, 
jamarji in kinološka društva. V gradbenih in rudarskih organi- 
zacijah združenega dela ter omenjenih družbenih organizaci- 
jah naj bi v naslednjih letih organizirali tudi nekatere skupne, 
vrhunsko organizirane, usposobljene in opremljene reševalne 
enote republiškega pomena. 

V tem srednjeročnem obdobju so se v Sloveniji izvajale tudi 
celovite priprave za zaščito in reševanje ob morebitnem 
potresu. V občinah na potresno ogroženih območjih so bili 
pripravljeni oziroma izpopolnjeni načrti civilne zaščite za 
morebiten rušilni potres, izpeljane pa so tudi priprave za 
medobčinsko pomoč občinam, ki bi jih prizadel potres. Načrti 
in druge priprave za zaščito in reševanje ob potresu na ljub- 
ljanskem seizmogenem območju so bile uspešno preverjene 
na skupni praktični vaji civilne zaščite GOLOVEC-83. Vaja je 
opozorila, da je treba zaradi potresne ogroženosti posvetiti 
več pozornosti organizacijskim, materialnim in drugim pripra- 
vam v zdravstvu, socialnem skrbstvu, preskrbi, komunali, pro- 
metu in zvezah, kulturi in drugod. Poleg tega je tudi opozorila, 
da za zaščito in reševanje ob potresu niso dovolj pripravljene 
skupnosti stanovalcev v stanovanjskih hišah ter temeljne 
samoupravne organizacije in skupnosti v mestu. 

Izkušnje iz Posočja in nekaterih drugih krajev z bogato 
kulturno dediščino, ki jih je prizadel potres nas učijo, da 
moramo kulturne dobrine pravočasno ovrednotiti in za nji- 
hovo zaščito pripraviti ustrezne vnaprejšnje rešitve (pravo- 
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časna priprava sanacijskih načrtov za morebiten potres pa 
tudi za druge nesreče), če jih že ni mogoče preventivno 
zaščititi. Take priprave so nedvomno učinkovitejše kot 
neplodne kasnejše »popotresne« razprave o usodi kulturnih 
dobrin. 

9.3. Zaščita in reševanje ob poplavah 
Za preprečevanje oziroma zmanjševanje erozijskega delo- 

vanja ter za odpravljanje ali zmanjševanje nevarnosti poplav 
in drugo preventivo, v vodnem gospodarstvu skrbijo 
območne vodne skupnosti, zveza vodnih skupnosti Slovenije, 
in vodnogospodarske organizacije združenega dela. Vodno 
gospodarstvo je do zdaj za preprečevanje oziroma zmanjše- 
vanje erozijskega delovanja voda zgradilo prek 500 varovalnih 
objektov, kar pomeni 15-odstotno urejenost erozijskih žarišč 
in hudournikov. Z izgradnjo varovalnih in drugih hidrotehnič- 
nih objektov, kot so regulacije vodotokov, zbiralniki in zadrže- 
valniki voda na posameznih vodotokih, akumulacijska jezera, 
odvodni sistemi in drugi, vodno gospodarstvo prav tako še ni 
zagotovilo zadovoljive varnosti pred poplavami visokih voda 
in morsko plimo. Ogrožena so predvsem urbanizirana 
območja ter kmetijske površine v povodju Mure, Save in Sotle 
s pritoki ter morska obala v Kopru, Izoli, Piranu in Portorožu. 

V letih 1983 in 1984 so bili na poplavnih območjih na rekah 
Soči, Savi in Dravi bistveno izpopolnjeni sistemi za alarmira- 
nje ob nevarnosti nenadnih poplav. Ob pripravah civilne zaš- 
čite so bili izdelani načrti za zaščito in reševanje prebivalstva, 
materialnih in drugih dobrin ter izpeljane druge priprave za 
varstvo pred poplavami. Lani so bile v vseh občinah ob Dravi 
priprave za zaščito in reševanje preverjene na zahtevni 
medrepubliški vaji civilne zaščite z imenom DRAVA-84. Vaja je 
pokazala solidno pripravljenost za zaščito in reševanje, opo- 
zorila pa je tudi na nekatere pomanjkljivosti dosedanjih pri- 
prav, ki jih je treba čimprej odpraviti. Tako je treba nadaljevati 
z usposabljanjem prebivalstva za zaščito in reševanje ob 
poplavah, izpopolniti načrte in druge priprave za zaščito in 
reševanje v ogroženih krajevnih skupnostih, zlasti v mestih, 
bolje je treba organizirati in med seboj povezati tudi priprave 
za zaščito in reševanje po dejavnostih. Priprave za zaščito in 
reševanje ob poplavah morajo izpopolniti tudi v drugih obči- 
nah, kjer je nevarnost poplav. 

V Sloveniji ne razvijamo posebnih enot civilne zaščite za 
reševanje ob poplavah. Za ta namen se pripravljajo vodnogo- 
spodarske, gasilske, komunalne, gradbene in druge ustrezne 
organizacije ter obstoječe splošne in specializirane enote 
civilne zaščite. Pomemben del organiziranih reševalnih sil na 
tem področju so potapljaške oganizacije, ki se za ta namen 
usposabljajo po enotnih programih za podvodno reševanje in 
usmeritvah Slovenske potapljaške zveze. Občine bi se morale 
bolj prizadevati za razvoj in krepitev potapljaških društev. 

Republiški štab za civilno zaščito je lani proučil varstvo 
pred utopitvami v Sloveniji. To je storil zaradi izredno velikega 
števila utopitev, čeprav sicer utopitve niso med nesrečami, s 
katerimi se ukvarja civilna zaščita. 
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Slika 5: Utopitve v SR Sloveniji z deležem otrok 

Štab je ugotovil, da v večini javnih kopališč ni organizirano 
varstvo pred utopitvami. Nekaj manj kot polovica vseh javnih 
kopališč ima samo »kopališki red«, na 14 od skoraj 200 
kopališč imajo usposobljene reševalce za reševanje iz vode, 
na 37 kopališčih pa za reševanje iz vode skrbijo strokovno 
premalo usposobljene osebe. V 34 kopališčh nimajo nika- 
kršne opreme za reševanje iz vode, ponekod pa nimajo niti 
omaric za prvo pomoč. Še slabše je poskrbljeno za varnost na 
naravnih kopališčih, s katerimi nihče ne upravlja, in na kopa- 
liščih ob avtokampih in drugih krajih, kjer se ljudje množično 
ukvarjajo z aktivnostmi na vodi in v vodi. 

Štab je izdelal kategorizacijo krajev oziroma območij, 
nevarnih za utopitev, in predlagal ustrezne ukrepe za varstvo 
pred utopitvami. Ker je po njegovem mnenju na javnih kopa- 
liščih med glavnimi vzroki za neuresničevanje ukrepov za 
varstvo pred utopitvami nepopolna normativno-pravna uredi- 
tev varstva pred utopitvami, je predlagal Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da se to uredi s posebnim zakonom. 
Izvršni svet je pobudo sprejel in naložil Republiškemu sekre- 
tariatu za notranje zadeve, da v sodelovanju z drugimi republi- 
škimi upravnimi organi pripravi predlog za izdajo zakona. 

9.4 Zaščita in reševanje ob požarih 
Za zaščito pred požari so bili v skupni akciji gasilskih zvez, 

skupnosti za varstvo pred požarom, upravnih organov za 
notranje zadeve in ljudsko obrambo, inšpekcijskih organov in 
štabov za civilno zaščito sprejeti številni preventivni ukrepi, 
vendar se kljub temu število požarov ni zmanjšalo. Ker večina 
požarov nastane zaradi nespoštovanja požarno-varnostnih 
predpisov oziroma malomarnosti, nepazljivosti in neznanja 
(okoli 88 odstotkov vseh požarov v družbenem sektorju), je 
razumljivo, da je treba pri preventivnem delovanju posvetiti 
večjo pozornost ozaveščanju in usposabljanju delovnih ljudi 
in občanov za samozaščitno delovanje ter s podružbljanjem 
požarnega varstva krepiti njihovo odgovornost za stanje pri 
varstvu pred požarom. 

Sedanja zakonska ureditev omogoča razvoj in delovanje 
sodobne in učinkovite organizacije varstva pred požarom. K 
učinkovitejši preventivi bodo pomembno prispevali novi 
zakonski in drugi predpisi o urejanju prostora, urejanju nase- 
lij in drugih posegov v prostor ter o graditvi objektov, ki dajejo 
večji pomen prostorskim, urbanističnim in gradbeno-tehnič- 
nim (preventivnim) zaščitnim požarno-varnostnim ukrepom. 
Pri normativno-pravnem urejanju varstva pred požarom je 
treba pospešiti pripravo požarno-varnostnih normativov in 
standardov, dopolniti pa je treba tudi pravno ureditev odgo- 
vornosti in kaznovalne politike do povzročiteljev požarov. 

S samoupravno interesno organiziranostjo varstva pred 
požarom kot dejavnostjo posebnega družbenega pomena so 
se izboljšale tudi njene gmotne možnosti, čeprav se realna 
vrednost sredstev za neposredne oblike varstva pred požarom 
v zadnjih letih zmanjšuje. Poleg tega so sredstva za izvajanje 
varstva pred požarom zelo razdrobljena, zato so velike težave 
pri izvajanju nekaterih skupnih prednostnih programov. Pra- 
vilno je, da sredstva ostajajo na temeljni ravni in se uporab- 
ljajo za neposredne oblike požarnega varstva, toda določena 
sredstva bo potrebno združevati za nekatere raziskovalne, 
izobraževalne in druge naloge skupnega (republiškega) po- 
mena. 

Pričakovanja, da bi v prihodnje občutneje povečeali pri- 
spevke organizacij združenega dela in drugih organizacij za 
opravljanje skupnih nalog vastva pred požarom, niso realna. 
Krepitev materialne osnove varstva pred požarom bo morala 
bolj temeljiti na delitvi dela na posameznih ravneh teritorial- 
nega organiziranja požarno varnostnih sil, na izpolnjevanju 
prednostnih nalog (predvsem preventivnih) glede na dejan- 
sko požarno ogroženost ter na selektivnih programih, ki bi jih 
morale neposredno financirati ogrožene organizacije ozi- 
roma gospodarski sistemi (gozdno gospodarstvo, kmetijstvo, 
elektro gospodarstvo itd.) 

Organizacijski razvoj in opremljanje požarno varnostnih sil 
je treba prilagoditi dejanski požarni ogroženosti. V skladu z 
ogroženostjo in gmotnimi možnostmi je treba uresničiti tudi 
zasnovo organiziranja skupnih materialno-teničnih in drugih 
zmogljivosti na regijski in, če je potrebno na republiški ravni, 
ki temelji na zagotavljanju vrhunske usposobljenosti operativ- 
nih gasilskih sestavov in racionalnem nakupu in skupnem 
izkoriščanju drage gasilne opreme in sredstev. 
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Z regijskim povezovanjem in organiziranjem bo možno 
uresničiti tudi psebne programe s področja ekologije in 
drugih. 

Gasilskim organizacijam zelo primanjkuje sodobnih sred- 
stev za gašenje v specifičnih razerah sodobnih proizvodnih 
procesov. Postopoma se izboljšuje tudi opremljenost gasil- 
skih organizacij z opremo in sredstvi za delovanje v specifič- 
nih vojnih razmerah, čeprav še ni zadovoljiva. Zato bodo 
morale gasilske organizacije posvetiti večjo pozornost zago- 
tavljanju osebnih zaščitnih sredstev in druge opreme, ki je 
potrebna za delovanje v vojni, pa tudi ob raznih ekoloških in 
drugih nesrečah nevarnimi snovmi v miru. Oblikovati je treba 
tudi ustrezne stalne zaloge gasilnih sredstev za morebitno 
vojno. 

Sedanje gospodarske razmere in stanje varstva pred poža- 
rom narekuje odločnejšo preusmeritev vseh množično orga- 
niziranih požarno varnostnih sil v preventivno delovanje. 
Temu je treba prilagoditi tudi usposabljanje in opremljanje. 
Preventivi, namenja največjo pozornost tudi Resolucija 
10. kongresa Gasilske zveze Slovenije. Zato bi se morali vsi 
dejansko zavzeti za njeno uresničevanje. K temu lahko 
posebno veliko prispevajo gasilske zveze in skupnosti za 
varstvo pred požarom. 

Čimbolj je treba spodbujati ustrezno izobraževanje požar- 
no-varnostnih kadrov, saj brez tega ni mogoče doseči 
napredka na tem področju. Prav tako pa tudi, da se bodo v 
osnovnem in usmerjenem izobraževanju uresničevali temeljni 
smotri varstva pred požarom. S posodobitvijo programov 
usposabljanja, z aktivnejšim sodelovanjem poklicnih gasil- 
skih organizacij in z rednim izobraževanjem požarno varnost- 
nih kadrov bi ustvarili temeljne možnosti za kakovostno ter s 
potrebami usklajeno usposabljanje aktivnih članov gasilskih 
organizacij in pripadnikov gasilskih enot civilne zaščite. 

V Sloveniji so bili v vseh občinah organizirani tudi tečaji za 
uporabo letal za gašanje gozdnih požarov. 

Celoten razvoj in praktično izvajanje varstva pred požarom 
naj bi v bodoče temeljila na ocenah dejanske ogroženosti, ki 
jih morajo v tem letu pripraviti v vseh samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih. 

9.5.Zaščita in reševanje pred eksplozijami 
Upravni organi za ljudsko obrambo so v sodelovanju z 

organi za notranje zadeve tudi v tem srednjeročnem obdobju 
odkrili, dezaktivirali in uničili precej ubojnih sredstev, ostan- 
kov iz minulih vojn. Največ tega je bilo v Novi Gorici, 54.824 kg 
topovskih granat, latalskih bomb in drugega. Začete so tudi 
nekatere širše akcije za odstranitev neeksplodiranih ubojnih 
sredstev iz minulih vojn. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju je treba usposablja- 
nje pripadnikov za zaščito pred eksplozijami organizirati v 
Republiškem centru za obrambno usposabljanje v Poljčah in 
ga pospešiti v skladu s potrebai (izkušnje iz minulih vojn 
namreč kažejo, da se v vojni nad 20 odstotkov eksplozivnih 
sredstev ne aktivira). Pospešiti je treba tudi pripravo načrtov 
za zaščito in reševanje ob eksplozijah, v prostorskih delih 
občinskih razvojnih planov ter prostorskih izvedbenih aktih 
pa predvideti kraje za uničevanje neeksplodiranih ubojnih 
sredstev 

9.6. Prva medicinska pomoč 
Pri pripravah za prvo medicinsko pomoč je bilo težišče na 

orcjanziranju in usposabljanju enot za prvo medicinsko 
pomoč civilne zaščite ter na razvijanju in izvajanju priprav 
organizacij Rdečega križa Slovenije in zdravstvenih organiza- 
cij združenega dela. 

S kakovostnim usposabljanjem pripadnikov enot za prvo 
medicinsko pomoč, ki ga izvajajo organizacije Rdečega križa 
Slovenije, in skrbjo upravnih organov za ljudsko obrambo za 
organizacijsko in akcijsko krepitev teh enot je zagotovljena 
njihova solidna pripravljenost za množično prvo medicinsko 
pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter vojnih dejstvova- 
njih. 

Pri zdravstveni vzgoji prebivalstva ter usposabljanju za 
obrambo in zaščito bi morali posvetiti še večjo pozornost 
vzgoji in usposabljanju prebivalstva za zdravstveno osebno in 
vzajemno zaščito v vojnih razmerah, ob naravnih nesrečah ter 
hujših ekoloških nesrečah. 

Zdravstvene organizacije so v tem obdobju začele z načrt- 
nimi pripravami za delovanje zdravstvene službe Ob morebitni 
uporabi jedrskega, kemičnega, biološkega in drugega orožja 
za množično uničevanje. Te priprave je treba nadaljevati. 
Načrtno je treba zagotoviti tudi materialne in druge možnosti, 
da bi zdravstveno službo, zlasti osnovno, ob množičnih nesre- 
čah čimbolj približali delovnim ljudem in občanom na priza- 
detem območju. Prav tako je treba vztrajati pri uresničevanju 
zasnove oblikovanja zalog zdravil, sanitetnega materiala, 
cepiv in drugih sredstev. 

V miru je treba razvijati in pospeševati nego bolnikov na 
domu in druge množične in neposredne oblike dela z zdrav- 
stveno ogroženimi osebami, da bi bile učinkovite tudi ob 
množičnih nesrečah. Pri tem imajo posebno pomembno 
vlogo organizacije Rdečega križa Slovenije. 

9.7. Zaščita in reševanje živali in rastlin ter živil 
živalskega in rastlinskega izvora 

Priprave za množično zaščito in reševanje živali in rastlin 
ter živil živalskega in rastlinskega izvora še niso dovolj razvite. 
Največ je bilo storjeno pri organiziranju veterinarskih enot, 
usposabljanju članov občinskih štabov za civilno zaščito in 
pri izvajanju strokovnih priprav veterinarskih organizacij 
združenega dela. 

Priprave za množično zaščito in reševanje živali in rastlin 
ter živil živalskega in rastlinskega izvora temelje ne objektiv- 
nih kadrovskih in materialnih zmogljivostih veterinarskih in 
kmetisjkih organizacij in služb. 

Pri zagotavljanju zdravstvenega varstva in zaščite živali in 
živil živalskega izvora so doseženi pomembni rezultati in 
sicer: 

- vsi rejci živali in delavci v živilski industriji ter organizaci- 
jah, ki predelujejo živalske surovine in odpadke, so na tečajih, 
ki jih je organizirala veterinarska služba, pridobili osnovna 
znanja o kužnih boleznih in ukrepih za njihovo preprečevanje 
in zatiranje; 
- veterinarska služba je usposobila potrebno število obča- 

nov v lovskih in čebelarskih organizacijah za opravljanje 
nalog preglednika divjačine in čebelarskega preglednika ter 
jim dala potrebna znanja tako na področju zaščite živali, kot 
na področju zaščite živil živalskega izvora; 

- z navodilom veterinarskih upravnih organov je usklajeno 
delovanje enot civilne zaščite za prvo veterinarsko pomoč z 
delovanjem veterinarske službe v vseh občinah v Sloveniji, 
tako da je to vsebinsko vključeno v načrte delovanja veterinar- 
ske službe v vseh razmerah; 

- novi zakon o zdravstvenem varstu živali bo to področje 
tudi normativno ustrezneje uredil, uredil pa bo tudi delovanje 
enot civilne zaščite na področju zaščite živali in živil žival- 
skega izvora. 

Tako je ustvarjena dobra osnova za najširše in učinkovito 
izvajanje samozaščitnega delovanja na tem področju. 

9.8. Radiološka, kemična in biološka zaščita 
Priprave za radiološka, kemično in biološko zaščito se 

izvajajo po načelu, da so sestavni del obrambno-zaščitnih 
priprav in usposabljanja na vseh področjih ter družbene 
reprodukcije. Obsegajo pa kadrovsko-organizacijske, materi- 
alne in druge priprave za: 

-odkrivanje in spremljanje nevarnosti jedrskih, kemičnih in 
bioloških napadov; 
- radiološko, kemično in biološko zaščito ljudi, živali, rast- 

linstva, materialnih in drugih dobrin ter za 
- odpravljanje posledic jedrskih, kemičnih in bioloških na- 

padov. 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo je pripravil zas- 

novo sistema RKB zaščite v SR Sloveniji, ki temelji na obstoje- 
čih zmogljivostih družbe za RKB zaščito. Prednostno se razvi- 
jajo tisti deli sistema, ki so pomembni tudi za zaščito pred 
nesrečami z nevarnimi snovmi v miru in v izrednih razmerah. 

Po letu 1981 so bile izpeljane ustrezne priprave za zaščito in 
reševanje ob morebitni jedrski nesreči v NE Krško, katerih 
težišče je v jedrski elektrarni, samoupravnih organizacijah in 
skupnostih v občinah Krško in Brežice ter v nekaterih strokov- 
nih in znanstvenoraziskovalnih organizacijah. Uspešnost teh 
priprav, ki so bile tudi v tujini dobro ocenjene, je potrdila 
republiška praktična vaja civilne zaščite POSAVJE-82. 
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Lani so se v Sloveniji začele tudi priprave civilne zaščite za 
ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Delovna skupina 
Republiškega štaba za civilno zaščito je obiskala najbolj ogro- 
žene organizacije združenega dela in občine, da bi ugotovila, 
kako so organizirane in pripravljene na zaščito in reševanje 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Delovna skupina je ugoto- 
vila, da pripravljenost za zaščito in reševanje ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi ni zadovoljiva. Republiški štab za civilno 
zaščito je zato pripravil program ukrepov za izvajanje varstva 
pred nesrečami z nevarnimi snovmi. 

Za razpoznavanje nevarnih in škodljivih snovi ob nesrečah, 
za svetovanje zaščitnih ukrepov ter za opravljanje rednih 
terenskih meritev, zlasti radioloških in kemijskih, je bil pri 
inštitutu Jožef Štefan 1980. leta ustanovljen Ekološki labora- 
torij z mobilno ekipo. Ekološki laboratorij se je s svojim delom 
vsestransko uveljavil, čeprav še vedno nima urejenega statusa 
(glede pooblastil, odgovornosti, aktiviranja, financiranja in 
drugega). Mobilna ekipa Ekološkega laboratorija je 1985. leta 
opravila 11 radioloških in 26 kemijskih terenskih meritev. 
Najpogosteje je ukrepala ob onesnaževanju okolja zaradi 
nesreč pri prevozih različnih kemikalij' in naftnih derivatov. 
Tekoči naftni derivati so največkrat onesnažili okolje. 

Za dekontaminacijo in odpravljanjem drugih posledic 
nesreč z nevarnimi snovmi so bili v zadnjih letih pri poklicnih 
gasilskih enotah v Celju, Kopru, Krškem, Ljubljani, Mariboru 
in Novem mestu organizirani zametki ekoloških reševalnih 
skupin z najnujnejšo reševalno opremo in sredstvi. 

Sedanja družbena organiziranost na tem področju ni zado- 
voljiva, zato jo je treba čimprej izpopolniti. Ob pripravah za 
radiološko, kemično in biološko zaščito bi morali zagotoviti 
zlasti: 
- da se vsi delovni ljudje in občani usposobijo za osebno 

zaščito pred radiološkimi, kemičnimi in biološkimi nevar- 
nostmi ter opremijo s sredstvi za osebno zaščito; 
- da se enote za RKB zaščito in druge ustrezne enote v 

temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih usposo- 
bijo za zaščito pred nesrečami z nevarnimi snovmi; 
- da se pri regijskih požarno-varnostnih centrih organizi- 

rajo ustrezne ekološke skupine z zahtevnejšo opremo in sred- 
stvi ter zaloge nevtralizacijskih in drugih sredstev; 
- da se na republiški ravni poleg Ekološkega laboratorija 

organizacijsko povežejo ustrezne strokovne in znanstveno- 
-raziskovalne organizacije za razpoznavanje nevarnih in 
škodljivih snovi za izvajanje sanacijskih ukrepov ter ustvarijo 
potrebne strateške zaloge sredstev za zaščito in reševanje ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi. 

9.9 Oskrba ogroženega prebivalstva 
V Sloveniji se načrtno zagotavljajo materialne in druge 

možnosti za oskrbo ogroženega prebivalstva v vojni ter ob 
naravnih in drugih množičnih nesrečah. Oblikovane so repu- 
bliške in občinske zaloge hrane, po letu 1979 pa tudi najnuj- 
nejše zaloge materialnih sredstev za nastanitev in oskrbo 
ogroženega prebivalstva. Te zaloge oblikujejo družbenopoli- 
tične skupnosti in organizacije Rdečega križa Slovenije, vse- 
bujejo pa predvsem materialna sredstva, ki so potrebna za 
takojšnjo zaščito in oskrbo ogroženega prebivalstva ob 
nesreči (sredstev za začasno nastanitev, posteljnino, obleko, 
obutev in dr.). 

Po republiškem programu oblikovanja zalog materialnih 
sredstev za morebitne naravne in druge nesreče v Sloveniji je 
zagotovljenih 394 stanovanjskih prikolic, 1260 raznih šotorov, 
16 bivalnih kontejnerjev, 40 zbiralnikov za vodo, 40 električnih 
agregatov (generatorjev električne energije) ter večje število 
postelj, spalnih vreč, odej in drugega. 

Za vzdrževanje in obnavljanje teh zalog skrbi Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo, ki je za ta namen zgradil 
posebno republiško skladišče. Stanovanjske prikolice - od 
katerih jih je 45 še iz Posočja - imajo v najemu organizacije 
združenega dela in druge organizacije in jih uporabljajo za 
letovanje delavcev. Zanje plačujejo najemnino, ki se porabi za 
večja vzdrževalna dela in za nakup novih stanovanjskih pri- 
kolic. 

Kot je že bilo omenjeno, se oblikujejo takšne zaloge tudi v 
občinah, vendar so še zelo skromne. Izkušnje iz naravnh 
nesreč kažejo, da take rezerve morajo imeti vse občine, saj ne 
morejo vselej in v celoti računati na pomoč širše družbene 
skupnosti. V Sloveniji nekatere občine, ki so zelo ogrožene še 

niso pristopile k oblikovanju zalog ustreznih materialnih sred- 
stev. 

9.10. Urejanje prostora za zaščito in reševanje 
Med pogoji, ki zagotavljajo uspešno zaščito in reševanje ob 

vojnih razdejanjih, naravnih in drugih nesrečah ter drugih 
nevarnostih imajo izredeno velik pomen prostorski, urbani- 
stični, oblikovalski in gradbno-tehnični zaščitni ukrepi. Ures- 
ničujejo se s prostorskim planiranjem in urbanističnim načr- 
tovanjem ter-urejanjem. S planskimi dokumenti in prostor- 
skimi izvedbenimi načrti bi morali zagotoviti načrtno dolgo- 
ročno izvajanje omejenih ukrepov pri: 
- namenski rabi prostora in izboru lokacij; 
- planiranju in uresničevanju organizacije, urejanja in 

opremljanja prostora za obrambo in zaščito ter reševanje; 
- graditvi in vzdrževanju objektov. 

10. Izpopolnjevanje načrtov civilne zaščite 
Delovanje civilne zaščite v vojni, ob naravnih in drugih 

nesrečah, ki lahko ogrozijo zdravje in življenje večjega števila 
ljudi in (ali) premoženje v večjem obsegu, ter v izrednih 
razmerah naj bi bilo čimbolj načrtno in organizirano. To se 
zagotavlja z načrti civilne zaščite in drugimi pripravami. 

V začetnem obdobju razvoja civilne zaščite so temeljne 
samoupravne organizacije in skupnosti in družbenopolitične 
skupnosti pripravljale le načrte za delovanje civilne zaščite v 
vojni. V skladu z vlogo in nalogami civilne zaščite pa se danes 
s posebnimi načrti določa tudi delovanje civilne zaščite ob 
posameznih vrstah naravnih in drugih nesreč ter pri prepreče- 
vanju in odpravljanju izrednih razmer. Z načrti civilne zaščite 
se zagotavljata ustrezna povezanost in usklajeno delovanje 
vseh dejavnikov civilne zaščite pri zaščiti in reševanju. Dokaj 
dobri so v družbenopolitičnih skupnostih, precej pomanjkljivi 
pa so še vedno v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, posebno še v krajevnih skupnostih. Precej 
pomanjkljivo je tudi načrtovanje ukrepov in aktivnosti za 
zaščito v posameznih družbenih in gospdarskih dejavnostih, 
zlasti v komunalnih dejavnostih, preskrbi, prometu in zvezah, 
socialnem skrbstvu, vzgoji in izobraževanju, kulturi in drugod. 
Upravni organi in organizacije združenega dela z omenjenih 
področij v glavnem načrtujejo le ukrepe in aktivnosti za zaš- 
čito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin v 
vojni, zelo pomanjkljivi pa so njihovi načrti za ukrepanje ob 
naravnih in drugih nesrečah. 

Pri izdelavi načrtov in drugih pripravah civilne zaščite zelo 
aktivno sodelujejo rezervni vojaški starešine. V krajevnih 
skupnostih so rezervni starešine med najbolj aktivnimi nosilci 
strokovnega dela na tem področju. 

11. Delovanje sistema opazovanja in 
obveščanja 
Za učinkovito delovanje civilne zaščite je velikega pomena 
sistem opazovanja in obveščanja. Ta zajema službo za opazo- 
vanje in obveščanje ter dopolnilno opazovalno omrežje. 

Pri graditvi sistema opazovanja in obveščanja so bili v 
Sloveniji doseženi najboljši rezultati pri razvoju tehničnih 
elementov tega sistema. Tako so bistveno izboljšane tehnične 
možnosti (zvočnega) alarmiranja prebivalstva ter delovanja 
zvez v sistemu opazovanja in obveščanja, med tem ko se 
druge sestavine tega sistema niso razvijale v skladu s potre- 
bami civilne zaščite. 

Da bi zagotovili učinkovito izvajanje funkcij sistema opazo- 
vanja in obveščanja, ki so pomembne za civilno zaščito (in 
tudi za druge sestavine splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite), bi morali enakomerno razvijati vse njegove 
dele. 

Centre za obveščanje, zlasti njihove skupine za analitično 
spremljanje nevarnosti, bi morali usposobiti za delovanje v 
vseh razmerah (v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v 
izrednih razmerah) in zagotoviti možnosti za učinkovitejše 
aktiviranje obstoječega dopolnilnega opazovalnega omrežja. 

V Sloveniji so precejšnjo zmogljivost za odkrivanje in 
spremljanje nevarnosti, ki lahko ogrozijo ljudi, naravno okolje 
ter družbeno in zasebno premoženje (za spremljanje seiz- 
mične aktivnosti, vodnega režima in onesnaženosti vodoto- 
kov, hudourniških voda, nevarnost snežnih plazov, toče, 
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požarov, ionizirajočega sevanja, onesnaženosti zraka itd.), 
vendar niso ustrezno povezane v sistem opazovanja in obveš- 
čanja. 

Od učinkovitega delovanja sistema opazovanja in obvešča- 
nja je odvisna tudi učinkovitost aktiviranja, mobilizacije in 
delovanja civilne zaščite. Zato moramo v prihodnje posvetiti 
večjo pozornost razvijanju in krepitvi omenjenih funkcij 
sistema opazovanja in obveščanja. 

12. Vloga družbenopolitičnih organizacij pri 
izvajanju civilne zaščite 

Pri pripravah in delovanju civilne zaščite imajo posebno 
pomembno vlogo družbenopolitične organizacije. Z idejno- 
političnim delovanjem spodbujajo in krepijo obrambno-sa- 
mozaščitno zavest in delovanje delovnih ljudi in občanov ter 
zagotavljajo akcijsko enotnost in pripravljenost vseh družbe- 
nih subjektov za obrambo in zaščito. 

Zveza komunistov kot vodilna idejna in politična sila delav- 
skega razreda uresničuje idejno politično in akcijsko enot- 
nost ter usmerja delovanje vse družbe za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Pri tem organizira tudi 
razne oblike neposrednega družbenopolitičnega delovanja v 
štabih, enotah in drugih organiziranih delih civilne zaščite. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva s frontnim delova- 
hjem organiziranih socialističnih sil spodbuja, razvija in krepi 
moralnopolitično zavest in pripravljenost delovnih ljudi in 
občanov za opravljanje nalog splošne ljudske čbrambe in 
družbene samozaščite in z njihovo politično mobilizacijo 
zagotavlja aktivnosti pri pripravah ter množično delovanje 
civilne zaščite. 

Zveza sindikatov s politično, vzgojno-izobraževalno ter 
drugo aktivnostjo mobilizira in usmerja delavce pri odkrivanju 
in odpravljanju nevarnosti, ki ogrožajo zdravje in življenje 
delavcev, proizvajalna in druga sredstva v združenem delu, ter 

spodbuja oblike sodelovanja na področju civilne zaščite in 
vseh drugih področjih obrambno-samozaščitnih priprav in 
delovanja med organizacijami združenega dela in drugimi 
organizacijami ter krajevnimi skupnostmi. 

Zveza rezervnih vojaških starešin kot množična družbena in 
strokovna organizacija vojaških starešin in drugih vodilnih 
kadrov s področja splošne ljudske obrambe se zlasti v krajev- 
nih skupnostih s problemi zaščite neposredno in zelo aktivno 
ukvarja. Rezervne vojaške starešine poleg dolžnosti, ki jih 
imajo v štabih in enotah civilne zaščite neposredno sodelujejo 
tudi pri usposabljanju pripadnikov civilne zaščite, izdelavi 
načrtov in izvajanju drugih priprav. 

13. Kadrovska problematika 
V Sloveniji se v občinskih upravnih organih za ljudsko 

obrambo z organiziranjem in pripravljanjem civilne zaščite 
poklicno ukvarja povprečno en delavec. Večina delavcev ima 
višjo strokovno izobrazbo. Pri delih in nalogah civilne zaščite 
je zelo velika fluktuacija kadrov, kar negativno vpliva na 
kakovost dela oziroma priprav civlne zaščite. 

Kot je že bilo omenjeno, so kadrovske možnosti za opravlja- 
nje nalog civilne zaščite posebno slabe v krajevnih skupno- 
stih. Pri pripravah civilne zaščite v krajevnih skupnostih so 
nekatere stalne naloge, ki jih ni mogoče opravljati občasno ali 
kampanjsko (kadrovsko popolnjevanje in mobilizacijske pri- 
prave enot civilne zaščite, spremljanje nevarnosti in izdelava 
načrtov civilne zaščite, usposabljanje in druge). 

Da bi zmanjšali težave zaradi razkoraka med dejanskimi 
nalogami in kadrovskimi možnostmi na tem področju, si pri- 
zadevamo, da bi v delo pri organiziranju in pripravljanju 
civilne zaščite čimbolj aktivno vključili (nepoklicno sestav- 
ljene) štabe za civilno zaščito. V tem so realne možnosti za 
učinkovito uresničevanje civilne zaščite, zato je treba posve- 
titi še večjo pozornost usposabljanju delavcev in štabov za 
civilno zaščito. 

OPOMBE: 
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI ŠTAB ZA TERITORIALNO OBRAMBO 

RAZVOJ 

teritorialne obrambe SR Slovenije v 

obdobju 1981-1984 (povzetek) (ESA-733) 

I. ORGANIZAQIJSKI RAZVOJ 
Teritorialna obramba SR Slovenije se je razvijala skladno z 

idejnopolitičnimi izhodišči Zveze komunistov, z njeno norma- 
tivno opredelitvijo v Zakonu o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti (SRS) z doktrinami opredelitvami, pri- 
poročila in sklepi Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresni- 
čevanje zasnove in sistema splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, z usmeritvami Predsestva SR Slovenije ter 
z upoštevanjem materialnih in drugih zmogljivosti družbeno- 
političnih skupnosti. Okrepila se je vpetost Teritorialne 
obrambe v enoten sistem splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite na vseh ravneh samoupravnega oziroma 
družbenopolitičnega organiziranja, usklajenost S potrebami 
in možnostmi temeljnih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti oziroma družbenopolitičnih skupnosti ter z razvojem Jugo- 
slovanske ljudske armade na svojem območju. Dosežena je 
bila večja stopnja usklajenosti razvoja vseh sestavin splopne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Opredeljena je bila nova zasnova Narodne zaščite kot naj- 
širše oblike organiziranega samozaščitnega in samoobramb- 
nega delovanja delovnih ljudi in občanov, organiziranih v 
temeljnih samoupravnih organzacijah in skupnostih. Njena 
temeljna dejavnost v vojni je organizirano sodelovanje vseh 
sposobnih prebivalcev v oboroženem splošnem ljudskem 
odporu v sodelovanju z enotami Teritorialne obrambe in 
Jugoslovanske ljudske armade in pod vodstvom občinskih 
štabov za zerotorialno obrambo. Z Narodno zaščito je storjen 
pomemben korak k nadatjnemu podružbljanju obrambnih sil, 
daj potencialno vključujejo v organiziran oboroženi boj vse 
sposobno prebivalstvo. 

Odnose v Teritorialni obrambi pretežno urejajo zvezni pred- 
pisi. To velja predvsem za temelje vojaške organizacije in 
notranje odnose med pripadrliki Teritorialne obrambe za sta- 
tusna in druga vprašana aktivnih vojaških oseb, ko delajo v 
Teritorialni obrambi, za posebne pravice in dolpnosti vojaških 
oseb v zvezi s službo v oboroženih silah ipd. Urejanje statusa 
civilnih oseb v Teritorialni obrambi je v pristojnosti republike. 
Na podlagi pooblastil Zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti je izda! komandant Teritorialne 
obrambe SR Slovenije več podzakonskih predpisov. Posto- 
pek podzakonskega urejanja še ni zaključen. 

Vsebinske procese razvoja Teritorialne obrambe so redno 
spremlali in usmerjali organi družbenopolitičnih skupnosti. 
Na nivoju Republike je razvoj usmerjalo Predsestvo SR Slove- 
nije, v občinah pa so ta vprašanja pretežno obravnavali sveti 
za splošno ijudsko obrambo in družbeno samozaščito. 
Skupščine občin so problematiko Teritorialne obrambe redko 
uvrščale na dnevni red svojih zadesanj. Njivo vlogo pri doloa- 
nju politike razvoja Teritorialne obrambe bo* v naslednjem 
pbdobju potrebno okrepiti. Izvršni sveti občin so skladno s 
svojo prisotnostjo obravnavali finansiranje Teritorialne 
obrambe. Organi krajevnih skupnosti on organizacij združe- 
nega dela vprašanj, ki so bila povezana z delovanjem njihovih 
enot oziroma štabov za teritorialno obrambo, skorajda niso 
obravnavali. Stanje in razmere so vedno kpremljali komiteji za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito na vseh 
rayneh ter pristojni organi Zveze komunistov. Druge družbe- 
nopolitične organizacije so vprašanja razvoja Teritorialne 
obrambe obravnavale občasno. 

V obravnavanem obdobju Teritorialne obrambe SR Slove- 
nije ni bistveno spreminjala svoje sestavine. V tem času so bili 
ustanovljeni le Mestni štab za teritorialno obrambo Maribora 
ter občinski štabi v novoustanovljenih mariborskih očinah. 

Glede na nova spoznanja o značilnostih sodobnih vojn, na 
razvoj doktrine oboroženega boja,na pridobljena spoznanja z 
vaj ter na novo normativno ureditev je bila v letih 1983 in 1984 
opravljena analiza organizacijsko-mobilizacijskega razvoja 
Teritorialne obrambe na vseh ravneh njenega organiziranja. 
Pri tem je bila posebna pozornost posvečena ugotavljanju 
Teritorialne obrambe z denografskimi, gospodarskimi, 
finančnmi in prostorskimi zmogljivostmi družbenopolitičnih 
skupnosti, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti 
in pokrajin, z razvojem ostalih sestavin sistema splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite, posebej še enot Jugo- 
slovanske ljudske armade na področju posameznih občin in 
pokrajin, ugotavljanju skladnosti razvoja Teritorialna 
obrambe z njeno namembnostjo, operativnimi taktičnimi 
potrebami in predvidenimi nalogami, še posebaj z bojem v 
razmerah začasne zasedenosti ter ugotavljanju monosti učin- 
kovitega vodenja in poveljevanja štabov za teritorialno 
obrambo. 

Na podlagi te presoje je Predsedstvo SR Slovenije marca 
1984 sprejelo spremembe in dopolnitve globalnega načrta 
organizacijsko-mobilizacijskega razvoja Teritorialne 
obrambe SR Slovenije, ki bodo uresničene v letu 1985. S temi 
spremembami se bo povečala usklajenost razvoja Teritorialne 
obrambe z ostalimi sestavinami sistema splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, še zlasti z Jugoslovansko 
ljudsko armado zmanjšale se bodo razlike v obremenitvi 
posameznih pokrajin in občin s pripadniki Teritorialne 
obrambe, dosežena bo večja izenačenost v materialno-fi- 
nančno obremenitvi občin, ustreznejše bo razmerje med 
manevrskimi in prostorskimi silami Teritorialne obrambe, 
pomembna pa bo povečana tudi prilagojenost posameznih 
enot za opravljanje različnih bojnih nalog. 

Mirnodobni štabi za teritorialno obrambo so popolnjeni z 
aktivnimi vojaškimi osebami, razporejenimi na delo v Teritori- 
alno obrambo z rezervnimi vojaškimi starešinami ter z osta- 
iimi civilnimi osebami. Odprta formacijska mesta so popol- 
njena 84%. Med zaposlenimi je 19% žensk večinoma v struk- 
turi civilnih oseb.Starostna struktura pripadnikov Teritorialne 
obrambe je ugodna. Izobrazbena struktura se kljub prizadeva- 
njem ni bisteveno izboljšala. Za izboljšanje izobrazbene struk- 
ture so bili zaostreni pogoji za sprejem novih delavcev, že 
zaposleni, ki nimajo ustrezne izobrazbe in jim tudi ni bila 
priznana delovna zmožnost, pa so si dolžni pridobiti ustrezno 
stopnjo izobrazbe. Podeljeno je bilo tudi več štipendij za 
študij obramboslovja. 

Pristojnosti in delovne obveznosti štabov za teritorialno 
obrambo kot strokovnih organov družbenopolitičnih skupno- 
sti in pokrajin ter organov za vodenje in poveljevanje s podre- 
jenimi štabi in enotami se povečujejo. Največ novih obvezno- 
sti sprejemajo občinski štabi za teritorialno obrambo na po- 
dročju: 

- razvoja, organizacije, opremljanja in usposabljanja 
neposredno podrejenih enot Teritorialne obrambe, katerih 
število in raznovrstnost sta se s spremembami mobilizacij- 
skega razvoja izredno povečala; 

- obsega in zahtevnosti strokovnega delovanja za usklajen 
razvoj sistema splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v občini, krajevnih skupnostih, organizacijah združe- 
nega dela, kot tudi v širših družbenopolitičnih skupnosti ter 
na področju obrambnih priprav vseh dejavnikov za oboroženi 
boj: 

- usposabljanj Narodne zaščite za sodelovanje v oborože- 
nem splošnem ljudskem odporu v vojni; 
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— shranjevanja evidence, vzdrževanja in obnavljanja obo- 
rožitve, vojaške opreme in vojnih materialnih rezerv, katerih 
količina je vsa leta naraščala in se približuje zahtevanim in 
načrtovanim. 

II. PRIPRAVE TERITORIALNE OBRAMBE 
Obrambne priprave enot in štabov za teritorialno obrambo 

so ves čas v središču pozornosti pristojnih organov družbeno- 
političnih skupnosti in samih štabov za teritorialno obrambo. 
Doseženo stanje pripravljenosti so redno nadzirali in ocenje- 
vali občinski, pokrajinski in Republiški štab za teritorialno 
obrambo kot tudi Glavna inšpekcija ljudske obrambe. 

Splošne ugotovitve govorijo, da dosežena stopnja priprav- 
ljenosti omogoča Teritorialni obrambi SR Slovenije, da hitro 
začne izvajati načrtovane naloge. Stanje po pokrajinah in 
občinah je dokaj izenačeno, medtem ko analiza posameznih 
elementov tako na ravni občin in pokrajin kot SR Slovenije kot 
celote kaže potrebo po še kvalitetnejšem in učinkovitejšem 
usposabljanju pripadnikov, enot in štabov za teritorialno 
obrambo. 

Sistem vodenja in poveljevanja v Teritorialni obrambi SR 
Slovenije se je v tem sreednjeročnem obdobju izpolnil in 
okrepil. To še zlasti velja za tehnično opremljenost in uspo- 
sobljenost štabov in poveljstev za opravljanje svojih nalog. 
Skladno s svojimi zmogljivostmi dokaj uspešno spremljajo 
vojaško-politične razmere in vodijo razvoj in priprave podreje- 
nih enot ter opravljajo druge z zakonom in predpisi določene 
naloge. Posebna pozornost je posvečena korodinaciji stro- 
kovnega delovanja štabov za teritorialno obrambo z drugimi 
strokovnimi nosilci obrambnih priprav. S skupnimi vajami in 
drugimi oblikami usposabljanja so si štabi za teritorialno 
obrambo pridobili pomembna spooznanja in se na višji ravni 
usposobili za organiziranje in vodenje bojnega delovanja 
Teritorialne obrambe v najtežjih vojnih razmerah. 

Zavest, odgovornost in zagnanost pripadnikov Teritorialne 
obrambe v izpolnjevanju svojih obveznosti je bila v največji 
meri odsev konkretnih držubeno-ekonomskih razmer, v kate- 
rih pripadniki živijo in delajo. Ocene moralnopolitičnega sta- 
nja pripadnikov enot in štabov za teritorialno obrambo so zato 
v največji meri identične s politično-varnostnimi ocenami 
sredin, v katerih se enote oblikujejo. Težjih moralnopolitičnih 
ekscesov, asocialnih in antisocialističnih pojavov v kratkem 
času orožnih vaj skoraj da ni. Odnos do obambnih priprav ter 
uresničevanje nalog Teritorialne obrambe je bil v celoti zado- 
voljiv. Na odgovornost do izvajanja nalog in delovno disci- 
plino so pomembno vplivali kvaliteta izvedenih priprav za 
usposabljanje enot in poveljevanje z enoto ter organizacija in 
metode dela med urjenjem. Na krepitev obrambne zavesti so 
vplivali tudi izvedeni programi družbenopolitičnega usposab- 
ljanja, ki so izhajali iz političnih, varnostnih, ekonomskih in 
kulturnih razmer okolij, iz katerih se enote popolnjujejo. Pri 
oblikovanju in izvajanju programov so sodelovali ustrezni 
občinski in medobčinski organi Zveze komunistov in Zveze 
socialistične mladine ter predstavniki organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Ob urjenju so pripadniki organizirali tudi 
različne kulturne aktivnosti. 

Težišče usposabljanja je bilo na razvijanju strokovnih, 
moralnopolitičnih in psihofizičnih sposobnosti pripadnikov 
Teritorialne obrambe za izvajanje namenski nalog v oborože- 
nem boju, kot tudi za preprečevanje in odpravljanje izrednih 
razmer ter za reševanje ljudi in imetja ob naravnih in drugih 
nesrečah. Dosežena je bila večja stopnja usposobljenosti 
Teritorialne obrambe za enotno delovanje z vsemi sestavi- 
nami splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Posebna pozornost je bila namenjena pravilni izbiri kadrov za 
popolnitev formacijskih dolžnosti. Zlasti je bila zaostrena poli- 
tika kadrovanja za najodgovornejše dolžnosti v Teritorialni 
obrambi od komandirja čete dalje. 

Taktična izurjenost enot in štabov za teritorialno obrambo 
za bojevanje v sodobnih razmerah, ponoči, pozimi in v drugih 
težkih vojnih, vremenskih in prostorskih razmerah se izbolj- 
šuje. Stalno moramo skrbeti tudi za tehnično in strelno izurje- 
nost. Na urjenju se je pogosto pokazala slaba psihofizična 
pripravljenost, pripadnikov Teritorialne obrambe. Množične 
rekreativne dejavnosti pa na tem področju že kažejo pozitivne 
spremembe. 

Usposobljanje poteka načrtno, tako ob delavnikih kot ob 
dela prostih dneh, vedno vnaprej usklajeno z delovnim proce- 

som v združenem delu, kjer so pripadniki enote zaposleni. Z 
usposabljanjem enot Teritorialne obrambe so najbolj obreme- 
njeni sami starešine teh enot ter delavci stalne sestave štabov 
za teritorialno obrambo. 

Enote teritorialne obrambe se pogosto vključujejo v skupne 
taktične vaje z enotami Jugoslovanske ljudske armade in 
drugimi subjekti splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. K splošnemu usposabljanju pripadnikov Teritorialne 
obrambe pomembno prispevajo družbenopolitične in druž- 
bene organizacije ter društva, v katerih so le-ti včlanjeni. 
Posebno vlogo pri tem ima Zveza rezervnih vojaških starešin. 

Štabi za teritorialno obrambo so v preteklem obdobju sode- 
lovali pri različnih oblikah usposabljanja mladine. Predvsem 
so bili angažirani pri usposabljanju mladincev prostovoljcev v 
Teritorialni obrambi, izvajali so vojaškostrokovno usposoblja- 
nje mladine, ki ne nadaljuje srednjega šolanja, in sodelovali v 
obrambnih krožkih na mladinskih pohodnih enotah, pri orga- 
niziranju obrambnih dni v okviru mladinskih delovnih akcij 
itd. 

Odziv vojaških obveznikov na orožne vaje in druge oblike 
usposabljanja se je v tem obdobju zmanjšal, vendar v največ- 
jem delu iz opravičenih razlogov. Kljub temu je nujno, da s 
široko družbeno akcijo to stanje izboljšamo. 

Teritorialna obramba je zadovoljivo opremljena z oboroži- 
tvijo in vojaško opremo, vendar pa je nujno zagotoviti nadalj- 
nje opremljanje predvsem s sodobnejšimi sredstvi ter pove- 
čati rezerve nekaterih sredstev. V oskrbo Teritorialne 
obrambe, še posebej v priprave za to oskrbo v vojni, se morajo 
vključiti vse proizvodne in stroritvene zmogljivosti gospodar- 
stva. 

V sistemu finansiranja opremljanja Teritorialne obrambe se 
uspešno uresničuje vzajemnost vseh občin. 

III. TEMELJNE USMERITVE RAZVOJA 
TERITORIALNE OBRAMBE V NASLEDNJEM 
SREDNJEROČNEM OBDOBJU 

1. Teritorialna obramba se bo razvijala v skladu z idejnopo- 
litičnimi izhodišči zveze komunistov, njeno normativno opre- 
deljeno vlogo, doktrinarnimi opredelitvami ter sklepi in pripo- 
ročili pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti. Okre- 
pila se bo njena vpetost v enoten sistem splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite na vseh ravneh samoupo- 
ravne in družbenopolitične organiziranosti, pri čemer bo upo- 
števan skladen razvoj vseh sestavin sistema splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, še posebej enot Jugoslo- 
vanske ljudske armade na območju SR Slovenije. Štabi za 
teritorialno obrambo se bodo še v večji meri uveljavili v obeh 
svojih vlogah kot organi vodenja in poveljevanja s podreje- 
nimi enotami in štabi ter zlasti kot strokovni organi družbeno- 
političnih skupnosti za vodenje oboroženega boja. 

2. V tem obdobju bodo v celoti uveljavljene spremembe in 
dopolnitve organizacijsko-formacijske sestave Teritorialne 
obrambe na vseh ravneh njene organiziranosti. Pri kadrov- 
skem popolnjevanju enot in štabov bodo uveljavljeni kriteriji, 
ki bodo zagotavljali uspešno namensko uporabo enot ter 
kvalitetno vodenje in poveljevanje z enotami in štabi za terito- 
rialno obrambo. 

3. Teritorialna obramba se bo usposabljala za izvajanje 
oboroženega boja, za naloge pri preprečevanju in odpravlja- 
nju izrednih razmer ter za sodelovanje pri reševanju ljudi in 
imetja ob naravnih in drugih nesrečah. Težišče usposabljanja 
bo na boljši izurjenosti za bojevanje v sodobnih razmerah, 
pozimi, ponoči in v drugih težkih vojnih vremenskih in pro- 
storskih razmerah. Ustvarjali bomo pogoje za doseganje bolj- 
ših rezultatov v strelski izurjenosti in dvigali raven tehničnega 
obvladovanja sodobne oborožitve. 

Štabi za teritorialno obrambo bodo strokovno prispevali k 
usposabljanju Narodne zaščite za sodelovanje v oboroženem 
splošnem ljudskem odporu. 

4. Štabi za teritorialno obrambo bodo skupno z drugimi 
pristojnimi organi družbenopolitičnih skupnosti dograjevali 
enoten sistem materialne in zdravstvene oskrbe prebivalstva 
in oboroženih sil v vojni. V sklopu teh prizadevanj bodo 
sodelovali pri izboljšanju organizacije, ustvarjanju ustreznih 
pogojev za oskrbo ter sodelovali pri skupnem usposabljanju s 
pristojnimi organi družbenopolitičnih skupnosti. 
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