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Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 10. julija 
1985 poslušali: 
- uvodno besedo k uresničevanju družbenoekonomskih 

odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje, ki jo je podal 
Rado Bohinc, član Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnut- 
kom zakona; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

kmetijskih zemljiščih (Družbenopolitični zbor je sprejel sta- 
lišča); 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
združevanju kmetov; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospo- 
darstev (kmetij); 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
preživninskem varstvu kmetov; 
- predlog odloka o sprejemu predloga dogovora o temeljih 

skupne zemljiške politike; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku na promet nepremičnin; 
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o valorizaciji sredstev, 

ki so jih vplačale republike in avtonomni pokrajini za leto 1984 
za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje Socialistične republike Črne gore v letu 1979; 

- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema; 

- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o osnovah davčne politike; 

- predlog odloka o soglasju za organizacijo svetovnega 
prvenstva v veslanju leta 1989 na Bledu; 
- predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih orga- 

nizacij združenega dela. 
Zbor združenega dela je sprejel še: 
- predlog odloka o potrditvi statuta Službe družbenega 

knjigovodstva v SR Sloveniji. 
Zbor občin je sprejel še: 
- ugotovitve in stališča ob obravnavi informacije o izvajanju 

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 

predsednika in članov Komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družben samozaščito Socialistične republike Slovenije, 

dolžnosti namestnika predsednika komiteja je bil razrešen 
Viktor Avbelj, dolžnosti člana komiteja pa Andrej Brvar, 

PRILOGA: 

POROČILO / , 
Odborov Zbora Združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora na družbenopolitični sistem, 
Komisije za pravosodje, Komisije za družbeno nadzorstvo ter Skupine delegatov za spološno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah in drugih 
notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1984. 

UVODNA BESEDA 
Tomaža Ertla, člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega 
sekretarja za notranje zadeve k poročilu o varnostnih razmerah in drugih notranjih 
zadevah ter delu organov za notranje zadeve 

UVODNA BESEDA 
Julke Žibert, članice Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze k poročilu o varnosti v železniškem, 
cestnem, pomorskem in zračnem prometu ter na žičnicah 



Mihael Petrič, Janez Vipotnik in Janez Zemljarič. 
Za namestnika predsednika komiteja je bil imenovan 

France Popit, za člane komiteja pa Robert Černe, Božidar 
Gorjan, Edvard Pavčič, Miha Ravnik in Dušan Šinigoj. 

Na sejah zborov so razpravljali 
Zbor združenega dela: 

Rozika Vrečar, Viktor Ptičar, Borut Eržen, Dušan Novak, 
Bogdan Petek, Slavko Zalokar, Peter Jaklič, Emil Tomažič, 
Helena Konda, Milan Kneževič, Vera Mercina-Šegina, Ivan 
Vogrinčič, Vinko Žebovec, llija Bregar, Janez Tement, Kristina 
Kobalt Franc Planine, Roman Teržan, Branka Car, Ivan Roje, 
Rudi Sepič, Franc Pire; 

Zbor občin: 
Filip Vesel, Peter Šubic, Anton Zoreč, Anton Ipavic, Milan 

Kores, Peter Hedžet, Kamil Lasič, Jože Cerkovnik, Lojze Sene- 
gačnik, Matija Šerak, Drago Ladešič, Jože Lemut, Slavko 
Glinšek, Anka Tominšek, Tone Pengov, Jernej Vrhunec, 
Valentin Črv, Ivo Bernard, Cvetka Selšek, Rudi Šepič, Marjan 
Fujan; 

Družbenopolitični zbor: 
Jože Šušmelj, Jože Sintič, Igor Križman, Lojze Ude, Ciril 

Ribičič, Bojan Turk, Milisav Jankovič, Milan Kneževič, Ciril 
Zlobec, Krisina Kobal. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz 

posameznih okolišev in dejavnosti: Trbovlje, Litija, Domžale, 
Celje, Žalec, Lendava, Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljubljana-Moste- 
Polje. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izvajanju zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
70. in 77. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na sejah Zbora združene- 
ga dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora dne 26. junija 1985 ter na 
seji Skupščine Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije dne 5. junija 1985 
obravnavala informacijo o izvajanju za- 
kona o pokojninskem in invalidskem za- 
varovanju ter v skladu z 255. in 256. 
členom poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije na sejah Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora dne 26. juni- 
ja 1985, Zbora občin dne 10. julija 1985 
in Skupščine Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije dne 27. junija 1985 spre- 
jela 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA OB 
OBRA VNA VI INFORMACIJE O 
IZVAJANJU ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZA VAROVANJU 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
informacija o izvajanju zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
jo je pripravila skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, obravnava 
vsa najpomembnejša vprašanja in vsebu- 
je, ne glede na relativno kratek čas izva- 
janja zakona, dovolj podatkov, ugotovi- 
tev in pojasnil za oceno delovanja siste- 
ma pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, ki je vzpostavljen s tem zakonom 
in z zveznim zakonom o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja. 

Novi zvezni in republiški zakon pušča- 
ta širši prostor samoupravnemu urejanju 
odnosov,na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Skupnost po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
je v predvidenem roku opravila zahtevno 
delo. Z novim statutom in vrsto drugih 
samoupravnih splošnih aktov je skup- 

nost uredila vsa najpomembnejša vpra- 
šanja te, s tem vsebinsko zaokrožila si- 
stem pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji. Dokončno pa se 
sistem dograjuje z uveljavljanjem spre- 
memb in dopolnitev samoupravnih 
splošnih aktov organizacij združenega 
dela glede varstva delovnih invalidov in 
delavcev s spremenjeno delovno zmož- 
nostjo ter pravic, ki jih upokojeni delavci 
uveljavljajo na podlagi minulega dela v 
temeljnih organizacijah združenega dela. 

2. Skupščina ugotavlja, da je novi po- 
kojninski sistem v SR Sloveniji v okviru 
danih ekonomskih možnosti ustrezno re- 
aliziran, pri čemer je treba upoštevati, da 
bodo njegove temeljne usmeritve v celoti 
in dosledno uresničene šele, ko bodo 
dokončno uveljavljena tudi tista določila 
zveznega zakona, katerih uporaba je od- 
ložena na naslednje srednjeročno ob- 
dobje (valorizacija osebnih dohodkov za 
izračun pokojninske osnove za zadnje 
leto dela in tekoča valorizacija pokojnin). 

Uresničevanje novega sistema se je so- 
očilo z zaostrovanjem ekonomskih raz- 
mer, ki ima za posledico padanje realnih 
osebnih dohodkov delavcev ter zmanjše- 
vanje vseh oblik družbene porabe ob so- 
časnem naraščanju življenjskih stroškov. 
To se je nujno odrazilo tudi na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja s poslabšanjem gmotnega položaja 
upokojencev. . 

Sredstva za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so bila sicer izvzeta iz ome- 
jevanja skupne porabe in se delež teh 
sredstev v strukturi delitve družbenega 
proizvoda ni znižal tako, kot se je znižal 
delež sredstev za druge namene skupne 
porabe. Določeno znižanje deleža sred- 
stev za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje v strukturi delitve družbenega pro- 
izvoda od 7,07% v letu 1981 na 6,54% v 
letu 1984 je posledica znižanja deleža 
sredstev za osebne dohodke v strukturi 
delitve družbenega proizvoda od 32,4% 

na 27,6%. Podatek, da se je razmerje med 
povprečno starostno pokojnino in pov- 
prečnim osebnim dohodkom znižal od 
73,5% v letu 1981 na 71,5% v letu 1984, 
pa kaže na to, da se je realna vrednost 
pokojnin znižala bolj kot realna vrednost 
osebnih dohodkov, na kar poleg drugih 
vzrokov vpliva tudi neugodno razmerje 
med številom aktivnih zavarovancev in 
številom upokojencev, ki je posledica 
manjšega zaposlovanja in povečanega 
upokojevanja. Takšne razmere so nujno 
narekovale hitrejše povečevanje najnižjih 
pokojnin, kar povzroča spreminjanje raz- 
merij med pokojninami, ki so nastala na 
podlagi dela, in uporabo vedno večjega 
deleža sredstev na podlagi solidarnosti. 

Razmerje med povprečno starostno 
pokojnino in povprečnim osebnim do- 
hodkom je tudi odraz dejstva, da znaša 
povprečna pokojninska doba starostnih 
upokojencev 35 let pri moških in 29 let ^ 
pri ženskah. Podatki kažejo, da kar 56% 
starostnih upokojencev prejema pokojni- 
no, ki je nižja od povprečne. To je le 
deloma posledica krajše pokojninske do- 
be uživalcev teh pokojnin. Ugotovitev, da 
bi v primeru, če bi vsi starostni upokojen- 
ci uveljavili pokojnino s polno pokojnin- 
sko dobo, povprečna starostna pokojni- 
na porasla od sedanjih 24.052 din le na 
26.134 din, kaže, da so vzroki velikega 
števila nizkih pokojnin zlasti tudi v nizkih 
osebnih dohodkih, od katerih je odmerje- 
na pokojnina. Vzroki, da se znižuje raz- 
merje med povprečno starostno pokojni- 
no in povprečnim osebnim dohodkom so 
razen tega tudi v deformacijah, ki nasta- 
jajo zaradi valorizacije osebnih dohod- 
kov, od katerih se odmerja pokojnina, na 
predzadnje leto dela in zaradi še ne do- 
končno izpeljane tekoče valorizacije po- 
kojnin. 

Skupščina ugotavlja, da je glede na 
sedanji gmotni položaj upokojencev in 
delovanje sistema pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v prehodnem ob- 
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dobju nujno potrebno izpeljati prehod na 
sistem tekočega usklajevanja pokojnin v 
skladu z dogovorjenimi opredelitvami in 
v zakonu določenih rokih. Že v procesu 
priprav na sprejem družbenega plana 
SFR Jugoslavije za obdobje 1986-1990 
pa je potrebno pripraviti tudi vse potreb- 
no za prehod na sistem oblikovanja po- 
kojninske osnove na podlagi osebnih do- 
hodkov, valoriziranih na zadnje leto dela. 

Pri tem je potrebno proučiti vse mož- 
nosti izvedbe prehoda, upoštevaje mate- 
rialne možnosti ter pogoje gospodar- 
jenja. 

3. Skupščina ugotavlja, da je sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja po svoji vsebini dolgoročen, pogoste 
spremembe sistema pa bi negativno vpli- 
vale na zaupanje zavarovancev in upoko- 
jencev v njegovo pravilnost in stabilnost. 
Zaostrene razmere v združenem delu, ki 
imajo odraz tudi v pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju, ne smejo biti vzrok 
za spreminjanje sistema, ampak so do- 
datna utemeljitev za izgrajevanje pogo- 
jev, ki bodo omogočali uresničevanje 
vseh sprejetih usmeritev. 

4. Sistem pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja mora biti sestavni del 
združenega dela, položaj delavca, ki je 
uveljavil pravice iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, pa mora pred- 
stavljati nadaljevanje njegovega položa- 
ja, ki ga je imel kot delavec v združenem 
delu. Obstajati mora tesna povezava med 
gmotnim položajem upokojencev in 
gmotnim položajem aktivnih delavcev. 
Tudi pravice, ki se zagotavljajo v pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, so 
zasno vane na podlagi živega in minulega 
dela. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je vpliv načela minulega dela tako pri 
osebnih dohodkih kot pri pokojninah še 
relativno majhen. Delovni prispevek iz 
minulega dela se v osebnem dohodku v 
glavnem izkazuje le z ovrednoteno dolži- 
no delovne dobe. Druge možnosti, ki 
izhajajo zlasti iz nekaterih temeljnih do- 
ločb zveznega zakona, pa so ostale v 
dosedanji praksi neizkoriščene, npr. 
možnosti ponovne odmere pokojnine na 
podlagi osebnih dohodkov, ki bi jih dela- 
vec lahko pridobil na podlagi minulega 
dela po upokojitvi. 

5. Zagotavljanje socialne varnosti upo- 
kojencev z najnižjimi pokojninami je po- 
trebno tudi v nadalje razreševati na pod- 
lagi načel vzajemnosti in solidarnosti v 
okviru sistema, predvsem z odmerami 
pokojnin od najnižje pokojninske osno- 
ve, z najnižjim zneskom pokojnine za 
polno pokojninsko dobo, ki bi morala biti 
trajno v ustreznem razmerju do povpreč- 
nega osebnega dohodka in varstvenim 
dodatkom, ne pa skozi drugačne oblike 
usklajevanja pokojnin od sedaj uvelja- 
vljenih, npr. z degresijo aH pa v obliki 
raznih pavšalnih dodatkov k pokojninam. 
Upoštevati je potrebno tudi, da le sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja ne more zagotoviti popolne socialne 
varnosti tistim kategorijam upokojencev, 
ki so se upokojili ob nizkih osebnih do- 
hodkih oziroma z relativno kratko pokoj- 
ninsko dobo, torej tudi ne vsem tistim, ki 
uveljavijo pravico do predčasne pokoj- 
nine. 

6. Skupščina ugotavlja, da je omeje- 
vanje višine pokojnin navzgor z določa- 
njem najvišje pokojninske osnove, v se- 
danjih razmerah ustrezno in družbeno 
utemeljeno. 

7. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je potrebno v skladu z družbenim do- 
govorom o usklajevanju pokojnin proble- 
matiko pokojnin, uveljavljenih v različnih 
časovnih obdobjih in pokojnin posamez- 
nih kategorij upokojencev razreševati v 
okviru poprejšnje temeljite strokovne ter 
družbene ocene dejanskega stanja, upo- 
števaje materialne možnosti, ter s sode- 
lovanjem podpisnikov družbenega dogo- 
vora o usklajevanju pokojnin. 

8. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da predstavlja vključitev kmetov in čla- 
nov njihovih gospodarstev v enotno po- 
kojninsko in invalidsko zavarovanje po- 
memben korak v razvoju tega zavarova- 
nja. Pozitivni rezultati take vključitve pa 
se bodo izkazovali predvsem dolgoroč- 
no, saj pomeni ta vključitev višji nivo za- 
gotavljanja socialne varnosti kmetov, s 
tem pa tudi interes mladih, da ostanejo 
na kmetiji in opravljajo kmetijsko dejav- 
nost kot edini ali glavni poklic. 

Vključitev kmetov v enotno pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje je sicer v 
prvi fazi izvajanja zakona povzročila do- 
ločene vnaprej pričakovane težave, ki še 
niso v celoti razrešene in se nanašajo 
zlasti na kategorijo zavarovancev prejš- 
njega starostnega zavarovanja kmetov 
ter na usklajevanje različnih interesov ob 
uvedbi novega zavarovanja. V zvezi s 
predlogi za priznanje pokojninske dobe 
zakoncem kmetov-kooperantov Skupšči- 
na SR Slovenije ugotavlja, da je v zvezi s 
tem že sprejela opredelitve ob sprejemu 
zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in pri njih vztraja, sprejema 
pa pobudo Predsedstva Republiške kon- 
ference SZDL Slovšnije, da se v okviru 
SZDL z vseh vidikov to vprašanje še po- 
jasni, ugotovi število teh primerov in pro- 
uči možne dodatne vire in načine za za- 
gotavljanje sredstev za nakup let. 

V zvezi z ugotovitvijo, da 5.600 kmetov 
še ni zavarovanih, terja Skupščina SR 
Slovenije dosledno uresničevanje zako- 
na glede vključevanja kmetov v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

9. Na področju invalidskega zavaro- 
vanja je pri delovnih invalidih s preostalo 
delovno zmožnostjo potrebno dosledno 
izvajati zakonska določila in družbene 
usmeritve, po katerih se mora zagotoviti 
delovnemu invalidu nadaljevanje dela, 
usposobitev in vključitev v delovno oko- 
lje^ na tak način, da si s svojim delom 
zagotavlja materialno in socialno var- 
nost. Zaradi tega je potrebno v organiza- 
cijah združenega dela zagotoviti dosled- 
no uresničevanje pravic delovnih invali- 
dov kot tudi delavcev s spremenjeno de- 
lovno zmožnostjo ne glede na siceršnje 
ekonomske težave organizacij združene- 
ga dela. Na področju invalidskega upo- 
kojevanja pa je potrebno ugotoviti, da je 
kljub še relativno ugodnemu razmerju in- 
validskih upokojencev nasproti staro- 
stnim upokojencem stopnja rasti invalid- 
skega upokojevanja v porastu. Kljub zao- 
strenim razmeram je treba v združenem 
delu ob intenzivni preventivni dejavnosti 
zagotoviti hitrejše uresničevanje spreje- 
tih usmeritev, ki imajo za cilj zmanjševa- 

nje invalidskega upokojevanja. Pri tem je 
potrebno bolj dosledno upoštevati nače- 
la, da je invalidska upokojitev skrajni 
ukrep invalidskega zavarovanja. 

Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in Zveza skupnosti za zapo- 
slovanje SR Slovenije naj pripravijo ana- 
lizo vsebinskega uresničevanja pravic 
delovnih invalidov in delavcev s spreme- 
njeno delovno zmožnostjo v organizaci- 
jah združenega dela. 

10. Skupnost je v okviru objektivnih 
možnosti opravila revizijo del in nalog, 
na katerih se zavarovalna doba šteje s 
povečanjem, v roku, določenem v repu- 
bliškem zakonu. S tem obveznost organi- 
zacij združenega dela oziroma skupnosti 
ni prenehala, saj je revizija trajen proces 
preverjanja pogojev dela, zaradi katerih 
se šteje zavarovalna doba s povečanjem. 
Zagotoviti je potrebno učinkovit nadzor 
nad uresničevanjem z družbenim dogo- 
vorom o ukrepih in aktivnostih pri uvelja- 
vljanju in izvajanju štetja zavarovalne do- 
be s povečanjem opredeljenih nalog in 
obveznosti organizacij združenega dela 
in vztrajati pri zagotavljanju ustreznih 
varstvenih ukrepov pri delu in takšnih 
pogojev dela, da se bo število del in na- 
log, na katerih se šteje zavarovalna doba 
s povečanjem hitreje zmanjševalo. 
11. Planska predvidevanja kažejo, da bo 
število upokojencev v prihodnjih letih na- 
raščalo znatno hitreje kot število aktivnih 
zavarovancev. Predvideva se, da bo števi- 
lo aktivnih zavarovancev naraščalo po 
stopnji 1%, število upokojencev pa po 
stopnji 2,8%. Tako se bo v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju zmanjšalo števi- 
lo aktivnih zavarovancev na enega upo- 
kojenca od sedanjih 3,1 na 2,9. 

Dosledna realizacija določb zveznega 
in republiškega zakona ter predvideno 
naraščanje števila upokojencev tudi v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju zao- 
struje problematiko zagotavljanja sred- 
stev za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje. Zaradi tega Skupščina SR Sloveni- 
je priporoča, da se prouči gospodarjenje 
pri zajemanju in uporabi sredstev za to 
zavarovanje tudi v smeri večjega zajema- 
nja prispevkov iz dohodka organizacij 
združenega dela ter da se v skupnosti 
oblikujejo ustreznejša rezervna sredstva 
in zagotovi primernejše obravnavanje 
obrestnih mer za sredstva in kratkoročne 
kredite skupnosti v bankah. Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja pa mora zagotoviti takšno porabo 
združenih sredstev, ki bo zagotavljala pr- 
venstveno izboljševanje gmotnega polo- 
žaja upokojencev. Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji in Zveza stanovanjskih skupno- 
sti Slovenije naj ob pomoči Zveze društev 
upokojencev Slovenije preverita potrebe 
in obseg še potrebnih sredstev za reševa- 
nje stanovanjskih potreb upokojencev in 
invalidov oziroma za adaptacijo in dogra- 
ditev domov za upokojence; na tej podla- 
gi naj se predvidijo ustrezne rešitve v 
zakonu o stanovanjskem gospodarstvu 
in srednjeročnem planu Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji oziroma v srednjeročnih 
planih stanovanjskih skupnosti. 

Izvajanje pokojninskega in invalidske- 
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ga zavarovanja v teh pogojih še posebej 
zahteva, da skupnost organizira strokov- 
no službo tako, da bo usposobljena na 
podlagi realnih predvidevanj pripravljati 
ustrezne predloge za hitro in učinkovito 
ukrepanje. 

12. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da je potrebno tudi v prihodnje pokojnin- 
skemu in invalidskemu zavarovanju na- 
menjati posebno pozornost, zlasti še pri 
zagotavljanju potrebnih sredstev, in po- 

udarjati njegovo vlogo, ki jo ima na po- 
dročju zagotavljanja socialne varnosti. 
Ob tem pa je potrebno posebej izpostavi- 
ti načelo, da so odnosi v pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in stopnja nje- 
govega razvoja v celoti odvisni od odno- 
sov v združenem delu, saj temelje na 
pridobivanju, razporejanju in upravljanju 
z ustvarjenim dohodkom. Zaradi tega 
moramo krepiti interes aktivnih delavcev, 
da skupaj z upokojeno generacijo ustvar- 

jajo pogoje za nadaljnji razvoj in zboljše- 
vanje pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja. 

13. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je in Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji naj pro- 
učita tudi druge pobude in vprašanja, ki 
so bila izražena v razpravi na sejah zbo- 
rov ob obravnavi informacije o izvajanju 
Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka zako- 
na o spremembah in dopoinitvah zako- 
na o kmetijskih zemljiščih na podlagi 72. 
qlena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je na seji, dne 10. julija 1985 sprejel 
naslednja 

STALIŠČA 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
je predlagatelj pri pripravi osnutka zako- 
na ustrezno upošteval stališča, ki jih je 
zbor sprejel ob obravnavi predloga za 

izdajo zakona in podpira sprejem osnut- 
ka zakona. 

2. Zbor ugotavlja, da je zakonska uredi- 
tev varstva kmetijskih zemljišč ustrezna. 
Ob tem ocenjuje, da se težnje po uporabi 
kmetijskih zemljišč v druge namene, ki 
so bile začasno zmanjšane z zakonom o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred spremi- 
njanjem namembnosti, ponovno poveču- 
jejo. Z družbenopolitično aktivnostjo ter 
z ukrepi ekonomske in davčne politike je 
potrebno zagotoviti, da bo v dolgoročnih 
in srednjeročnih planskih aktih in v dru- 
gih akcijah zagotovljeno ustrezno druž- 

beno ravnanje za ohranitev kmetijskih 
zemljišč kot spiošne družbene dobrine. 
Zbor opozarja tudi na nujnost ekološke 
zaščite kmetijskih zemljišč. Z zagotavlja- 
njem ustreznih pogojev gospodarjenja 
pa je potrebno spodbuditi dobro gospo- 
darjenje ter motiviranost za večjo in bolj 
intenzivno kmetijsko proizvodnjo na 
vseh kmetijskih zemljiščih. 

Predlagatelj naj do priprave predloga 
zakona še prouči pogoje za ustrezno 
usposobljenost za pridobitev statusa 
kmeta. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 10. julija 1985 obravnavala osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih in na 
podlagi drugega odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, ob 
upoštevanju stališč Družbenopolitične- 
ga zbora, sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Zbor sprejema osnutek zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih. 

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

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva 
mnenja, stališča in predloge delovnih te- 
les zbora in skupščine, skupnih delega- 
tov, skupščin občin, drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter razpravo 
na seji zbora. 

Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj upošteva zlasti naslednje 

a) načelne usmeritve: 
- ker imajo strokovne institucije, ki so 

zadolžene za strokovno pripravo prostor- 
skih delov družbenih planov v mnogih 
primerih premalo skrbi za varstvo ze- 
mljišč, ki so temelj proizvodnje hrane, naj 
predlagatelj prouči možnost, da bi odpr- 

ta vprašanja na drugi stopnji izjemoma 
reševal republiški upravni organ, pristo- 
jen za kmetijstvo, če v občinah ni doseže- 
no soglasje; 
- potrebno je natančneje opredeliti, 

kdo lahko izdela elaborate v postopku 
komasacije; določi naj se tudi okvirni rok 
za izvedbo komasacije; 

-ker posamezne kmetijske zamljiške 
skupnosti nimajo evidence o zemljiščih, 
ki bi morala preiti v kmetijski zemljiški 
sklad, naj predlagatelj prouči, ali ne bi 
kazalo to obveznost vgraditi v zakon; 

- do priprave predloga zakona je po- 
trebno analizirati vse večjo širitev dolgo- 
ročnega zakupa zemljišč med zasebniki, 
upoštevaje pri tem osnovne usmeritve 
zakona o kmetijskih zemljiščih; 

- morebitno nadaljnje drobljenje pose- 
stne strukture bi še v večji meri podražilo 
kmetijsko proizvodnjo, kar z vidika eko- 
nomičnosti pridelave ni smotrno; 

- posebej bo pomembno v občinah 
zaostriti prakso odobravanja statusa 
kmeta, pri čemer je treba dosledno zago- 
tavljati predpise glede obdelanosti ze- 
mljišč. 

b/ Konkretne pripombe: 
- k 7. členu: kolikor je namen določbe 

prvega dela petega odstavka izjemna do- 
pustitev gradnje na zemljiščih, ki so v 
družbenem planu predvidena kot kmetij- 
ska zemljišča drugega območja, je treba 

to jasneje opredeliti, ker urejanje stav- 
bnih zemljišč že določata zakon o ureja- 
nju prostora in zakon o stavbnih ze- 
mljiščih; 

- k 8. členu: v drugem odstavku je 
potrebno določiti merila za postopek 
oblikovanja višine nadomestila za posa- 
mezno kvaliteto zemljišč, rok in pristojni 
republiški upravni organ, ki naj bi taka 
merila predpisal; 

-v 15. členu: pristojni republiški uprav- 
ni organi naj skupaj s sodišči proučijo 
možnost, da bi se že v predhodnem po- 
stopku pred sodiščem - še pred izdajo 
sklepa o dedovanju - ugotavljalo, ali bo 
dedič z dedovanjem pridobil več zemljiš- 
ča kot ga sicer po zakonu lahko ima v 
lasti; do podobne problematike prihaja 
tudi pi poslih med živimi; 

- k 24. členu: predlagatelj naj prouči, 
ali ne bi tudi v prvem odstavku sedanjega 
33. člena zakona skrajšali rok na pet let; 

- k 34. členu: pooblastilo občinskemu 
upravnemu organu iz drugega odstavka, 

. da lahko odloča o manjših spremembah 
meja komasacijskega območja, je treba 
omejiti z določitvijo kriterijev; 

- k 46. členu: v drugem odstavku pravi- 
ca uporabe podružbljenega zemljišča ne 
more prenehati po volji organizacije 
združenih kmetov, ampak samo po volji 
imetnika pravice uporabe. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobude 
delegatke Vike Potočnik v zvezi s štipendijsko politiko in obravnavo celovite 
problematike izobraževanja v Skupščini SR Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 10. julija 1985 
ob obravnavi pobude delegatsk Vike 
Potočnik v zvezi s štipendijsko politiko 
in obravnavo celovite problematike izo- 
braževanja v Skupščini SR Slovenije na 
podlagi 255. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 
SKLEP 

1. Pobuda se preoblikuje tako, da se 
njen naslov glasi: 

»Družbeni razvoj in izobraževalni si- 
stem ter možnosti za izobraževanje in 
zaposlovanje.« 

2. Ob razpravah o srednjeročnih in dol- 
goročnih planskih aktih naj bosta Izvršni 
s ve: Skupščine SR Slovenije v svojih po- 
ročilih in predlogih ter Skupščina SR 
Slovenije v svojih zaključkih Še posebej 
pozorna na razmerja med zastavljenimi 
družbenimi cilji, zlasti tistimi, ki načrtuje- 
jo več znanja, in med ustvarjanjem pogo- 
jev, da bi te cilje dosegli. 

3. V okviru Izvršnega sveta naj Republi- 
ški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo in Republiški komite za 
delo pripravita celovitejše poročilo o po- 
trebah, možnostih in pogojih za izobra- 
ževanje in zaposlovanje mladih. 

4. Zbor predlaga, da to poročilo obrav- 
navajo pristojna delovna telesa skupšči- 
ne in zborov in dajo ustrezne ocene ozi- 
roma predloge za obravnavo te proble- 
matike, če bo potrebno na zborih Skup- 
ščine SR Slovenije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 10. 7. 1985 

- Zakonodaja na področju prometa 
strupov je pomanjkljiva 

Na 34. seji zbora združene- 
ga deia Skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad dne 4/6- 
1985 je konferenca delegacij 
Geološkega zavoda postavila 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Iz sveta se širijo vesti in 
obvestila o škodljivosti lazur- 
nih premazov za zaščito lesa. 
Beremo o škodljivosti snovi, 
ki smo jih v zadnjih letih na 
široko vnašali v naše okolje, 
ščitili les zunaj in znotraj, be- 
remo o posledicah, ki jih lah- 
ko resnično imenujemo eko- 
loška katastrofa. V primerjavi 
s tem je Krupica zanemarlji- 
va. Beremo o težavah z diha- 
njem, bronhitisu, izpuščajih, 
motnjah vida in vnetjih očes- 
ne veznice pa še čem dru- 
gem, kar je posledica teh ul- 
trastrupov, ki jih uporabljajo 
pri proizvodnji zaščitnih sred- 
stev za les. 

Pri nas te premaze izdelu- 
jeta, na široko reklamirata 
Belinka pa Arbo in še kdo 
drug. 

Sprašujemo sanitarno in- 
špekcijo in zdravstveno služ- 
bo, ali imata podatke o teh- 
nologiji in sestavi teh sred- 
stev? Razpolagamo z nepre- 
verjenimi podatki enega na- 
ših laboratorijev, ki se ukvar- 
ja tudi z zaščito okolja, da so 
tudi tu v sestavi teh snovi ze- 
lo strupene in škodljive sno- 
vi, ki jih sedaj brez premišlja- 
nja vnašamo v naše domače 
okolje. Predlagamo, da se 

glede tega začne tudi pri nas 
resna raziskava, saj bomo ta- 
ko in tako morali že gasiti, 
ognja in posledic ni več moč 
preprečiti. 

Vendar to ni le občinski 
problem, zato predlagamo 
akcijo, ki sicer ne bo prijetna, 
v republiškem merilu. 

Z navedenim delegatskim 
vprašanjem je bila na svoji 
seji dne 20/6-1985 seznanje- 
na tudi skupina delegatov za 
ZZD Skupščine SRS, gospo- 
darsko področje, 1. okoliš. 

Na vprašanje je odgovorila 
dr. Metka Macarol-Miti, glav- 
na republiška sanitarna in- 
špektorica: 
Glavna proizvajalca lazurnih 
premazov za zaščito lesa sta v 
SR Sloveniji BELINKA in AR- 
BO. Po zakonu o prometu 
strupov (Ur.l. SFRJ, št. 43/82) 
opravlja republiška sanitarna 
inšpekcija nadzor tudi nad 
proizvodnjo in prometom stru- 
pov v obeh tovarnah. 

Po 14. členu zakona o pro- 
metu strupov, so ti razvrščeni 
v štiri skupine, tako da so v 
prvi skupini strupi, katerih 
oralna letalna doza (LD) je 
največ 50 mg/kg, v drugi sku- 
pini od 50-250 mg/kg, v tretji 
250-1000 mg/kg, v četrti pa 
strupi, katerih oralna LD je 
več kot 1000-5000 mg strupa/ 
kg telesne mase podganjega 
samca ali druge živali. 

V proizvodnji lesnih prema- 
zov so problematični samo in- 

sekticidni in fungicidni dodat- 
ki. Ti dodatki, ki jih uporablja 
Belinka, so po odločbi o sez- 
namu štrupov, ki se smejo da- 
jati v promet (Ur.l. SFRJ, št. 
59/82), razvrščeni od il—IV. 
skupine. Za razvrstitev v sku- 
pine je potrebna toksikološka 
ocena pooblaščene OZD v 
skladu s 3. čl. Zakona o pro- 
metu strupov, da njihova upo- 
raba v predvidene namene in 
na določen način ni škodljiva 
za zdravje ijudi in človekovo 
okolje. Za strup tujega izvora 
pa je potreben dokaz, da upo- 
raba strupa v državi proizva- 
jalca ni prepovedana. S tem, 
ko je strupena snov razvršče- 
na v skupino, je pri nas dovo- 
ljena uporaba v predvidene 
namene. Belinki pa je RSI po- 
leg tega v decembru 1984 na- 
ložil, da tudi biološko testira 
svoje proizvode pri pooblaš- 
čeni strokovni organizaciji. 
Ker je to testiranje dolgotraj- 
no, teh rezultatov še nimamo. 
O rezultatih vas bomo takoj, 
ko jih bomo prejeli, tudi obve- 
stili. 

Biološka aktivnost prema- 

zov, ki jih izdeluje tovarna AR- 
BO, je bistveno manjša od 
proizvodov BELINKE. Biolo- 
ško bolj aktiven je le kositrov 
oktoat, ki je soroden in biolo- 
ško podoben Belinkini kom- 
ponenti TBTO (tributil - kosi- 
trov oksid), ki je razvrščen v II. 
skupino in s tem dovoljen za 
uporabo. 

Ker ugotavljamo, da je zako- 
nodaja na tem podočju še 
vedno pomanjkljiva, smo 
Zveznemu komiteju za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
predlagali spremembe in do- 
polnitve predpisov s tega po- 
dročja: 
- odločbe o seznamu stru- 

pov, ki se smejo dajati v pro- 
met (Ur.l. SFRJ, št. 59/82 in 7/ 
84) . 
- zakona o prometu stru- 

pov (Ur.l. SFRJ, št. 43/82 in 65/ 
82) 
- JUS Z. BO.OOI (Ur.i. 

SFRJ, št. 35/71). 
Predvsem bi bila potrebna 

dopolnitev razvrstitve po sku- 
pinah tudi glede na vdihava- 
nje oziroma resorpcijo skozi 
kožo in ne samo po zaužitju. 

- Kdo odloča o olimpijskih igrah v 
Beogradu leta 1992? 

Na 34. seji zbora združene- 
ga dela skupščine občine 
Slovenska Bistrica je konf. 
del. št. 19 (KB Maribor - PE 
Slov. Bistrica, Matična knjiž- 
nica Slov. Bistrica in Delav- 
ska univerza Slov. Bistrica) 
zastavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Po televiziji smo slišali, da 
je Jugoslavija med desetimi 
državami najresnejša kandi- 
datka za olimpijske igre leta 

1992 v Beogradu. Pred tem je 
bilo že veliko kritik in na pod- 
lagi tega celo zagotovil, da 
naša država ne bo kandidi- 
rala. 

Delegacija sprašuje, ali 
imamo delovni ljudje in obča- 
ni pravico in možnost izreči 
svoje mnenje o kandidaturi. 
Kdo ima pravico odločati v 
našem imenu? 

Menimo, da si takih manife- 
stacij ne moremo in ne sme- 
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mo privoščiti. Tudi če bi jih 
lahko izvedli, nas izkušnje 
uče, da objekti, zgrajeni z ve- 
likimi mukami in sredstvi, 
propadajo. 

Na vprašanje je odgovoril 
Franci Pivec, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo: 

Sredstva javnega obvešča- 
nja občasno poročajo o pri- 
pravah mesta Beograd za kan- 
didaturo za organizacijo letnih 
Olimpijskih iger leta 1992. Te 
priprave pa morajo potekati 
skladno s sklenjenim Družbe- 
nim dogovorom o pogojih or- 
ganiziranja in skupnega finan- 
ciranja mednarodnih športnih 
tekmovanj, ki jih prirejamo v 
Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, 
št. 1/85), ki organizatorja take 
prireditve kot so Olimpijske 
igre v 3. členu obvezuje, da 
lahko kandidaturo vloži 
ustrezna športna zveza Jugo- 
slavije pri mednarodni športni 

federaciji (v tem primeru Ju- 
goslovanski olimpijski komite 
pri Mednarodnem olimpij- 
skem komiteju) po poprejš- 
njem mnenju Zveze za telesno 
kulturo Jugoslavije in na pod- 
lagi soglasja vseh udeležen- 
cev dogovora. Udeleženci te- 
ga dogovora pa so Skupščina 
SFRJ, skupščine SR in SAP, 
SZDL Jugoslavije in Zveza za 
telesno kulturo Jugoslavije. 

Vsak predalagatelj mora v 
skladu s 4. členom družbene- 
ga dogovora predložiti tudi 
poseben elaborat o športni, 
ekonomski in družbenopolitič- 
ni utemeljenosti organiziranja 
določenega tekmovanja. Na 
osnovi zahtevka za soglasje in 
priloženega elaborata bodo 
delegati v Skupščini SR Slove- 
nije imeli ne le možnost oceni- 
ti primernost kandidature in o 
tem izreči svoje mnenje, mar- 
več v skladu z družbenim do- 
govorom tudi odločiti o tem, 
ali bodo k njej dali svoje so- 
glasje. 

- Rokovnik razprav naj bo usklajen na 
področju celotne skupne porabe 

Delegati skupine za Zbor 
občin in skupine 45. okoliša 
za Zbor združenega dela 
skupščine SR Slovenije smo 
na seji, dne 24. junija 1985 
obravnavali ugotovitve, ki jih 
je glede priprav in odločanja 
o sprejemu planskih aktov 
posredoval Izvršni svet skup- 
ščine občine Gor. Radgona 
ter na podlagi tega postavlja- 
mo Skupščini Socialistične 
republike Slovenije naslednje 
delegatsko vprašanje! 

»Kako je možno, da prihaja 
do takšnega načina oblikova- 
nja osnutkov planskih doku- 
mentov SIS družbenih dejav- 
nosti? Izvršni svet SO predla- 
ga, da se rokovnik razprav 
uskladi na področju celotne 
skupne porabe s predvideni- 
mi materialnimi možnostmi in 
da se vse variante, ki jih po- 
nujajo osnutki planskih aktov 
posamezne SIS družbenih 
dejavnosti pripravijo tako, da 
bo delovnim ljudem in obča- 
nom jasno prikazano, kakšen 
del družbenega proizvoda bo 
potreben za realizacijo.« 

- Delegati smo pri obravna- 
vi tega vprašanja imeli pred 
seboj osnutek samoupravne- 
ga sporazuma o usklajevanju 
planov skupnosti otroškega 
varstva v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1986-1990. Ocenjuje- 
mo, da je nesprejemljivo da- 
jati v javno obravnavo plan- 
ske akte posameznih SIS 
družbenih dejavnosti, ki niso 
medsebojno usklajeni ter 
usklajeni s splošnimi planski- 
mi akti SR Slovenije za na- 

slednje srednjeročno ob- 
dobje. 

- Na osnovi dogovorjenih 
in opredeljenih okvirov v pla- 
nu SR Slovenije za naslednje 
srednjeročno obdobje ter ma- 
terialnih kazalcev razvoja, 
predvsem pa rasti družbene- 
ga proizvoda in njegove deli- 
tve na posamezno vrsto po- 
rabe je nujno v okviru predvi- 
denega deleža družbenega 
proizvoda za skupno porabo 
uskladiti možnosti razvoja 
posameznih SIS družbenih 
dejavnosti. Šele na osnovi ta- 
ke uskladitve je možno izde- 
lati in dati v javno obravnavo 
planske akte posameznih SIS 
in to s takšnim obsegom šir- 
jenja posameznih dejavnosti 
in pravic, ki so v realnih ma- 
terialnih okvirih. 
- Vse variante v planskem 

aktu morajo biti prikazane ta- 
ko, da je možno iz njih raz- 
brati, kaj pomenijo v materi- 
alnem smislu, kakšen delež 
družbenega proizvoda bo po- 
trebno oddvojiti za njihovo 
realizacijo. 

- Sedanji pristop k izdelavi 
posameznih planskih aktov 
SIS družbenih dejavnosti, ob 
katerih se delovni ljudje 
opredeljujejo o praviloma 
ugodnejših ponujenih varian- 
tah, kjer je ponujena širitev 
pravic, bo pripeljal do podob- 
nega ali še težjega stanja kot 
ga imamo danes, ko imamo 
dogovorjene pravice, materi- 
alna osnova pa ne omogoča 
normalnega delovanja in re- 

alizacije nalog v takšnem ob- 
segu. 

Na vprašanje je odgovoril 
Milivoj Samar, član Izvršnega 
sveta skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za družbeno plani- 
ranje. 

Način oblikovanja planskih 
aktov za naslednje srednjeroč- 
no obdobje je opredeljen z za- 
konom o planiranju in se ne 
razlikuje od tega, ki je veljal za 
obdobje 1981-1985. Takrat, 
kot tudi sedaj so se planske 
aktivnosti odvijale sočasno na 
vseh ravneh in pri vseh sub- 
jektih planiranja. Z rokovni- 
kom za pripravo planskih ak- 
tov so bili določeni samo 
ključni termini, ko je potrebno 
opraviti posamezne faze. 

Predpripravo osnutkov sa- 
moupravnih sporazumov o te- 
meljih plana samoupravnih in- 
teresnih skupnosti družbenih 
dejavnosti je potekalo usklaje- 
vanje znotraj posameznih po- 
dročij in med njimi v okvirih, 
sprejetih s smernicami za pri- 
pravo plana. Istočasno se tudi 
pripravljajo dogovori o teme- 
ljih družbenih planov v obči- 
nah in republiki. Zato za tolik- 
šno število subjektov in nalog 
do faze osnutka ne moremo 

pričakovati popolne usklaje- 
nosti med njimi in z material- 
nimi možnostmi. 

Samoupravne interesne 
skupnosti so v različnih rokih 
sprejemale osnutke samou- 
pravnih sporazumov o teme- 
ljih plana in jih objavljale v 
svojih glasilih. Nekatere skup- 
nosti so zamudile skupno do- 
govorjeni rok, zato do sedaj ni 
bilo mogoče uresničiti dogo- 
vora o skupni objavi. V juliju 
bo objava vseh osnutkov sa- 
moupravnih sporazumov o te- 
meljih plana republiških sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, kjer bo pripravljen pre- 
gled predvidenega združeva- 
nja sredstev in izdelane pri- 
merjave z materialnimi mož- 
nostmi. 

V vseh interesnih skupno- 
stih bodo naloge prikazane ta- 
ko, da bo za vsako od njih mo- 
goče ugotoviti njeno planira- 
no vrednost. Na ta način bo v 
fazi usklajevanja mogoče 
opraviti selekcijo in doseči so- 
glasje o razvoju v okviru mož- 
nosti. 

Za posamezno skupnost, in 
to velja tudi za Skupnost otro- 
škega varstva Slovenije, zato v 
tej fazi ni mogoče reči, da je 
prav ona zunaj okvirov. 

ZBOR OBČIN - 10, 7. 1985 

-Rokovnik razprav naj bo usklajen na 
področju celotne skupne porabe 

Tudi v Zboru občin je skupi- 
na delegatov občine Gornja 
Radgona postavila enako 
vprašanje v zvezi z rokovni- 
kom razprav, ki naj se uskladi 
na področju celotne skupne 
porabe, kot je bilo postavljeno 
v Zboru združenega dela. 

Enak odgovor je posredoval 
Milivoj Sarrar, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za družbeno planira- 
nje in ga objavljamo v tej šte- 
vilki Poročevalca. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA- 
ZBOR OBČIN - 10. 7. 1985 

- Kdo bo odgovoren za dolgoročne 
posledice? 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela in zbor ob- 
čin skupščine SR Slovenije 
občine Cerknica je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje. V zadnjem času je v jav- 
nosti sprožila veliko pozor- 
nost informacija, LB, Stano- 
vanjsko komunalne banke 
Ljubljana v zvezi z omejeva- 
njem porasta naložb v okviru 
poslovne aktivnosti bank. In- 
formacija je sledila ukrepu 
Narodne banke Slovenije, ki 
je ugotovila, da je LB-SKB 
Ljubljana prekoračila načrto- 
vani porast plasmajev, ter je 

na tej osnovi izdala odločbo, 
ki obvezuje banko, da se mo- 
ra uskladiti z ukrepi kreditno 
monetarne politike, kar po- 
meni, da mora svojo kreditno 
aktivnost omejiti v okviru 
predvidenega porasta pla- 
smajev, ne glede na razpolo- 
žljiva sredstva. Ob tem je po- 
trebno poudariti, da je s pla- 
nom in poslovno politiko ban- 
ke za letošnje leto posebej 
opredeljeno, da se bo z 
ustrezno kreditno politiko 
podpiralo stanovanjsko in ko- 
munalno izgradnjo, seveda v 
mejah razpoložljivih sred- 
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stev, ki se v te namene zdru- 
žujejo. S sprejeto ekonomsko 
politiko na zvezni in republi- 
ški ravni, kakor tudi v doku- 
mentih družbenopolitičnih or- 
ganizacij so naložbe v stano- 
vanjsko in komunalno gospo- 
darstvo opredeljene kot pri- 
oriteta in je predvidena pove- 
čana aktivnost na tem po- 
dročju. Vemo tudi, da je bilo 
na nivoju Jugoslavije dogo- 
vorjeno, v okviru skupnih ele- 
mentov stanovanjske politi- 
ke, da se bo z ukrepi kreditno 
monetarne politike pospeše- 
valo namensko zbiranje, 
združevanje in poraba teh 
sredstev. Lahko rečemo, da 
so najvidnejši rezultati pri 
zgrajevanju splošne varče- 
valne kulture, doseženi v SR 
Sloveniji in je zato naš glas 
pri reševanju sedanje proble- 
matike še toliko bolj upra- 
vičen. 

Iz informacij, ki jih je javno- 
sti posredovala banka je raz- 
vidno, da sedanji ukrepi kre- 
ditno monetarne politike de- 
lujejo v nasprotju s prejetimi 
usmeritvami, ter onemogoča- 
jo namensko porabo sred- 
stev tako, da ta ostajajo neiz- 
koriščena, oziroma so upora- 
bljena v druge namene. Po 
podatkih je v SR Sloveniji ne- 
izkoriščenih sredstev - sku- 
paj z bančnimi, cca 17 mili- 
jard din, kar pomeni, da se 
dela velika škoda stanovanj- 
skemu in komunalnemu go- 
spodarstvu - s tem pa celotni 
družbi. Odločitev sveta gu- 
vernerjev, ter izdana odločba 
Narodne banke Slovenije in 
na tej osnovi spremenjena 
politika LB-SKB Ljubljana o 

omejevanju porasta naložb, 
prinaša velike negativne po- 
sledice pri razreševanju te 
problematike v občini Cer- 
knica. 

Posledice bodo razvidne 
predvsem na naslednjih po- 
dročjih: 

- stanovanjska izgradnja 
- pridobivanje in komunal- 

no urejanje stavbnih ze- 
mljišč, ter 
- izgradnji komunalnih ob- 

jektov in naprav individualne 
in skupne rabe 

V ilustracijo lahko povemo, 
da samo za Samoupravno ko- 
munalno cestno skupnost ob- 
čine Cerknica v letu 1985 po- 
meni prek 10 starih milijard, 
od tega za gradnjo vodovod- 
nega omrežja na nerazvitem 
območju občine - Bloška pla- 
nota, prek 6 starih milijard. 
To pa za občino Cerknica ni- 
so nepomembna sredstva. 

Ker vemo, da bo pravno ra- 
zreševanje problematike dol- 
gotrajno in ker, nam je poz- 
nano stališče Sveta guver- 
nerjev, ki je ugotovil, da iz 
znanih razlogov, to v jugoslo- 
vanskem merilu sploh ni pro- 
blem, postavljamo republiški 
skupščini in njenem izvršnem 
svetu delegatsko vprašanje: 
kdo bo odgovoren za dolgo- 
ročne posledice takšnega 
sklepa in kaj je s strani pri- 
stojnih organov v SR Sloveni- 
ji, glede na to, da so bili o 
problemu pravočasno infor- 
mirani, že storjenega. Opo- 
zarjamo na to, da se negativ- 
ni učinki multiplicirajo in vpli- 
vajo na cel kompleks, v SR 
Sloveniji, razvitih dejavnosti. 

- Sprejeti sklepi sveta guvernerjev v 
nasprotju z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 

10. 7. 1985   

- Zakaj omejeni plasmaji tudi na 
področju stanovanjske gradnje? 

Lojze Fortuna, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: Sklep o usklajeva- 
nju obsega in dinamike pora- 
sta dinarskih bančnih pla- 
smajev za stanovanjsko in 
komunalno ureditev je pov- 
zročil dokajšnje težave na 
področju plasmaja teh sred- 
stev. To je povzročilo, da so 
banke ustavile nekatere vr- 
ste kreditov v stanovanjsko- 
komunalni sferi, kar je pov- 
zročilo nezadovoljstvo pri de- 
lavcih in občanih. Delavci iz 
organizacij združenega dela, 
ki jih je ta ukrep prizadel, se 
vse pogosteje obračajo ne le 
na osnovne in občinske orga- 

Vika Potočnik, delegatka v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je 
postavila naslednjo delegat- 
sko pobudo: 

Problemska konferenca, ki 
jo je organizirala RK ZSMS 
dne 25.6.1985 v zvezi s soci- 
alnim položajem mlade gene- 
racije, je obravnavala tudi 
problematiko na področju 
omejevanja plasmajev bank, 
ki se nanašajo na stanovanj- 
sko-komunalno področje, kot 
tudi o posledicah tako spreje- 
tih ukrepov na uresničevanje 
ciljev in nalog opredeljenih s 
planskimi dokumenti, letoš- 
njo resolucijo in ekonomsko 
politiko v stanovanjskem in 
.komunalnem gospodarstvu. 

Ugotovljeno je bilo, da so 
sprejeti sklepi sveta guver- 
nerjev v nasprotju z dolgo- 
ročnim programom ekonom- 
ske stabilizacije, zlasti s se- 
paratom Kraigherjeve komisi- 

nizacije, ampak tudi na Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov 
Slovenije. Zahtevajo, da 
ustrezni organi v republiki in 
federaciji čimprej odpravijo 
omejitve plasmaja sredstev 
na tem področju. Predsed- 
stvu Republiškega sveta Zve- 
ze sindikatov Slovenije pa se 
hkrati zastavlja vprašanje, 
kakšni razlogi so vodili pred- 
lagatelja tega ukrepa, da je 
omejil plasmaje tudi na po- 
dročju stanovanjske gradnje, 
čeprav je pospeševanje sta- 
novanjske gradnje eden iz- 
med generatorjev hitrejše go- 
spodarske rasti, kar je pred- 
videno tudi z zadnjimi ukrepi 
Zveznega izvršnega sveta. 

Na vprašanji in pobudo je 
dogovoril Rudi Šepič, član Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiški sekre- 
tar za finance: 

Ob usklajevanju odloka o ci- 
ljih in nalogah skupne emisij- 
ske in denarne politike ter 
skupnih temeljev kreditne po- 
litike v letu 1985 je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pred- 
lagal, da naj se dotedanja ure- 
ditev splošnega omejevanja 
rasti plasmajev nadomesti z 
ureditvijo, po kateri bo odpra- 
vljeno linearno omejevanje 
obsega in dinamike rasti ban- 
čnih plasmajev. Po tem pred- 
logu naj bi NBJ ob diferenci- 
ranem pristopu o omejevanju 
rasti plasmajev bank za posa- 
mezne namene ukrepala tako, 
da banke pravico do višjih pla- 
smajev uveljavljajo le ob do- 
slednem zagotavljanju svoje 
likvidnosti. S tem bi bilo one- 
mogočeno, da ob nezagoto- 
vljenih virih zaradi pravice pla- 
siranja sredstev banke zaidejo 
v likvidnostne težave. Poleg 
tega pa naj bi ureditev dopuš- 
čala tistim temeljnim bankam, 
ki izkazujejo med viri sredstev 
namensko zbrana sredstva, 
dodatne naložbene možnosti 
hkrati z obveznostjo, da od 
naložb, nad predpisanim ob- 
segom izločajo obvezno rezer- 
vo po progresivnih stopnjah. 
To pomeni, da bi bilo bankam, 
ki izpolnjujejo navedene po- 
goje, omogočeno odobravati 
tudi dodatne kredite potem, 
ko so že dosegle predpisani 

je o stanovanjskem in komu- 
nalnem gospodarstvu, isto- 
časno pa se nam postavlja 
vprašanje, če takšne odloči- 
tve direktno ne povzročajo 
omejevanja ustavnih pravic 
delavcev. 

Zato problemska konferen- 
ca zahteva takojšnjo odpravo 
takšnega limita s tem, da se: 

- ali dovoli porast omeje- 
vanja plasmajev za stano- 
vanjske in komunalne name- 
ne do višine razpoložljivih 
sredstev, 

- aii da se dovoli teme- 
ljnim bankam porast omeje- 
nih plasmajev za stanovanj- 
ske in komunalne namene do 
splošne rasti predvidenih di- 
narskih plasmajev bank, to je 
30,5%. 

To vprašanje oziroma zah- 
tevo naj sproži tudi delegaci- 
ja Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

obseg porasta odobrenih kre- 
ditov. Hkrati s tem pa je Izvrš- 
ni svet tudi predlagal konkret- 
no spremembo določbe o 
omejevanju porasta plasmajev 
bank tako, da se porast pla- 
smajev za stanovanjsko komu- 
nalno izgradnjo omeji do viši- 
ne sredstev, zbranih za te na- 
mene od organizacij združe- 
nega dela in od občanov. 

Oba predloga sta bila v po- 
stopku usklajevanja zavrnjena 
z utemeljitvijo, da so banke 
dolžne ekspanzijo svojih kre- 
ditnih plasmajev usklajevati s 
svojimi likvidnimi sredstvi, da 
pa ni nobenih ovir, da presež- 
ke likvidnih sredstev nad do- 
voljenimi plasmaji banke po- 
nudijo drugim bankam, ki iz- 
kazujejo neizkoriščene pravi- 
ce za plasmaje sredstev. 

Tako je bilo na osnovi spre- 
jetega odloka dano pooblasti- 
lo Svetu guvernerjev NBJ, da v 
okviru splošnega omejevanja 
porasta bančnih plasmajev 
določa tekom leta dinamiko 
rasti plasmajev bank. Ker Svet 
guvernerjev odloča po 65. čle- 
nu zakona o NBJ in enotnem 
monetarnem poslovanju na- 
rodnih bank republik in avto- 
nomnih pokrajin samostojno 
in z večino glasov svojih čla- 
nov, ob sprejemanju predloga 
sklepa o usklajevanja obsega 
in dinamike porasta neto do- 
mače aktive in dinarskih ban- 
čnih plasmajev v obdobju od 
1. aprila do 30. junija 1985, Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ni bil seznanjen z razlo- 
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gi, ki so vodili predlagatelja 
sklepa, da je hkrati s splošno 
omejitvijo rasti bančnih pla- 
smajev na način, ki je določen 
s skupščinskim odlokom, 
omejil tudi rast plasmajev na 
področju stanovanjsko komu- 
nalne gradnje. 

Izvršni svet je tekoče spre- 
mljal problematiko omejene 
rasti plasmajev bank za stano- 
vanjsko komunalno gradnjo, 
posebej še v Stanovanjsko ko- 
munalni banki Ljubljana, kjer 
je ta omejevalni ukrep izrazito 
prizadel njeno kreditno dejav- 
nost zaradi specifičnosti sred- 
stev in namembnih naložb. 
Predstavniki Izvršnega sveta 
so opravili vrsto posvetov s 
člani poslovodnih odborov te- 
meljnih bank v SR SLoveniji in 
si prizadevali, da bi v okviru 
pooblastil in pristojnosti, ki jih 
Ima republika na področju iz- 
vajanja skupne kreditne politi- 
ke, sanirali nekatere najizrazi- 
tejše posledice prepovedi na- 
daljnje rasti bančnih kreditov 
za stanovanjsko gradnjo ter 
hkrati proučili možnosti, da bi 
pri financiranju izvajanja dru- 
gih razvojnih nalog ustvarili 
prostor in dodatne možnosti 
za kreditiranje stanovanjske 

gradnje. V teh razgovorih so 
bile skupaj s poslovodnim od- 
borom Ljubljanske banke - 
združene banke še posebej 
proučene možnosti za združe- 
vanje začasno neporabljenih 
kreditnih limitov med temeljni- 
mi bankami prav z namenom, 
da se vzpostavijo dodatne 
možnosti za odobravanje sta- 
novanjskih kreditov. Aktivno- 
sti za realizacijo teh pobud so 
še v teku, Ljubljanska banka- 
—Stanovanjsko komunalna 
banka Ljubljana pa si mora v 
večji meri prizadevati, da se z 
Ljubljansko banko-Gospo- 
darsko banko Ljubljana dose- 
že dogovor o odstopu dela 
dovoljenega porasta dinarskih 
plasmajev skupaj s sredstvi 
hranilnih vlog občanov, ki jih 
LB-Gospodarska banka Lju- 
bljana prenaša na Ljubljansko 
banko-Stanovanjsko komu- 
nalno banko Ljubljana za sta- 
novanjsko komunalno krediti- 
ranje. • 

Možne rešitve bi bilo po- 
trebno iskati tudi z intenziv- 
nejšim vključevanjem Lju- 
bljanske banke-Stanovanjsko 
komunalne banke v iskanju 
skupnih rešitev z Ljubljansko 

banko-združeno banko in nje- 
nimi članicami. 

Predstavniki Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije so 
hkrati s temi aktivnostmi več- 
krat - ob obravnavi tekočih 
gospodarskih gibanj na zvezni 
ravni - sprožili pobude za iz- 
jemno obravnavanje bančnih 
plasmajev za stanovanjsko ko- 
munalno gradnjo v letošnjih 
dokumentih o kraditno-mone- 
tarni politiki. Teh pobud niso 
podprli predstavniki nekaterih 
drugih SR in SAP, kjer očitno 
zaradi specifičnih oblik in na- 
činov financiranja stanovanj- 
ske gradnje omejitev bančnih 
plasmajev za ta namen ne 
predstavlja pomembne ovire 
pri uresničevanju razvojnih ci- 
ijev na tem področju. 

Vse navedene aktivnosti in 
pobude niso privedle do zah- 
tevanega izjemnega položaja 
bančnih plasmajev za stano- 
vanjsko gradnjo v letošnji ure- 
ditvi kreditno monetarne poli- 
tike. Zaradi ponovnih opozoril 
o težavnosti tega področja v 
SR Sloveniji je Svet guverner- 
jev Narodne banke Jugoslavije 
v sklepu o usklajevanju obse- 
ga in dinamike porasta neto 
domače aktive in dinarskih 

bančnih plasmajev v obdobju 
od 1. julija do 30. septembra 
1985 za tretje trimesečje 1985 
določil, da smejo bančni pla- 
smaji v vsakem mes£cu za 
eno odstotno točko presegati 
dovoljeno odstotno rast ban- 
čnih plasmajev. Po oceni Na- 
rodne banke Slovenije pomeni 
ta ukrep 2.178 milijonov dinar- 
jev dodatnih bančnih plasma- 
jev za stanovanjsko gradnjo v 
juliju, avgustu in septembru, 
računano v odnosu na dose- 
žene plasmaje za ta namen na 
stanje konec meseca maja. Po 
oceni Izvršnega sveta bo ta 
olajšava le deino vplivala na 
možnosti za ponovni porast 
stanovanjske gradnje. 

Zato se Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije strinja z oce- 
no neugodnih posledic letoš- 
njega omejevanja rasti ban- 
čnih plasmajev za stanovanj- 
sko gradnjo in ocenjuje, da le- 
te terjajo ponovno razpravo o 
veljavni ureditvi, ki izhaja iz 
sprejetega skupščinskega od- 
loka. Zato hkrati s tem pojas- 
nilom podpira delegatsko po- 
budo tovarišice Vike Potočnik, 
delegatke v Družbenopolitič- 
nem zboru Skupščine SR Slo- 
venije. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

■STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
do pobude delegatke Vike Potočnik v 
zvezi s štipendijsko politiko in 
obravnavo celovite problematike 
izobraževanja v Skupščini SR Slovenije 

Pobuda prihaja iz konference RK ZSMS o socialnem polo- 
žaju mlade generacije in jo je posredovala Vika Potočnik, 
delegatka v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slove- 
nije. 

»V vseh naših številnih dokumentih je zapisano, da je zna- 
nje oziroma več znanja tista naša perspektiva in bodočnost, 
ki bo vplivala na hitrejši razvoj in prestrukturiranje našega 
gospodarstva. Analize in razprave na konferenci mladih 
kažejo, da se generacija, ki se usposablja za leto 2000 in 
dalje, odloča za nižje stopnje izobraževanja oziroma, da se 
le-ta prilagaja trenutnim nizkim izobrazbenim potrebam 
našega združenega dela, kar pomeni, da ostaja naša per- 
spektiva v ohranjanju obstoječega in ne v hitrejšem tehnolo- 
škem razvoju oziroma v spreminjanju obstoječega. 

Štipendijska politika, kot osnova enakopravnega družbe- 
nega položaja učencev in študentov v družbi, oprta na 
gmotni položaj družine, perspektivne kadrovske potrebe in 
uspeh posameznika, se glede na trenutna gibanja odmika od 
osnovnih ciljev, kar pomeni, da svobodna menjava dela 
zagotavlja bolj objekte, potrebne za vzgojnoizobraževalni 
proces, ne pa tudi približno enake možnosti v njih. Sedanje 
razprave o spremembi samoupravnega sporazuma o štipen- 
diranju pa ne naletujejo v večjih organizacijah združenega 
dela na tiste odmeve, kot si jih v mladinski organizaciji že- 
limo. 

Predlagamo, da bi Skupščina SR Slovenije obravnavala 
celovito problematiko izobraževanja iz zgoraj omenjenih 
vidikov še v tem letu, vezano na zaposlovanje, kadrovsko 
planiranje in investicijsko politiko v smislu zahteve več zna- 
nja sedanji in bodoči generaciji in večje možnosti za kvalita- 
tivni razvoj, ki pomeni višji standard, ne samo za študente in 
učence, temveč tudi za delavce.« 

stališče: 
Pobuda tov. Vike Potočnik, ki je podprta tudi s sklepi 

problemske konference RK ZSMS o socialnem položaju mla- 
dine, predstavlja kvalitetno izhodišče za obravnavo proble- 
mov vzgoje in izobraževanja in njegove vioge v družbenem 
razvoju. Še posebej je utemeljena skrb za ustrezno delovanje 
štipendijskega sistema, ki je v fazi dograjevanja (spremembe 
samoupravnih sporazumov), kar bi moralo biti deležno večje 
pozornosti v združenem delu. izvršni svet Skupščine SRS si v 
obdobju zaostrenih gospodarskih in socialnih razmer priza- 
deva za takšno delovanje štipendijske politike in drugih oblik 
družbenih vlaganj v standard učencev in Študnetov, da bi bile 
čim manj ogrožene možnosti izobraževanja. V tem smislu tudi 
podpira aktivnosti izvršnega odbora skupščine delegatov 
udeležencev samoupravnega sporazuma o štipendiranju na 
ravni republike, ki ga vodi tov. Potočnikova, za sprotnejšo 
valorizacijo štipendij, da bi omilili oz. zaustavili padanje nji- 
hove realne vrednosti in jih uskladili z gibanjem stroškov 
izobraževanja. Takšna dodatna valorizacija bo nujna tudi pred 
pričetkom novega šolskega leta. 

Aktivnosti v tej smeri tečejo tudi v Zvezni konferenci SZDL 
Jugoslavije, pri čemer nam objavljene primerjave med sociali- 
stičnimi republikami in avtonomnima pokrajinama kažejo, da 
smo v preteklem obdobju v Sloveniji ustvarili dobro sistemsko 
podlago in namenili relativno velika sredstva za reševanje 
problemov na tem področju. 

Podana pobuda sicer odpira zelo obširno problematiko, 
zato jo je smotrno realizirati po dveh poteh: 

1. Probleme uveljavljanja znanja kot najpomembnejšega 
razvojnega dejavnika v dolgoročni perspektivi bo mogoče 
najustrezneje zajeti v okvir razprav in sprejemanja srednjeroč- 
nih in dolgoročnih planov družbenega razvoja republike in 
SFRJ, pri čemer bo Republiški komite za družbeno planiranje 
še posebej pozoren na ta vidik. 

2. O problemih usmerjanja v izobraževanje, štipendiranja, 
mreže šol, domov za učence in študente, pripravništva itd. bo 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
turo v sodelovanju z drugimi pripravil do 15. 11.1985 podrob- 
nejšo informacijo, ki bi lahko služila kot podlaga za razpravo v 
Skupščini SR Slovenije. 

Menimo, da je na predlagana dva načina možno ustrezno 
odgovoriti osnovnemu namenu pobude delegatke tov. Vike 
Potočnik. 
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Iz Skupščine 

filOVI PREDPISI 

Spodbuda hitrejšemu razvoju manj 

razvitih območij 

• Stopnja izločanja sredstev za sklad federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gopodarsko manj razvitih območij bo 1,56 odstotka 

9 Posebnega pomena je oblikovanje 20 odstotkov sredstev sklada federacije za 
spodbujanje združevanja dela in sredstev 

• Sklep o tem kateri programi se bodo financirali bo sprejet na podlagi posebnih 
meril, ki so predvidena z zakonom, pri čemer bo predvsem upoštevana 
zagotovitev največje akumulacije glede na vložena sredstva 

• Višino letne in mesečne akontacije sredstev določa skupščina sklada in to za 
vsako republiko oziroma avtonomno pokrajino posebej 

Za uresničevanje dogovorje- 
nih sprejetih temeljnih ciljev in 
nalog politike hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in najhitrejšega raz- 
voja SAP Kosovo je treba na 
ravni federacije za prihodnje 
srednjeročno obdobje zagoto- 
viti materialne in družbene po- 
goje. Zato je ZIS poslal Skup- 
ščini SFRJ Osnutek zakona o 
sredstvih sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
v obdobju 1986-1990. 

i S tem zakonom, sprejetje 
katerega je v pristojnosti Zbo- 
ra republik in pokrajin, se za- 
gotavlja 50 odstotkov sredstev 
sklada federacije z združeva- 
njem dela in sredstev OZD na 
dohodkovnih načelih in na 
podlagi skupnih interesov in 
50 odstotkov iz obveznega po- 
sojila, ki ga vplačujejo organi- 
zacije združenega dela za 
spodbujanje združevanja dela 
in sredstev. Od sredstev, ki se 
oblikujejo iz obveznega poso- 
jila, ki ga vplačujejo OZD (50 
odstotkov) je 20 odstotnih točk 
namenjeno za spodbujanje 
združevanja dela in sredstev in 
se uporablja prek sklada fede- 
racije. Po vsem tem za izvaja-' 
nje tega zakona ni treba zago- 

toviti posebnih sredstev v pro- 
računu federacije. 

MERILA ZA IZLOČANJE 
SREDSTEV 

Pri določanju predloga o vi- 
šini stopnje izločanja sredstev 
za sklad federacije 1,56 odstot- 
ka so bila podlaga določena 
merila. Predvsem je bilo upo- 
števano, da stopnja rasti druž- 
benega proizvoda gospodar- 
stva gospodarsko manj razvi- 
tih področij, upoštevanih sku- 
paj, narašča hitreje od pov- 
prečja v državi za 20 odstot- 
kov. Da je njihov rnarginalni 
istočasni kapitalni koeficient 4 
do 5 odstotka nad povprečjem 
v državi, da se lastna in doma- 
ča kreditna sredstva za investi- 
cije v osnovna sredstva gospo- 
darstva določijo na podlagio 
razmerja v bruto akumulaciji, 
kot tudi da so tuja sredstva v 
gospodarskih investicijah v 
gospodarsko manj razvitih re- 
publikah in SAP Kosovo udele- 
žena v istem razmerju, kot je 
določeno za vso državo - 
13,15 odstotka. 

V obrazložitvi osnutka zako- 
na je poudarjeno, da so v skla- 
du z opredelitvami iz dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije o potrebi po na- 
daljnji krepitvi združenega de- 

la pri upravljanju sklada fede- 
racije in njegovih sredstev ter 
preraščanju združevanja dela 
in sredstev v osnovno obliko in 
metodo spodbujevalne politi- 
ke bila predlagana navedena 
razmerja pri realizaciji sred- 
stev skiada federacije. 

Prav tako je podčrtano, da je 
treba za samoupravno preo- 
brazbo sklada federacije po- 
sebnega pomena oblikovati 20 
odstotna sredstva sklada fede- 
racije za spodbujanje združe- 
vanja dela in sredstev. S temi 
sredstvi je sklad federacije 
udeležen pri kreditiranju pro- 
gramov, ki mu jih predložijo 
organizacije združenega dela 
iz vseh republik in pokrajin in 
se z združevanjem dela in 
sredstev uresničujejo na ob- 
močju gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo. 

Odločitev o tem kateri pro- 
gram bo kreditiran sprejme 
sklad federacije na podlagi po- 
sebnih meril, ki so predvidena 
s tem zakonom. Gre za krediti- 

ranje programov, s katerimi se 
zagotavlja največja akumulaci- 
ja v primerjavi z vloženimi 
sredstvi in prispeva k hitrejši 
rasti produktivnejšega zapo- 
slovanja delovno sposobnega 
prebivalstva. V poštev pride 
kreditiranje izvozno usmerje- 
nih programov, ki zagotavljajo 
čim večji devizni priliv in tisti, 
ki angažirajo tudi druge oblike 
domače in tuje akumulacije. 

SPODBUJEVALNI 
UKREPI 

V osnutku zakona je predvi- 
dena tudi razčlenitev širše ska- 
le indirektnih stimulativnih 
ukrepov na vseh ravneh druž- 
bene organiziranosti, ki bodo 
spodbujali združevanje dela in 
sredstev. Pri spodbujanju tega 
procesa v prihodnjem plan- 
skem obdobju mora, v skladu z 
opredelitvami dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije, obstajati sistem direk- 
tnih stimulativnih ukrepov. Pri 

OSNUTEK ZAKONA O SREDSTVIH SKLADA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN OD LETA 
1986 DO LETA 1990 - AS 584 
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čemer je mišljena predvsem 
aktivnost družbenopolitičnih 
skupnosti pri iskanju raznih 
oblik spodbujanja skupnih vla- 
ganj na gospodarsko manj raz- 
vitih območjih. 

Na ravni občine je to uredi- 
tev zemljišč (graditev dovoznih 
cest in prog, zagotovitev vode, 
električne energije in drugih 
komunalnih objektov) in brez- 
plačno odstopanje terenov za 
graditev objektov. Na ravni ob- 
čin in republik - oprostitev fi- 
skalnih prispevkov-) popolna 
ali delna za določeno obdobje 
(za vpeljavo "objekta do 5 let), 
olajšave za prispevek iz do- 
hodka v dobro organizacij, ki 
vlagajo sredstva na gospodar- 
sko manj razvitih območjih, 
odobravanje ugodnejših kre- 
ditnih pogojev poslovnih bank. 
Na ravni federacije - zagotovi- 
tev olajšav v gospodarskem si- 
stemu (carinske olajšave, 
spodbujanje bank, da zagoto- 
vijo sredstva za trajna obratna 
sredstva, dajanje določenih 
prednosti pri zadolževanju v 
tujini, ugodnejši kreditni pogo- 
ji, davčne in druge olajšave). 

Vsi ti ukrepi, je poudarjeno v 
obrazložitvi, bi se sprejemali v 
skladu s temelji enotnega go- 
spodarskega sistema. Za 
uspeh teh spodbujevalnih 
ukrepov je bistvena njihova 
sinhronizacija na ravni federa- 
cije, v republikah, avtonomnih 
pokrajinah in občinah, da bi 
učinkoviteje delovali na zdru- 
ževanje dela in sredstev med 
organizacijami združenega de- 
la. Sinhronizirani ukrepi hkrati 
in avtomatsko delujejo, če or- 
ganizacije združenega dela, ki 
združujejo delo in sredstva iz- 
polnjujejo določene pogoje. 
To bi povečalo funkcijo in od- 
govornost organizacij ter bi- 
stveno zmanjšalo vlogo držav- 
nih in drugih institucij. 

S tem osnutkom zakona je 
urejen tudi način določanja 
dokončne velikosti sredstev 
sklada federacije po posamez- 
nih letih preteklega obdobja in 
je urejeno, da skupščina skla- 
da federacije določa letni zne- 
sek sredstev sklada. 

OBVEZNOSTI OZD 
Stopnja izločanja, ki znaša 
1,56 odstotka družbenega pro- 
izvoda gospodarstva, pomeni 
globalno obveznost vseh repu- 
blik in pokrajin do sklada fede- 
racije. Zato je s posebno do- 
ločbo urejeno kako republike 

in pokrajini določajo obvezno- 
sti OZD. Ta zakonska določba 
omogoča republikam in pokra- 
jinama, da vodijo selektivno 
politiko glede določanja višine 
obveznosti temeljnih organiza- 
cij združenega dela po posa- 
meznih gospodarskih področ- 
jih, panogah in skupinah. V 
skladu z razvojno politiko, 
ekonomskim položajem in 
drugimi možnostmi lahko do- 
ločijo večjo ali manjšo obvez- 
nost od 1,56 odstotka za teme- 
ljne organizacije združenega 
dela iz posameznih dejavnosti, 
panog in skupin. Pri določanju 
neposredne obveznosti TOZD 
je treba računati, da se zagoto- 
vi letni znesek, ki ustreza stop- 
nji 1,56 odstotka družbenega 
proizvoda družbenega gospo- 
darstva. 

Zaradi velikega pomena pra- 
vočasnega in rednega priliva 
sredstev sklada je predvideno, 
da se vplačila opravio v enakih 
mesečnih akontacijah do 25. v 
mesecu. 

Določena je obveznost repu- 
blik in pokrajin, da izdajo pred- 
pis o tem, da je treba del sred- 
stev sklada federacije, name- 
njenih za združevanje, ki do 
določenega roka niso bila re- 
alizirana, vplačati na poseben 
žiro račun sklada federacije, ki 
nato ta sredstva vplača na ra- 
čun bank v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo, pogoj pa je, da so ob 
združitvi na razpolago. 

Razlika med rešitvijo v ve- 
ljavnem zakonu, po katerem 
so se nezdružena sredstva 
med letom vplačevala v sklad 
na koncu leta kot obvezno po- 
sojilo, in rešitvijo, predlagano 
v tem zakonu, je v tem, da se 
sredstva, namenjena za zdru- 
ževanje, šele na koncu petletja 
vplačajo kot obvezno posojilo, 
če niso bila združena. Tako bi 
se lahko združevala v vsem 
planskem obdobju. 

Pri določitvi tega predloga je 
bilo upoštevano, da del sred- 
stev sklada federacije, name- 
njenih za združevanje, v nobe- 
nem minulih štirih let tekočega 
planskega obdobja ni bil reali- 
ziran v zneskih in po dinamiki, 
določeni v zakonu o stalnih 
sredstvih sklada federacije, 
ampak samo do 52,4 odstotka. 

Definiran je tudi način dolo- 
čanja osnov za obračunavanje 
zneskov izločanj za sklad fede- 
racije pri OZD, ki trajno opra- 
vljajo gospodarsko dejavnost 

na ozemlju dveh ali več repu- 
blik oziroma pokrajin ter OZD, 
ki na ozemlju določene repu- 
blike oziroma pokrajine opra- 
vljajo več gospodarskih dejav- 
nosti. V skladu s tem je Zvezni 
izvršni svet pooblaščen, da 
predpiše, kaj je po tem členu 
trajno opravljanje gospodar- 
ske dejavnosti. 

USMERJANJE 
SREDSTEV SKLADA 

V skladu z opredelitvami iz 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije je predla- 
gan način usmerjanja sredstev 
sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin, dolo- 
čena pa so tudi merila za 
usmerjanje. 

Višino letne in mesečne 
akontacije sredstev federacije 
določi do 15. januarja tekoče- 
ga leta skupščina sklada fede- 
racije in to za vsako republiko 
oziroma pokrajino posebej, po 
stopnji 1,56 odstotka na plani- 
rani družbeni proizvod družbe- 
nega gospodarstva republike 
oziroma pokrajine po načelu 
čistih dejavnosti v letu, za ka- 
tero se določa akontacija. 

Če se z mesečnimi akontaci- 
jami ne doseže znesek, dolo- 
čen s tem zakonom, ki ga vpla- 
čujejo organizacije združene- 
ga dela, zagotovijo sredstva v 
višini nastale razlike republike 
oziroma avtonomne pokrajine. 

V posebni določbi je urejeno 
tudi vprašanje presežka vlože- 
nih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela v posa- 
meznem letu obdobja 1986- 
1990 glede na njihove obvez- 
nosti iz obveznega posojila v 
zadevnem letu. Predvideno je, 
da se za znesek več vplačanih 
sredstev zmanjša obveznost 
republike oziroma pokrajine v 
naslednjem letu. 

Normiran je tudi način dolo- 
čanja letne akontacije sredstev 
sklada federacije oziroma ob- 
veznosti in pravice republik in 
pokrajin, če je nastala razlika 
med določeno akontacijo in 
dokončnim zneskom sredstev 
sklada federacije za zadevno 
leto in zneskom, ki so ga teme- 
ljne organizacije združenega 
dela vplačale. 

V osnutku zakona je sankci- 
onirana ustavna določba o po- 
sebnih pogojih za kreditiranje 
iz sredstev sklada federacije. V 
primerjavi s prejšnjim srednje- 

ročnim obdobjem so slabši po- 
goji za vpis posojila. Rok za 
odplačilo posojila se je s 13 let 
skrajšal na 12 let. Hkrati so 
normirani tudi pogoji za odpla- 
čilo kredita: za gospodarsko 
manj razvite republike, je ostal 
12-letni rok za odplačila kredi- 
ta, obrestna mera pa se je s 5,5 
odstotka povečala na 11 od- 
stotkov. Za SAP Kosovo je bil 
rok za odplačilo kredita skraj- 
šan s 15 na 12 let, obrestna 
mera pa povečana s 4,5 od- 
stotka na 9,0 odstotkov na 
leto. 

Namen teh sprememb je kar 
najbolj odpraviti problem za- 
gotavljanja posebnih sredstev 
za premostitev razlik med roki 
za vpis posojila in odplačilo 
kredita v obdobju 1981-1985. 

Federacija jamči za odplači- 
lo obveznega posojila. Če 
sklad federacije ne izpolni ob- 
veznosti do vplačnikov posoji- 
la, prenese služba družbenega 
knjigovodstva po nalogu zvez- 
nega sekretarja za finance v 
dobro posojilodajalca dolžni 
znesek sredstev iz sredstev 
sklada federacije. Po drugi 
strani pa gospodarsko manj 
razvite republike in SAP Koso- 
vo jamčijo skladu federacije, 
da bodo sredstva vrnile v skla- 
du s pogodbenimi pogoji. Do- 
ločen je tudi podrobni namen 
sredstev in smeri njihovega 
razvoja, pri čemer je predlaga- 
na rešitev, naj se navedena 
sredstva vodijo pri poslovni 
banki, ki jo določi skupščina 
sklada federacije, da pa se, do- 
kler niso angažirana po kredit- 
nih pogojih, smejo začasno ve- 
zati. 

Posle v zvezi z vplačevanjem 
sredstev sklada federacije, ki 
se oblikujejo z vpisom obvez- 
nega posojila in evidenco o 
vplačilih sredstev na podlagi 
sklenjenih samoupravnih spo- 
razumov o združitvi dela in 
sredstev in sredstev namenje- 
nih za združevanje, opravlja 
služba družbenega knjigovod- 
stva. 

Določen je postopek v zvezi 
s kritjem sredstev za premosti- 
tev negativnih in pozitivnih ra- 
zlik, ki nastajajo zaradi različ- 
nih pogojev za vpis posojila in 
načinu evidentiranja sklada. 

V posebni tabeli je pri obra- 
zložitvi osnutka zakona pre- 
gled razlik v višini anuitet kre- 
ditov, ki se nanašajo na ob- 
dobje 1981-1985, zapadejo pa 
v obdobju 1986-1990. 
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Afirmacija spodbujevalne vloge sklada 

federacije za kreditiranje manj razvitih 

družbenopolitičnih skupnosti 

9 Večja skrb o prilivu in usodi sredstev sklada namenjenih za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih območij prek združevanja dela in 
sredstev 

9 Usmerjanje sredstev za gradnjo gospodarskih objektov, ki so skupnega 
pomena 

• Za uporabo sredstev iz obveznega posojila, namenjenih spodbujanju 
združevanja dela in sredstev, bo potrebna garancija pooblaščene banke in 
družbenopolitične skupnosti 

K trem osnutkom novih 
zakonskih aktov, ki urejajo 
položaj gospodarsko manj 
razvitih področij, je bil 
Skupščini SFRJ poslan os- 
nutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona 
o skladu federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih po- 
krajin (AS 585). Obravnava 
tega zakona je v pristojno- 
sti Zbora republik in po- 
krajin. 

Po ugotovitvah v obra- 
zložitvi osnutka zakona so 
razlogi za njegovo izdajo 
zasnovani na opredelitvah 
iz resolucije XII. .kongresa 
ZKJ in dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabili- 
zacije - o sistemu spodbu- 
janja hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih 
področij oziroma o potrebi 
samoupravne preobrazbe 
sklada za povečanje dela 
sredstev na podlagi združe- 
vanja in večjega vpliva 
združenega dela sploh. 

Glede na to, da je tudi v 
sklepu o temeljnih smerni- 
cah družbenoekonomske- 
ga razvoja in okvirih eko- 
nomske politike Jugoslavi- 
je za prihodnje srednjeroč- 
no obdobje (1986-1990) 
vsebovana obveznost o 
istočasni izdaji tega zako- 
na, so predložene pomem- 
bne spremembe veljavnega 
zakonskega akta, ki naj bi 
zagotovil nadaljnjo afirma- 
cijo vloge in odgovornosti 
združenega dela pri prido- 
bivanju in delitvi sredstev 
sklada. 

V skladu s takšno usme- 
ritvijo so že, v temeljnih do- 
ločbah osnutka zakona 
predložene takšne spre- 
membe in dopolnitve s ka- 

12 

terimi je poudarjena spod- 
bujevalna vloga sklada. Po- 
leg na videz formalne spre- 
membe vrstnega reda be- 
sed »kreditiranje« in 
»spodbujanje« so v tem de- 
lu predloženega zakoria na 
nekoliko drugačen način 
definirane naloge in dela te 
zvezne organizacije. Tako 
so namesto vodenja evi- 
dence o stalnih sredstvih v 
prvi vrsti tiste naloge skla- 
da, ki so v zvezi s skrbjo o 
realizaciji dela sredstev, ki 
se oblikujejo z združeva- 
njem dela in sredstev orga- 
nizacij združenega dela. V 
zvezi s tem je tudi določena 
vloga sklada, da skrbi za 
priliv teh sredstev, kot tudi, 
da na podlagi meril, ki jih 
sam določi, odobrava kre- 
dite za spodbujanje združe- 
vanja dela in sredstev kot 
delež pri financiranju dolo- 
čenih programov združeva- 
nja. Poleg tega je naloga 
sklada, da del teh sredstev 
razporeja v razmerjih, ki so 
določeni s posebnim zvez- 
nim zakonom oziroma, da 
spremlja njihovo izkorišča- 
nje. Prav tako je predvide- 
no, da sklad v sodelovanju 
z gospodarskimi zbornica- 
mi federacije, republik in 
avtonomnih pokrajin spre- 
mlja in analizira združeva- 
nje dogovorjenega dela 
sredstev med organizacija- 
mi združenega dela iz go- 
spodarsko razvitih in manj 
razvitih področij, kot tudi 
med organizacijami zdru- 
ženega dela znotraj neraz- 
vitih regij.. 

Novost v tem delu osnut- 
ka zakona je točneje dolo- 
čena določba o načinu vo- 
denja sredstev sklada, ki so 
namenjena spodbujanju 
združevanja, ki se oblikuje- 

jo prek obveznega posojila. 
Po predloženih rešitvah se 
bodo le-ta vodila na računu 
sklada pri Službi družbene- 
ga knjigovodstva in bodo 
vključena v depozit banke, 
ki jo določi skupščina skla- 
da. Toda kadar je govor o 
delu teh sredstev, ki so v 
obliki kredita odobrena do- 
ločenim gospodarsko manj 
razvitim družbenopolitič- 
nim skupnostim, se bodo 
le-ta vodila na računu teh 
skupnosti oziroma na raču- 
nu banke ali organizacije, 
ki jo določa njihov predpis. 

MERILA ZA 
USMERJANJE 
SREDSTEV 

V delu veljavnega zako- 
na, ki se nanaša na sred- 
stva sklada je predvidena 
sprememba s katero se na- 
mesto institucije »plan 
uporabe (delitve) sredstev« 
ustanavlja nov naslov tega 
dokumenta - »finančni 
plan sklada«. S tem planom 
se poleg dosedanjih ele- 
mentov kot novost določa 
tudi višina sredstev, ki so 
potrebna za izdelavo raz- 
vojnih programov in študij, 
kadrovsko-tehnično po- 
moč in pouk kadrov. Ta, 
kot tudi druga sredstva so 
potrebna za poslovanje 
sklada in njegove delovne 
skupnosti bi po najnovejši 
rešitvi zagotavlja le poo- 
blaščene banke iz gospo- 

darsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin 
in to sorazmerno z deležem 
odobrenih kreditov iz sred- 
stev sklada. 

V skladu z opredelitvami 
iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije so 
predložene tudi spremem- 
be določb veljavnega zako- 
na, ki se nanaša na usmer- 
janje sredstev sklada. Tako 
naj bi se v bodoče le-ta 
usmerjala na podlagi spre- 
jetih meril v gradnjo tistih 
gospodarskih objektov v 
gospodarsko manj razvitih 
območjih, ki zagotavljajo 
uresničevanje skupnih in- 
teresov, ciljev in prednosti 
v razvoju, sprejetih z druž- 
benimi plani države, repu- 
blik in avtonomnih pokra- 
jin. Merila za kreditiranje 
takšnih programov naj bi 
bila: višina akumulacije v 
primerjavi z vloženimi sred- 
stvi, prispevek k hitrejšemu 
in produktivnejšemu zapo- 
slovanju, izvozno usmerje- 
ni programi, ki zagotavljajo 
večji devizni priliv in anga- 
žiranost posameznih oblik 
domače in tuje akumula- 
cije. 

Če pa bi bili takšni pro- 
grami kreditirani s sredstvi 
iz obveznega posojila, po- 
tem bi imeli po najnovej- 
šem zakonskem predlogu 
prednost programi, ki se 
uresničujejo na ozemlju 
SAP Kosovo. Takšna usme- 
ritev je po obrazložitvi 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU FEDERACIJE 
ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN - AS 585 
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predlagatelja zakona v 
skladu z dogovorjeno poli- 
tiko o najhitrejšem razvoju 
te pokrajine v naslednjem 
planskem obdobju. 

Nato je ta del veljavnega 
zakona razširjen z določbo 
o izbiri investicijskih pro- 
gramov. Le-te bo, kot je do- 
ločeno, predlagal organ ali 
organizacija, ki jd pooblasti 
določena gospodarsko 
manj razvita družbenopoli- 
tična skupnost. 

Glede realizacije spod- 
bujevalnega dela sredstev 
iz obveznega posojila so 
predložene spremembe s 
katerimi se točneje in po- 
polneje določa obveznost 

sklepanja kreditne pogod- 
be med določenimi subjek- 
ti o uporabi teh sredstev. 
Tako je poleg obvezne 
sklenitve dogovora med 
skladom in določeno repu- 
bliko ali pokrajino oziroma 
z njihovimi predpisi poo- 
blaščene banke ali druge 
organizacije, predvideno 
tudi sklepanje dogovora 
med skladom in organiza- 
cijo združenega dela - no- 
silcem določenega investi- 
cijskega programa. Sicer 
mora takšen dogovor vse- 
bovati med drugim tudi ga- 
rancijo banke, ki spremlja 
določeni program oziroma 
garancijo republike ali po- 

krajine na ozemlju katere 
se realizira. 

V predloženih spremem- 
bah in dopolnitvah je zajet 
tudi del zakona, ki se nana- 
ša na organe sklada. Poleg 
prilagajanja pristojnosti 
skupščine sklada kot naj- 
višjega organa s petletnim 
mandatom, zadevam in na- 
logam, ki izvirajo iz novih 
zakonskih rešitev o tej or- 
ganizaciji, je predložena tu- 
di ustanovitev izvršnega 
odbora. Ta osemčlanski 
odbor naj bi volila skupšči- 
na sklada. 

Na koncu je v prehodnih 
in končnih določbah dolo- 
čena obveznost Narodne 

banke Jugoslavije, da ob 
soglasju skupščine sklada 
nakaže, organizacijam 
združenega dela - vplačni- 
kom posojila nevročene 
obveznice na posojila za 
obdobje od leta 1979 do 
1980, od 1981 do 1985 in od 
1986 do 1990. Po predlože- 
ni določbi bo banka, če ni 
pravnega naslednika dolo- 
čene organizacije združe- 
nega dela, nakazala obvez- 
nice republiki oziroma av- 
tonomni pokrajini na oze-' 
mlju katere je bil njen se- 
dež, toda pod pogojem, da 
se ta sredstva uporabijo za 
razvoj gospodarstva na tem 
področju. 

Skrajšanje vojaškega roka in nadaljnje 

podružbljanje izvajanja vojaške obveznosti 

Namesto vojaško-teritorialnih organov bodo rekrufne obveznosti, vojaško 
evidenco in dopolnjevanje oboroženih sil opravljali pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnosti 
Zdravstveno sposobnost rekrutov bodo v glavnem ocenjevale »civilne« 
organizacije združenega dela zdravstvene dejavnosti 
Vojaški rok: 12 mesecev - brez izjem 
Prehodne rešitve v skladu s potrebami popolnitve in bojne pripravljenosti JLA 

Štiriletno izvajanje Zakona o 
ojaški obveznosti je, v skladu 

razvojem oboroženih sil in 
plošne ljudske obrambe v na- 
i državi, omogočilo drugačno 
reditev nekaterih vprašanj na 

>odročju vojaške obveznosti. 
)rgani in drugi subjekti v re- 
jublikah in avtonomnih pokra- 
nah, kakor tudi v občinah, so 
isposobljeni, da poleg dose- 
danjih, sprejmejo tudi druge 
aloge na področju izvajanja 
ojaške obveznosti. Nadalje 
>rganizacijske, materialne in 
Iruge možnosti dovoljujejo, 
la se služenje vojaškega roka 
ot temeljna vojaška obvez- 
lost, enotno uredi za vse ob- 
eznike in da se trajanje voja- 
ke obveznosti skrajša s seda- 
ijih 15 na 12 mesecev. 

To so bistvene določbe 
'redloga za izdajo zakona o 
premembah in dopolnitvah 
akona o vojaški obveznosti, 
i ga je, skupaj z Osnutkom 
akona (AS 555), dobila Skup- 
čina SFRJ. Te ugotovitve pa 
ovolj jasno pojasnjujejo tudi 
azloge za predlaganje noveli- 
anja veljavnega Zakona. Za 
bravnavo in sprejem tega za- 
oriskega besedila je pristojen 
vezni zbor. 

CIVILNI-NAMESTO 
VOJAŠKO- 
TERITORIALNI 
ORGANI 

Ob oceni, da je to mogoče, 
bodo določene naloge na po- 
dročju izvajanja rekrutne ob- 
veznosti, vojaške evidence' in 
popolnjevanja oboroženih sil, 
namesto dosedanjih vojaško- 
teritorialnih in drugih organov, 
prevzeli pristojni organi v vseh 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. To je prva sprememba 
omenjenega Osnutka zakona. 
Nadalje je predvideno, da v ok- 
viru planov popolnjevanja 
oboroženih sil, ustrezni organi 
v republikah oziroma avto- 
nomnih pokrajinah, v sodelo- 
vanju s pristojnimi vojaškimi 
organi, sprejemajo svoje piane 
rekrutiranja in popolnjevanja, 
uresničujejo te plane in izpol- 
njujejo tudi druge naloge pri 
izvajanju vojaške obveznosti. 

V skladu s takimi opredeli- 
tvami, predlagajo zakonske 
spremembe, naj bi zdravniške 
in druge preglede rekrutov 
opravljali na zahtevo pristojnih 
republiških ali pokrajinskih or- 
ganov, praviloma v organizaci- 

jah združenega dela zdravstve- 
ne dejavnosti. Le v posamez- 
nih primerih pa bi te preglede 
opravljali tudi v vojaških zdrav- 
stvenih ustanovah, ki jih določi 
zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo. 

Rekrutne komisije naj bi po 
novem oblikovali ustrezni or- 
gani v republiki oziroma po- 
krajini, pri čemer bi člane ko- 
misije iz vrst vojaških oseb 
predlagal pristojni vojaški or- 
gan. Rekrutne komisije bi sa- 
mostojno opravljale vse nalo- 
ge v skladu z zakonskimi do- 
ločbami. Izjema bi bilo le spre- 
jetje sklepa o zdravstveni nez- 
možnosti rekrutov za vojaško 
službovanje, kakor tudi o spo- 
sobnosti posameznika za do- 
ločene specialne naloge. Za 
sprejetje takih odločitev je nu- 
jen predhoden pregled rekru- 
tov v vojaški zdravstveni usta- 
novi. 

Predlagana je nadalje spre- 

memba Zakona, tako da bi se 
lahko rekruti kot začasno nez- 
možni za vojaško službovanje 
obravnavali do konca koledar- 
skega leta, v katerem dopolni- 
jo 27 let starosti, namesto do 
26 let, kakor je bilo urejeno 
doslej. Če bi se ta nezmožnost 
nadaljevala tudi po omenjeni 
starostni meji, bi se ti vojaški 
obvezniki uvrstili v rezervno 
sestavo, njihova usposoblje- 
nost pa bi se ocenjevala po 
zakonskih določbah, ki zade- 
vajo osebe v rezervni sestavi. 

Ker je merila za ocenjevanje 
zdravstvene zmožnosti voja- 
ških obveznikov doslej spreje- 
mal Zvezni izvršni svet, pri če- 
mer je bilo nujno treba sprejeti 
veliko število ustreznih predpi- 
sov, kar je po mnenju obrazlo- 
žitve tega Osnutka oteževalo 
delo rekrutnih komisij, je pred- 
lagano, da se za določanje teh 
meril pooblasti zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH iN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKI OBVEZNOSTI 
AS - 555 
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DVANAJSTMESEČNI 
VOJAŠKI ROK 

Med najpomembnejšimi no- 
vostmi zakonskega osnutka je 
gotovo uvedba enotnega voja- 
škega roka, ki bo trajal 12 me- 
secev, in sicer za vse - brez 
izjem. Zaradi tega ni več razlo- 
gov za razvrščanje rekrutov v 
različne kategorije. Sedaj so 
vojaki, ki bi jim bilo priznano, 
da so edini hranilci v družini, 
imeli pravico do skrajšanega 
vojaškega roka. Prav tako Za- 
kon ne bi dajal več pooblastila 
Predsedstva SFRJ za skrajša- 
nje vojaškega roka do 3 mese- 
cev, oziroma pooblastilo zvez- 
nemu sekretarju za ljudsko 
obrambo, da lahko vojake prej 
odpusti s služenja vojaškega 
roka. 

Kar zadeva dolžino vojaške- 
ga roka za tiste, ki bi bili na 
dan uveljavitve tega zakona v 
JLA, je predvideno, da bi nji- 
hov vojaški rok še nadalje tra- 
jal 15 mesecev, kakor to pred- 
videva veljavni Zakon. Po naj- 
novejših rešitvah v prehodnih 
zakonskih določbah pa bi lah- 
ko zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo, če bi to omogočalo 
popolnjevanje in bojna pripra- 
vljenost naše Armade, te voja- 
ke odpustil s služenja vojaške- 
ga roka do 60 dni prej. 

Podobne ugodnosti bi lahko 
veljale tudi za vojaške obvezni- 
ke študente, ki morajo dosluži- 
ti še 3 mesece vojaškega roka. 
To dolžnost bi namreč morali 
opraviti po prenehanju štu- 
dentskega statusa, najkasneje 
pa do konca oktobra v kole- 
darskem letu, v katerem dopol- 
nijo 27 let starosti. Seveda bo- 
do do teh ugodnosti upraviče- 
ni le, če bo to omogočala po- 
polnitev in bojna pripravlje- 
nost JLA, o čemer bo odločal 
zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo. 

Sicer pa je starostna meja za 
opravljanje vojaške obveznosti 
oziroma doslužitev vojaškega 
roka ostala za največje število 

obveznikov enaka, ,to je 27 let 
starosti. Kljub temu najnovejše 
zakonske rešitve predvidevajo, 
da bi za določeno število ob- 
veznikov to mejo pomaknili do 
dopolnjenih 30 let starosti. To 
bi veljalo za osebe, ki se izmi- 
kajo dolžnosti, ki jo predpisuje 
ta Zakon, do svojega 27 leta, 
kakor tudi za vse tiste, ki so bili 
pred izpolnitvijo te starosti v 
kazenskem postopku ali pa so 
bili obsojeni. 

Kar zadeva pogoje za opro- 
stitev služenja vojaškega roka, 
nadalje odlaganje napotitve na 
izpolnjevanje te obveznosti, 
kakor tudi priznavanje časa, ki 
ga je posameznik prebil v voja- 
ški šoli v času vojaškega roka, 
v glavnem veljajo sedanje reši- 
tve. Predlagane pa so take do- 
polnitve, ki bi v določeni meri 
uskladile te rešitve s predlaga- 
nim skrajšanjem vojaškega ro- 
ka in z ukinitvijo posebne kate- 
gorije rekrutov - edinih hranil- 
cev družine. 

VOJAŠKE 
OBVEZNOSTI NAŠIH 
DRŽAVLJANOV V 
TUJINI 

Nekatere spremembe so tudi 
v delu Zakona, ki zadeva ob- 
veznost služenja v rezervni se- 
stavi. Ker je v praksi prihajalo 
do primerov, da so vojaški ob- 
vezniki - moški, ki imajo otro- 
ke do 15 let starosti, nimajo pa 
žen ali pa so bili zakonci pokli- 
cani na vojaške vaje, kljub te- 
mu dobivali pozive na vojaške 
vaje, je predlagano, da bi gle- 
de tega izenačili vse vojaške 
obveznike: ženske in moške. 

Glede celovitejšega urejanja 
posameznih vprašanj pri poto- 
vanjih in bivanju naših voja- 
ških obveznikov v tujini ter za- 
radi učinkovitejšega izvajanja 
vojaške obveznosti, predlaga- 
ne nove določbe želijo olajšati 
delo naših diplomatskih in 
konzularnih predstavništev pri 
reševanju konkretnih prime- 
rov. V tem smislu so precizira- 
ne določbe o opravičenih ra- 

zlogih zaradi katerih bi rekrutu 
odobrili daljše bivanje v tujini. 
Poleg sedaj predvidenih razlo- 
gov so med upravičene razlo- 
ge te vrste uvrščeni tudi: zapo- 
slovanje, šolanje, zdravljenje, 
reševanje neodložljivih družin- 
skih razmer in drugi podobni 
razlogi, zaradi katerih bi se če 
bi rekrut odšel na služenje vo- 
jaškega roka, rekrutovi družin- 
ski člani znašli v težkem mate- 
rialnem ali drugače težkem po- 
ložaju. Za odobritev, da lahko 
rekrut ostane v tujini tudi po 
dopolnjenih 27 letih starosti, 
bo v bodoče nujna predhodna 
pridobitev soglasja Zveznega 
sekretariata za ljudsko 
obrambo. 

Glede rekrutov, ki začasno 
ali stalno bivajo v tujini in ima- 
jo tudi tuje državljanstvo, v na- 
šo državo pa pridejo za daljši 
čas kot leto dni, je predvidena 
dopolnitev Zakona, po kateri 
bi bile te osebe napotene na 
služenje vojaškega roka na na- 
čin in pod pogoji, ki veljajo za 
tiste rekrute, ki jim je dovolje- 
no stalno bivanje v tujini. 

Spremembe in dopolnitve 
veljavnega Zakona urejajo tudi 
vprašanje obravnavanja pri- 
tožb proti odločitvam diplo- 
matskega al konzularnega 
predstavništva glede izpolnje- 
vanja vojaške obveznosti. Po 
predlagani določbi bi o teh pri- 
tožbah odločal zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo oziroma 
starešina, ki ga določi sekre- 
tar. V tem delu določb pa so 
tudi natančnejše rešitve glede 
pošiljanja obvestil teh pred- 
stavništev o izdanih dovolje- 
njih. 

EVIDENCA PO KRAJU 
ZAPOSLITVE IN 
BIVALIŠČA 

Spremembe so predvidene 
tudi za vodenje evidence o vo- 
jaških obveznikih. Vojaški ob- 
vezniki, ki so v stalnem delov- 
nem razmerju na območju dru- 
ge družbenopolitične skupno- 

sti (tudi občine) bi bili evidenti- 
rani v kraju stalne zaposlitve, 
in sicer pod pogojem, da so v 
tem kraju prijavili tudi svoje bi- 
vališče. Ocenjeno je, da bi s 
takim evidentiranjem vojaških 
obveznikov lažje reševali vpra- 
šanja njihovega usposabljanja 
in razporejanja na vojne dol- 
žnosti. 

Spremembe so predlagane 
tudi v kazenskih določbah, ta- 
ko da so praktično usklajene 
denarne sankcije z zneski, ki 
jih določa Zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
prekrških, ki sankcionira krši- 
tev zveznih predpisov. 

Poleg predlaganih določb, 
ki zadevajo status vojaka, ki bo 
na služitvi vojaškega roka v ča- 
su uveljavitve tega zakona, ka- 
kor tudi rekrute-študente, ki bi 
moralj doslužiti preostale tri 
mesece vojaškega roka, so 
predvidene tudi druge prehod- 
ne določbe. Ker je študentom 
fakultet za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samo- 
zaščito oziroma ustreznih 
smeri drugih fakultet, ki so bili 
vpisani v času uveljavitve ve- 
ljavnega Zakona o vojaški ob- 
veznosti (1980), pod določeni- 
mi pogoji (stažiranje v JLA v 
trajanju 4,5 mesecev, zaključi- 
tev študija do 27. leta starosti) 
priznana odlužitev vojaškega 
roka, je predlagano, da bi po- 
dobne rešitve veljale za tiste, ki 
pod enakimi pogoji vojaško- 
-strokovnega usposabljanja, 
niso zaključili študij na teh fa- 
kultetah do 27. leta starosti. 
Razlika z drugimi bi bila le ta, 
da bi morali ti vojaški obvezni- 
ki, zaradi nadaljnjega usposa- 
bljanja za opravljanje dolžno- 
sti v rezervni sestavi, v JLA do- 
služiti še 5,5 mesecev. 

Zaključne določbe Osnutka 
zakona pa predpisujejo, da je 
rok, ko bi morali vojaško-teri- 
torialni organi in drugi vojaški 
organi dejansko prenesti dolo- 
čene pristojnosti na ustrezne 
organe v republikah in' avto- 
nomnih pokrajinah, 31. marec 
1987. 

ANALIZE IN OCENE 

Doseženi ugodni rezultati pri 

samoupravnem združevanju dela in 

sredstev 

• V preteklih štirih letih je bilo sklenjenih 532 samoupravnih sporazumov in 
angažiranih 272,6 milijarde dinarjev, od česar se na sklad nanaša 77,8 milijarde 
dinarjev 



Največ sporazumov - 286 je bilo sklenjenih na kreditni podlagi in le 168 na 
dohodkovni 
V okviru največjega števila sporazumov je predvidena zaposlitev prek 76.000 
novih delavcev 
Nezadovoljiva samoupravna integriranost gospodarstva je eden temeljnih 
vzrokov za počasno združevanje dela in sredstev 
Okrog 40 odstotkov od skupnega števila sklenjenih sporazumov se nanaša na 
združevanje v okviru posameznih gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo 
Poleg že sprejetih je treba sprejeti še nove spodbujevalne ukrepe za hitrejše in 
kakovostnejše združevanje dela in sredstev 

Temeljni cilji in naloge teko- 
čega planskega obdobja in po- 
sebej politika hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo so se 
uresničevali v preteklih letih v 
zelo zapletenih in oteženih po- 
gojih. Toda kljub znanim teža- 
vam v tem obdobju so bili v 
samoupravnem združevanju 
doseženi ugodni rezultati, 
uresničena pa je bila tudi po- 
membna aktivnost pri združe- 
vanju dela na področju združe- 
vanja dela in sredstev. 

Začete so bile številne akci- 
je, uresničene pobude ter 
predlogi organizacij združene- 
ga dela za združevanje in to 
tako na relacijah razviti - go- 
spodarsko manj razviti, kot tu- 
di znotraj in med gospodarsko 
manj razvitimi, zaradi uresni- 
čevanja skupnih razvojnih pro- 
gramov v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. 

To so ugotovitve v poročilu 
o združevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela iz 
razvitih in gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin na podlagi stalnih 
sredstev sklada federacije v 
obdobju od leta 1981 do 1985, 
ki je bil poslan v obravnavo 
delegatom v Skupščini SFRJ. 
Poročilo je pripravila Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije v 
sodelovanju z republiškimi in 
pokrajinskimi zbornicami in 
skladom federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin. 
V poročilu, katerega obravna- 
va je v pristojnosti Zbora repu- 
blik in pokrajin je prikazano 
stanje, problemi in smeri aktiv- 
nosti v samoupravnem združe- 
vanju dela iz razvitih in gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin v ome- 
njenem obdobju. Prav tako je 
pregled stanja in rezultatov 
združevanja dela in sredstev 
na podlagi sredstev sklada fe- 
deracije v vseh republikah in 
pokrajinah. 

REZULTATI 
ZDRUŽEVANJA 

V obdobju od leta 1981 do 
1984 je bilo sklenjenih 532 sa- 
moupravnih sporazumov o 
združevanju dela in sredstev 
za uresničevanje skupnih pro- 
gramov v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. Skupna predračunska 
vrednost teh objektov je 272,8 
milijarde dinarjev, ali 28,6 od- 
stotka od skupnih sredstev. 

Od predvidenih sredstev 
sklada namenjenih združeva- 
nju v preteklih štirih letih 
(108,3 milijarde dinarjev) je bi- 
lo s sklenjenimi samoupravni- 
mi sporazumi usmerjeno 77,8 
milijarde dinarev ali 71,9 od- 
stotka od skupnih sredstev. Od 
skupnih sredstev sklada je bilo 
na račun investirorjev oziroma 
njihovih poslovnih bank vpla- 
čanih 51,5 milijarde dinarjev 
ali 47,5 odstotka od predvide- 
nega zneska za to obdobje ozi- 
roma 66,1 odstotka od usmer- 
jenih sredstev po sklenjenih 
sporazumih. 

V poročilu je poudarjeno, da 
je od skupnega števila vseh 
sporazumov 212 ali približno 
40 odstotkov sklenjenih med 
organizacijami združenega de- 
la v okviru dveh manj razvitih 
republik (SR Bosna in Herce- 
govina 60 in SR Makedonija 
149) in v okviru SAP Kosovo 
(3). Predračunska vrednost teh 
sporazumov je 63,6 milijarde 
dinarjev, od česar se na zdru- 
žena sredstva sklada nanaša 
10,8 milijarde dinarjev ali pri- 
bližno 17 odstotkov. 

Z druge strani pa se le 80 
sporazumov nanaša na zdru- 
ževanje OZD iz več ali iz vseh 
republik in pokrajin ali 15 od- 
stotkov od skupnega števila. 
Njihova predračunska vred- 
nost je 65,9 milijarde dinarjev, 
pri čemer so združena sred- 
stva sklada udeležena z 18,9 
milijarde dinarjev ali 28,8 od- 
stotka. 

Največ sporazumov se nana- 
ša na programe za gradnjo no- 
vih objektov - 262, nekaj manj 
na rekonstrukcijo in moderni- 

zacijo - 230, medtem ko je do- 
ločeno število sporazumov 
usmerjeno tudi na prekorači- 
tve - 40. Od skupaj usmerjenih 
sredstev sklada po sklenjenih 
sporazumih je bilo za realizaci- 
jo novih objektov izločenih 
62,4 odstotka sredstev, za re- 
konstrukcijo in modernizacijo 
33,1 odstotka in za prekorači- 
tve 4,5 o&stotka. 

Od skupnega števila spora- 
zumov v tem obdobju se jih 
največ nanaša na programe v 
industriji in rudarstvu - 378, 
precej manj pa na programe v 
kmetijstvu - 96, medtem ko je 
po vrsti proizvodnje več kot 
polovica sporazumov - 255 
sklenjenih za programe v pre- 
delovalni dejavnosti. Za pro- 
grame za zagotavljanje suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala je bilo sklenjenih le 72 
sporazumov. 

Glede usmerjenosti združe- 
vanja po ravni razvitosti podro- 
čij se 352 sporazumov ali 66,2 
odstotka nanaša na programe 
v razvitih občinah, dvakrat 
manj - 174 pa je bilo sklenje- 
nih za programe v nerazvitih 
občinah. 

Z aspekta kakovosti družbe- 
noekonomskih odnosov je bilo 
največ sporazumov sklenjenih 
za združevanje na kreditni 
podlagi (286 sporazumov), le 
168 pa na dohodkovni podlagi, 
medtem ko se 78 sporazumov 
nanaša na takoimenovane 
»ostale« oblike povezovanja 
(mešano združevanje, nepo- 
vratno vlaganje sredstev in 
drugo). 

Čeprav določeno število 
sporazumov ne vsebuje podat- 
kov ali pa ne predvideva zapo- 
slovanja novih delavcev je v 
okviru največjega števila spo- 

razumov predvideno zaposlo- 
vanje za prek 76.000 novih de- 
lavcev. Povprečna vlaganja na 
enega novozaposlenega de- 
lavca so 3,58 milijona dinarjev, 
vlaganja samo dela sredstev 
sklada namenjenih združeva- 
nju znašajo nekaj več kot mili- 
jon dinarjev ali 28,6 odstotka 
od skupnih vlaganj na delavca. 

VZROKI ZA POČASNO 
ZDRUŽEVANJE DELA 
IN SREDSTEV 

Ko je govor o specifičnih 
omejevalnih dejavnikih, ki so 
zavirali in še naprej zavirajo 
proces združevanja je v poro- 
čilu poudarjeno, da je premaj- 
hna samoupravna integrira- 
nost gospodarstva eden teme- 
ljnih vzrokov, da združevanje 
dela in sredstev ni postalo pre- 
vladujoče razmerje v procesu 
reprodukcije. Prav tako poma- 
njkanje večjih sredstev oziro- 
ma inflatorno zagotavljanje si- 
cer skromne akumulacije, kot 
tudi pomanjkanje drugih sred- 
stev, razen sredstev sklada na- 
menjenih združevanju, neza- 

i dovoljivo deluje na ta proces. 
V okviru dodatnih težav si- 

stemske in druge narave je tre- 
ba omeniti še počasno dogo- 
varjanje in določanje skupnih 
interesov in ciljev o nekaterih 
pomembnih smereh ekonom- 
skega razvoja, počasno delo- 
vanje sistema skupnega plani- 
ranja in pomanjkanje skupne 
razvojne strategije, kot tudi 
pomanjkljiv vpliv znanstvenih 
institucij pri oceni ekonomske 
in družbene upravičenosti po- 
sameznih programov in pro- 
jektov. 

Na obseg in kakovost zdru- 
ževanja nezadovoljivo vplivajo 

POROČILO O ZDRUŽEVANJU DELA IN SREDSTEV 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IZ RAZVITIH IN 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN NA PODLAGI STALNIH 
SREDSTEV SKLADA V OBDOBJU OD LETA 1981 DO 
1985 
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tudi drugi dejavniki, kot so ne- 
zadovoljivo število in kakovost 
spodbujevalnih ukrepov in in- 
strumentov, pomanjkanje 
ustrezne evidence in podrob- 
nejšega pregleda v tokove in 
rezultate združevanja, nezgra- 
jen sistem obveščanja, počas- 
nost pri dograjevanju obstoje- 
čih sistemskih rešitev, s kateri- 
mi se' ta problematika ureja in 
določeno preprečevanje posa- 
meznih družbenopolitičnih 
skupnosti organizacijam zdru- 
ženega dela, da po svojih po- 
trebah in možnostih vzposta- 
vljajo dohodkovne in poslovne 
zveze izven njih. 

Na rezultate združevanja de- 
la in sredstev negativno vpliva 
tudi veliko število predpisov in 
dogovorov, s katerimi se ureja 
in razčlenjuje problematika 
združevanja na tej podlagi in 
zahtevna procedura usklajeva- 
ja programov in projektov ter 
dolg postopek za pridobitev 
planskih soglasij. 

Čeprav se je v zadnjih letih 
ekonomska motiviranost za 
združevanje izboljšala je v po- 
ročilu ugotovitev, da je še pod 
realnimi potrebami in dejan- 
skimi materialnimi možnostmi, 
vzrok za to pa je predvsem v 
uresničevanju različnih eko- 
nomskih interesov med zdru- 
ževalci iz razvitih in gospodar- 
sko manj razvitih območij za- 
radi neusklajenosti strukture 
njihovega gospodarstva. 

Premalo pozornosti je po- 
svečene tudi kakovostnim de- 
javnikom združevanja, kar ni 
primer samo z združevanjem 
na retaciji razviti - gospodar- 
sko manj razviti, ampak tudi za 
združevanje v vsem procesu 
reprodukcije. Posledica tega 
je, da ni pregleda nad učinko- 
vitostjo uporabljenih proizvod- 
nih in poslovnih skladov s sta- 
lišča uresničevanja ciljev in 
nalog politike hitrejšega razvo- 
ja teh področij in skladnega 
razvoja države v celoti. 

SPODBUJEVALNI 
UKREPIIN SMERI 
AKTIVNOSTI 

Glede spodbujevalnih ukre- 
pov za pospešitev procesa 
združevanja dela in sredstev, 
na podlagi stalnih sredstev 
sklada, je določeno število 
ukrepov iz pristojnosti že spre- 
jetih. V glavnem se nanašajo 
na carinske olajšave za uvoz 
opreme in rezervnh delov, 
oprostitev posebnih taks za 
plačila do tujine, možnost, da 
banke v manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo lahko skle- 
nejo velike kreditne posle s tu- 
jino in dajejo garancije za te 
posle najmanj za dva odstotka 
prek ravni, ki velja za vse ban- 
ke v državi in drugo. 

Republike in pokrajini so 
prav tako sprejeli posamezne 
spodbujevalne ukrepe kot so 
davčne in druge olajšave za 
pospešitev procesa združeva- 
nja na podlagi sredstev sklada, 
po dosedanjih ugotovitvah pa 
so posamezne občine v gospo- 
darsko manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo zagotovile 
določene olajšave za hitrejše 
združevanje. 

Ko je govor o nekaterih po- 
membnih smereh aktivnosti na 
tem področju je v poročilu po- 
udarjeno, da je treba nujno do- 
ločiti in še naprej razčleniti 
dolgoročno strategijo gospo- 
darskega razvoja države v ce- 
loti in hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo, kot tudi 
pospešiti procese dohodkov- 
nega povezovanja, posebej na 
podlagi dogovorjenega dela 
sredstev za spodbujanje hitrej- 
šega razvoja nerazvitih ob- 
močij. 

Prav tako je treba zagotoviti 
poseben vpliv velikih tehnolo- 
ških in ekonomskih sistemov 
ter drugih finalnih proizvajal- 
cev na enakomernejšo delitev 
dela, posebej glede enakomer- 
nejšega razmeščanja predelo- 
valnih industrijskih panog in 
večjo angažiranost splošnih 
panožnih združenj pri pripravi 
skupnih programov in projek- 
tov, ki bodo realizirani z zdru- 
ževanjem dela in sredstev na 
dohodkovni podlagi. 

Poleg uresničevanja poseb- 
ne vloge gospodarskih zbornic 
pri zagotavljanju strategije go- 
spodarskega razvoja države je 
treba nujno zagotoviti njihovo 
stalno pobudo, skupaj z Go- 
spodarsko zbornico Jugoslavi- 
je, organizirano in koordinira- 
no povezovanje in obveščanje 
organizacij združenega dela. 
Prav tako je treba zagotoviti 
splošne stabilne pogoje go- 
spodarjenja, za kar so odgo- 
vorne družbenopolitične skup- 
nosti od občine do federacije. 
Le-te morajo pravočasno dolo- 
čiti in sprejeti spodbujevalne 
ukrepe za hitrejše in kakovo- 
stnejše združevanje dela in 
sredstev v skladu s planskimi 
dokumenti. 

Zaradi večje vloge združene- 
ga dela pri upravljanju s skla- 
dom federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo in njihovimi sred- 
stvi, kot tudi večja odgovor- 
nost sklada za racionalnejšo in 
učinkovitejšo uporabo sred- 
stev, je nujna vsebinska preo- 
brazba na temeljih dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije. 

V posebnem delu poročila je 
prikazano stanje in rezultati 

združevanja dela in sredstev 
na podlagi sredstev sklada v 
republikah in pokrajinah. V 
Bosni in Hercegovini je bilo v 
preteklih štirih letih sklenjenih 
149 samoupravnih sporazu- 
mov in na tej podlagi je bilo 
združeno 17,8 milijarde dinar- 
jev ali 60,1 odstotka od predvi- 
denih sredstev. V drugih manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo so organizacije združe- 
nega dela iz te republike anga- 
žirale sredstva v vrednosti 1,4 
milijarde dinarjev ali 13,6 od- 
stotka razpoložljivih sredstev 
za združevanje v tem obdobju 
(10,5 milijarde dinarjev). Sku- 
paj angažirana sredstva sklada 
so bila v največji meri angaži- 
rana za graditev novih zmoglji- 
vosti (53,1 odstotka) precej 
manj pa za rekonstrukcijo ali 
modernizacijo obstoječih ob- 
jektov. 

V SR Črni gori je bilo v tem 
obdobju na podlagi 39 sklenje- 
nih sporazumov združeno 4,3 
milijarde dinarjev, ali 41 od- 
stotkov od predvidenih sred- 
stev, od česar za realizacijo 
programov v okviru republike 
na tej podlagi ni bil sklenjen 
noben samoupravni spora- 
zum. Organizacije iz te repu- 
blike so v razvojne programe v 
drugih manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo angažirale 
sredstva sklada v znesku 1,2 
milijarde dinarjev ali 59,6 od- 
stotka od zneska namenjene- 
ga združevanju. Tudi tu so bila 
sredstva sklada v največji meri 
usmerjena za gradnjo novih 
zmogljivosti (69,5 odstotka). V 
SR Hrvatski je bilo na tej pod- 
lagi sklenjenih 162 sporazu- 
mov in združeno 20,2 milijarde 
dinarjev, toda le 68 odstotkov 
od predvidenih sredstev. Po- 
leg teh pa je bilo združenih še 
2,9 milijarde dinarjev iz drugih 
sredstev republike. Skupaj an- 
gažirana sredstva sklada so bi- 
la v največjem obsegu usmer- 
jena za programe na področju 
industrije in rudarstva (81,4 
odstotka). Organizacije zdru- 
ženega dela iz te republike so 
angažirale sredstva sklada za 
financiranje 93 sporazumov (v 
SR Bosni in Hercegovini) v 
vrednosti 8,1 milijarde dinar- 
jev, v SR Črni gori tri sporazu- 
me v vrednosti 0,3 milijarde di- 
narjev, v SR Makedoniji 41 
sporazumov v vrednosti 4,5 
milijarde dinarjev in v SAP Ko- 
sovo 25 sporazumov v vredno- 
sti 9,8 milijarde dinarjev. 

V SR Makedoniji je bilo skle- 
njeno 246 sporazumov in na 
tej podlagi združeno 19,5 mili- 
jarde dinarjev ali 93,2 odstotka 
predvidenega ženska za zdru- 
ževanje. V razvojne programe 
drugih manj razvitih republik 
in SAP Kosovo so organzacije 
iz te republike angažirale 0,2 

milijarde dinarjev sredstev 
sklada ali 0,9 odstotka razpo- 
ložljivih sredstev za združe- 
.vanje. 

V SR Sloveniji je bilo na pod- 
lagi 134 sporazumov združeno 
13,2 milijarde dinarjev ali 77 
odstotkov od predvidene vsote 
sredstev sklada namenjenih 
združevanju. Sredstva sklada 
iz te republike so bila angaži- 
rana za financiranje 49 spora- 
zumov v SR Bosni in Hercego- 
vini v vrednosti 4,2 milijarde 
dinarjev, v SR Črni gori 12 spo- 
razumov v vrednosti 1,6 mili- 
jarde dinarjev, v SR Makedoni- 
ji je bilo za 48 sporazumov 
združeno 3J3 milijarde dinar- 
jev, z organizacijami združene- 
ga dela v SAP Kosovo je bilo 
sklenjeno 25 sporazumov in 
združeno 3,8 milijarde di- 
narjev. 

V SR Srbiji brez območij po- 
krajin je bilo v tem obdobju na 
podlagi 93 sporazumov zdru- 
ženo 11,1 milijarde dinarjev ali 
42 odstotkov od predvidenih 
sredstev. Organizacije združe- 
nega dela so angažirale sred- 
stva sklada za financiranje 21 
sporazumov v SR Bosni in Her- 
cegovini (1,7 milijarde dinar- 
jev), 14 sporazumov v SR Črni 
gori (1,3 milijarde dinarjev), 26 
sporazumov v SR Makedoniji 
(1,3 milijarde dinarjev) in 32 
sporazumov v SAP Kosovo (6,8 
milijarde dinarjev). 

V SAP Kosovo je bilo na 
podlagi 98 sklenjenih sporazu- 
mov angažiranih 36,1 milijarde 
dinarjev ali 76,6 odstotka od 
predvidenega zneska. Med or- 
ganizacijami združenega dela 
v pokrajini so bili sklenjeni trije 
sporazumi in angažirana sred- 
stva sklada v vrednosti 192,2 
milijona dinarjev. V manj razvi- 
te republike so bila usmerjena 
sredstva sklada, ki se oblikuje- 
jo v pokrajini na podlagi zdru- 
ževanja v vrednosti 1,3 milijar- 
de dinarjev ali 2,7 odstotka od 
razpoložljivih sredstev za zdru- 
ževanje. Sredstva sklada so bi- 
la v večjem obsegu usmerjena 
v razvite občine pokrajine 
(69,6 odstotka), manj pa v ne- 
razvite občine. 

MNENJE ZIS 
V SAP Vojvodina je bilo skle- 

njenih 53 samoupravnih spo- 
razumov in na tej podlagi je 
bilo angažiranih 7,1 milijarde 
dinarjev. Sredstva organizacij 
združenega dela te pokrajine 
na podlagi obveznosti do skla- 
da so bila angažirana za finan- 
ciranje 29 sporazumov v SR 
Bosni in Hercegovini (1,1 mili- 
jarde dinarjev), 9 sporazumov 
v SR Makedoniji (0,4 milijarde 
dinarjev) in 11 sporazumov v 
SAP Kosovo (4,9 milijarde di- 
narjev). 

16 poročevalec 



V zvezi s tem poročilom je 
Zvezni izvršni svet Skupščini 
SFRJ poslal mnenje v katerem 
je med drugim ugotovitev, da 
so bili v preteklih štirih letih 
kljub zelo zapletenim pogojem 
gospodarjenja doseženi ugod- 
ni rezultati v samoupravnem 
združevanju. Toda kljub ugod- 
nim učinkom, ki so bili doseže- 
ni v preteklem obdobju so se 

pokazale določene negativne 
težnje, ki niso v skladu s plan- 
skimi predvidevanji, na to pa je 
neugodno delovalo in deluje 
več dejavnikov. 

Upoštevajoč do zdaj spreje- 
te spodbujevalne ukrepe za 
pospeševanje procesa združe- 
vanja dela in sredstev Zvezni 
izvršni svet priporoča republi- 
škim in pokrajinskim izvršnim 

svetom, da v skladu z resoluci- 
jo o razvoju države v letu 1985 
ocenijo stanje dodatnih ukre- 
pov in njihove učinke in da 
sprejmejo dogovorjene in dru- 
ge spodbujevalne ukrepe, ki 
do zdaj niso bili sprejeti, da bi 
bil proces združevanja v okviru 
planskih predvidevanj. 

Ocenjujoč, da so predložene 
smeri aktivnosti v skladu s sta- 

lišči resolucije za letošnje leto 
je ZIS posebej podčrtal potre- 
bo po angažiranju vseh zainte- 
resiranih subjektov in institucij 
pri realizaciji aktivnosti in 
ukrepov, ki so dobile podporo 
na jugoslovanskem posvetova- 
nju o samoupravnem združe- 
vanju dela in sredstev na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. 

Nadaljnje izboljševanje 

družbenopolitičnega položaja žensk 

$ Pri razvijanju položaja žensk so bili doseženi ugodni rezultati, posebej na 
področjih izobraževanja, zaposlovanja in poklicnega usmerjanja, vendar so 
ženske premalo vključene v samoupravne organe in telesa 
V vseh okoljih je nujno treba analizirati vzroke, ki zavirajo hitrejši razvoj 
družbenoekonomskega položaja žensk 
Ocene in sklepe o uresničevanju resolucije je treba upoštevati pri pripravi 
srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana, da bi na vseh ravneh 
razčlenili konkretne cilje in naloge na tem področju 

Od sprejetja Resolucije o te- 
neljnih smereh družbenega 
ielovanja pri razvijanju druž- 
>enoekonomskega položaja in 
'loge žensk v socialistični sa- 
noupravni družbi je minilo že 
'eč kot šest let. Zaradi tega so 
ielegati skupščine SFRJ dobili 
' obravnavo Poročilo o Izvaja- 
lju tega dokumenta, ki mora 
)iti podlaga za razpravo o ak- 
ualnih vprašanjih na tem po- 
iročju, kakor tudi za določa- 
ije stališč in predlogov za 
prejetje ukrepov, ki bodo pri- 
spevali h krepitvi družbene ak- 
;ije pri izvajanju omenjene Re- 
solucije v pogojih uresničeva- 
la stabilizacijskega progra- 
na, posebej pa pri sprejema- 
iju srednjeročnega in dolgo- 
očnega razvojnega plana. 

Omenjen,o Poročilo - njego- 
a obravnava sodi v pristojnost 
Zveznega zbora - je pripravila 
Medresorska delovna skupina 
a Dekado OZN za ženske v 
[Veznem komiteju za delo, 
dravstvo in socialno varstvo. 

Prvi del Poročila opozarja na 
hmeljne značilnosti družbene 
kcije pri izvajanju resolucije, 
rugi del pa predstavlja teme- 
ne kazalce na posameznih 
odročjih, ki so pomembni za 
oložaj žensk, medtem ko tret- 
del zajema mednarodno de- 

svnost. 
Sprejetje Resolucije, po- 

darja Poročilo, je sprožilo ši- 
3ko družbeno akcijo pri pre- 
čevanju in analiziranju vpra- 

šanj, pomembnih za zagota- 
vljanje pogojev, ki bi mogočih 
razvoj družbenoekonomskega 
položaja žensk v družbi. Hkrati 
so bila resolucijska stališča 
programska podlaga dejavno- 
sti na mednarodnem področju. 

Na podlagi omenjenega do- 
kumenta so bile v republikah 
in pokrajinah opravljene 
ustrezne analize, sprejeti pro- 
grami in oblikovani mnogi 
ukrepi, vključno tudi norma- 
tivni. 

Spodbudo za delovanje or- 
ganiziranih socialističnih sil 
pri razvijanju družbenoeko- 
nomskega položaja in vloge 
žensk so dali tudi sklepi Pred- 
sedstva CK ZKJ o tej proble- 
matiki. 

Med dejavnostmi Zvezne 
konference SZDLJ, posebej 
Konference za vprašanja druž- 
benega položaja žensk, so bile 
organizirane kontinuirane de- 
javnosti pri ugotavljanju bi- 
stvenih vidikov položaja žensk 
v sistemu socialističnega sa- 
moupravljanja. V okviru Zveze 
sindikatov Jugoslavije pa so 
prav tako potekale pomembne 
aktivnosti, posebej z vidika po- 
ložaja žensk v združenem 
delu. 

Splošna ocena je, da so bili 
med dosedanjim razvojem na- 
še družave doseženi pomem- 
bni uspehi pri razvijanju polo- 
žaja žensk, posebej na področ- 
jih izobraževanja, zaposlova- 
nja in poklicnega usmerjanja. 
V večji meri, čeprav še ne v 

dovolj velikem obsegu, so žen- 
ske vključene tudi v samou- 
pravne organe v organizacijah 
združenega dela in krajevnih 
skupnostih ter v delegacije in 
delegatske skuščine občinskih 
skupščin in skupščin SIS. Žen- 
ska je vse bolj vključena v ce- 
loten gospodarski proces v 
družbenem sektorju in v kme- 
tijski proizvodnji, na ustvarjal- 
nem področju in pri drugih 
družbenoekonomskih aktivno- 
stih. Ženske dajejo svoj prispe- 
vek tako kot delavke v proiz- 
vodnji kot subjekti v družbeno- 
političnem življenju in tudi kot 
nosilke večjega dela obvezno- 
sti in funkcij v družini. 

Pomembni so tudi dosežki 
na področju razvoja zdravstve- 
nega varstva mater in otrok, 
družbene skrbi za otroke, pre- 
cej pa so tudi povečane pravi- 
ce do porodniškega dopusta. 

Ob upoštevanju sprememb 
družbenoekonomskega polo- 
žaja Žensk, do katerih je v šte- 
vilnih državah prišlo med De- 
kado ZN za ženske in ob oce- 
njevanju doseženih uspehov z 
vidika programskih opredeli- 
tev naše družbe, realne druž- 

bene vloge žensk in njenega 
prispevka k razvoju, kakor tudi 
ob upoševanju realnih družbe- 
nih možnosti, Poročilo po- 
udarja, da bi morali biti ti re- 
zultati večji. To posebej velja 
za celovitejše vključevanje 
žensk v združeno delo, v sa- 
moupravne organe in v vse 
procese delegatskega odloča- 
nja, kakor tudi za ustreznejše 
podružbljanje nekaterih dru- 
žinskih funkcij. Zaradi tega, 
kljub več ugodnim spremem- 
bam, ostaja precej odprtih 
vprašanj, ki jih je treba hitreje 
reševati, da bi prispevali k hi- 
trejšim spremembam na po- 
dročju družbenoekonomskega 
položaja in vloge žensk v naši 
družbi. 

TEŽAVE PRI 
RAZVIJANJU 
DRUŽBENEGA 
POLOŽAJA ŽENSK 

Težak gospodarski položaj 
na določen način zavira razvi- 
janje družbenega položaja 
žensk, posebej delavk in kme- 
tic. Pod pritiskom teh vprašanj 
ponovno oživljajo mnoga, že 

POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE SKUPŠČINE 
SFRJ O TEMELJNIH SMEREH DRUŽBENEGA 
DELOVANJA PRI RAZVIJANJU 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA POLOŽAJA IN VLOGE 
ŽENSK V SOCIALISTIČNI SAMOUPRAVNI DRUŽBI 
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zdavnaj zavrnjena mnenja, ka- 
kor tudi tista o naravni vlogi 
ženske kot matere in gospodi- 
nje. Ženske nekateri krivijo za 
naraščanje brezposelnosti, 
upadanje natalitete, celo za 
naraščanje asocialnih pojavov 
in kriminalitete, kar zahteva 
okrepljen boj proti tem poja- 
vom in idejno tuji miselnosti. 

Vsestranska analiza dejav- 
nosti pri razvijanju položaja 
žensk daje vtis o še bolj izraziti 
deklarativnosti, saj kljub spre- 
jemanju stališč o spreminjanju 
odnosov na tem področju, je 
ravnanje v praksi pogosto pov- 
sem drugačno tem stališčem. 
V mnogih okoljih še ne name- 
njajo potrebne pozornosti 
družbenemu oložaju žensk in 
njihovemu večjemu vključeva- 
nju v procese dela in samou- 
pravnega ter delegatskega od- 
ločanja. Vzroke za tak položaj 
je treba iskati tudi pri birokrat- 
skem in tehnokratskem prag- 
matizmu in voluntarizmu, ka- 
kor tudi v premajhni dejavnosti 
subjektivnih sil v združenem 
delu in širše. 

Temeljne značilnosti seda- 
njih teženj, pravi Poročilo, 
opozarjajo na določene zasto- 
je pri uresničevanju enako- 
pravnega položaja žensk v 
družbi, ki se kažejo na eko- 
nomskem, socialnem, kakor 
tudi na političnem področju. Ti 
procesi grozijo, da bo prišlo 
do nedopustnega za v rt j a revo- 
lucionarnega procesa pri raz- 
vijanju družbenoekonomske- 
ga položaja in vloge žensk v 
naši družbi. Toleriranje neak- 
tivnosti, ki ga ponekod tolma- 
čijo kot objektivno nujnost; 
prav tako odpira vrata zastare- 
lim pogledom in prizadeva- 
njem, pa tudi idejno premaga- 
nim teorijam ali feminističnim 
pristopom o položaju žensk v 
družbi in v družini. 

TEMELJNI KAZALCI NA 
POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

Zaradi tega je nujno v vseh 
okoljih in na vseh ravneh anali- 
zirati vzroke, ki zavirajo proces 
hitrejšega razvoja družbenega 
položaja žensk in krepiti druž- 
beno akcijo ter idejnopolitično 
delo za njihovo premagovanje 
in za hitrejše vključevanje 
žensk v procese proizvodnje in 
odločanja kot internega dela 
dejavnosti in ukrepov za 
uspešno uresničevanje Pro- 
grama stabilizacije. Ta doku- 
ment namreč odpira po svoji 
vsebini nove in širše možnosti 
za uresničevanje Resolucije. 

Poseben del Poročila je na- 
menjen prikazu temeljnih ka- 
zalcev gibanj in rezultatov, go- 
vora pa je tudi o problemih na 
posameznih področjih življe- 
nja in dela, ki so pomembni za 
razvijanje družbenoekonom- 
skega položaja in vloge žensk. 
Tako je na primer omenjeno, 
da se je delež žensk v celot- 
nem številu zaposlenih od leta 
1978 do danes povečal od 0,2 
na 0,4 odstotka. V družbenem 
sektorju je zaposlenih 
2,249.000 delavk, tako da jih je 
preko 2 odstotka več kot leta 
1978. Delež delavk v celotnem 
številu zaposlenih je leta 1982 
znašal že 38,4 odstotka. Naj- 
večje naraščanje zaposlenosti 
žensk beležijo v SAP Kosovo, 
nekaj nižje v SR Sloveniji, SAP 
Vojvodini in SR Hrvatski in SR 
Srbiji brez pokrajin. 

Vendar pa Poročilo dodaja, 
da je konec leta 1983 iskalo 
delo 520.000 žensk ali 27 od- 
stotkov več kot leta 1978. 

Ko je govora o ženski na va- 
si, Poročilo omenja, da je med 
skupnim številom kmetijskih 
kooperantov okoli 30 odstot- 
kov žensk. Hkrati pa poudarja, 
da je majhno število žensk 
med združenimi kmetijskimi 
proizvajalci, nosilci združeva- 
nja in proizvodnega sodelova- 
nja preko oblik samoupravne- 
ga združevanja. 

Opozorjeno je tudi, da žen- 
ske sestavljajo okoli tretjino 
skupnega števila naših delav- 
cev na začasnem delu v tujini. 

IZOBRAŽEVANJE 
ŽENSK 

Kar zadeva resolucijske 
opredelitve o izobraževanju 
ženske mladine in žensk na- 
sploh, je poudarjeno, da so po- 
goji ugodni. O tem najzgovor- 
nejše priča podatek, da so žen- 
ske skoraj v celoti zajete v ose- 
mletno izobraževanje, čeprav 
še nadalje prihaja do proble- 
mov upadanja njihovega števi- 
la. V okviru srednjega izobra- 
ževanja se je delež ženske mla- 
dine povečal. Največji skok v 
izobraževalni ekspanziji pa je 
bil narejen na ravni univerzitet- 
nega izobraževanja. Indeks 
vpisa na fakultete je v obdobju 
od 1972 do 1981 za žensko 
mladino znašal 126,6 odstotka, 
za moško mladino pa 105,8 od- 
stotka. V obdobju od 1981 do 
1983 je naziv specialista in ma- 
gistra pridobilo med 542 in 574 
žensk, doktorat znanosti pa 
med 189 in 285 žensk. V ob- 
dobju od 1962 do 1983 je ma- 

gistriralo in opravilo speciali- 
zacijo 6239 žensk, naslov dok- 
torja pa si je v času od leta 
1945 do 1982 pridobilo 2702 
žensk. 

Precej je bilo narejenega tu- 
di pri varstvu žensk pri delu. 
Posebno varstvo delavk opre- 
deljujejo tako zvezni kot repu- 
bliški zakoni, vključeno pa je 
tudi v samoupravne splošne 
akte OZD in drugih samou- 
pravnih organizacij in skup- 
nosti. 

Na področju zdravstvenega 
varstva in načrtovanja družine 
je bilo tudi precej narejenega. 
Na podlagi razširitve pravic do 
zdravstvenega varstva in razši- 
ritve mreže zdravstvenih usta- 
nov, posebej na manj razvitih 
območjih, je bilo omogočeno 
zdravstveno varstvo nosečnic, 
porodnic in mater po porodu, 
razvite pa so bile tudi dejavno- 
sti na področju načrtovanja 
družine. To je hkrati prispevalo 
tudi k zmanjševanju umrljivo- 
sti dojenčkov. 

Razvila sta se tudi družbeno 
in socialno varstvo otrok. V ob- 
dobju od leta 1977 do leta 1984 
se je število ustanov za dnevno 
varstvo otrok povečalo od 
2991 na 4418. Prav tako se je 
povečalo število jasli in otro- 
ških vrtcev. 

Poročilo nadalje omenja, da 
si v vseh republikah in pokraji- 
nah, posebej v zadnjem času 
prizadevajo, da bi z redno in 
izredno valorizacijo otroških 
dodatkov, kljub inflaciji, ohra- 
nili njihovo zaščitno funkcijo. 

V okviru socialnega varstva 
je posebna pozornost name- 
njena otrokom, družinam in 
določenim kategorijam žensk, 
posebej samohranilk in osta- 
relih. 

Mimo tega so bili med letom 
1984 v vseh republikah in po- 
krajinah sprejeti ukrepi za iz- 
boljšanje materialnega položa- 
ja upravičencev do denarne 
socialne pomoči in za zaščito 
njihovega standarda. 

DELEŽ ŽENSK V 
SAMOUPRAVNEM IN 
POLITIČNEM 
ŽIVLJENJU 

Poseben del omenjenega 
Poročila govori o deležu žensk 
v samoupravnem in družbeno- 
političnem življenju. Posebej 
je omenjeno, da danes ženske 
sestavljajo 50 odstotkov volil- 
no-delegatske baze v teritorial- 
nih enotah, okol 36,5 odstotka 
v združenem delu in med 25 in 
50 odstotki v družbenopolitič- 

nih organizacijah. Ce bi obrav- 
navali celoten delež žensk v 
samoupravnih strukturah v 
OZD, bi ugotovili, da se število 
žensk med delegati delavske- 
ga sveta iz leta v leto povečuje 
in je leta 1981 doseglo 30,5 
odstotka, kar v glavnem ustre- 
za sorazmerju zaposlenih 
žensk. Vendar je hkrati upada- 
lo število žensk - članic dele- 
gacij, tako da je leta 1982 zna- 
šalo 26 odstotkov. 

Podatki o deležu žensk v de- 
legatskih organih družbeno- 
političnih skupnosti, od obči- 
ne do federacije, kažejo, da 
število delegatk v občinskih 
skupščinah stagnira, v republi- 
ških in pokrajinski pa se neko- 
liko povečuje. Število delegatk 
v Skupščini SFRJ se je gibalo 
od 13,6 odstotka v letu 1974 do 
17,5 odstotka v letu 1982, kar 
priča o povsem neznatnem po- 
večanju. Odstotek delegatk v 
Skupščini SFRJ je namreč naj- 
nižji v okviru celotnega skup- 
ščinskega delegatskega si- 
stema. 

Na koncu tega dela Poročila 
pa je govora tudi o zastopano- 
sti žensk v splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaš- 
čiti. 

DEJAVNOSTI NA 
MEDNARODNEM 
PODROČJU 

Na mednarodnem področju 
si je Jugoslavija, pravi Poroči- 
lo, skupaj z neuvrščenimi in 
drugimi državami v razvoju, 
prizadevala, da se tako imeno- 
vano »žensko vprašanje« 
obravnava predvsem kot 
splošno človeško vprašanje in 
da se vprašanje enakopravno- 
sti in razvijanja položaja žensk 
povezuje z bojem za nove 
mednarodne ekonomske in 
politične odnose v svetu in za 
oblikovanje nove mednarodne 
ekonomske ureditve. To so bi- 
la tudi izhodišča dejavnosti ju- 
goslovanskih delegacij na 
mednarodnih srečanjih v okvi- 
ru ZN in neuvrščenega gi- 
banja. 

Na koncu Poročila pa je tudi 
predlagano, da je tj-eba ocene 
in sklepe o uresnčevanju Re- 
solucije uporabiti pri pripravi 
srednjeročnega družbenega 
plana, kakor tudi pri pripravi 
dolgoročnea plana, da bi na 
podlagi stališč in smernic Re- 
solucije na vseh ravneh razčle- 
nili konkretne cilje in naloge 
za uresničevanje tega doku- 
menta v prihodnjem planskem 
obdobju. 
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MEDNARODNE POGODBE 

Jugoslavija in Irak bosta vzajemno 

priznavala spričevala, diplome in 

znanstvene stopnje 

• Sporazum predvideva vzajemno priznavanje srednješolskih spričeval, da bi bilo 
v obeh državah mogoče nadaljevati šolanje na visokih ustanovah 

• Diplome o zaključnem študiju na višji in visoki stopnji izobraževanja ter diplome 
za specializacijo, pridobitev magistrske stopnje in doktorata znanosti se v 
profesionalne namene enakovredno priznavajo v obeh državah, ne glede na to 
v kateri državi so pridobljene 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom Skupščine SFRJ v 
obravnavo in sprejem Predlog 
zakona o ratifikaciji Sporazu- 
ma med Zveznim izvršnim sve- 
tom Skupščine SFRJ in Vlado 
Republike Irak o ekvivalenci 
spričeval, stopenj in diplom, 
pridobljenih na srednjih šolah, 
univerzah in v drugih pooblaš- 
čenih ustanovah v SFRJ in Re- 
publiki Irak (AS 581). Spora- 
zum je bil podpisan v Beogra- 
du 7. novembra 1984, sprejem 
tega Zakona pa je v pristojno- 
sti Zveznega zbora. 

Omenjeni Sporazum želi na- 
dalje okrepiti sodelovanje med 
SFRJ in Republiko Irak na po- 
dročju izobraževanja in kultu- 
re. Predvideva vzajemno priz- 
navanje srednješolskih spriče- 
val, izdanih v obeh državah v 
akademske namene oziroma 
zaradi nadaljevanja šolanja na 
visokošolskih ustanovah v 
obeh državah. 

Diplome, izdane po zaključ- 
ku šolanja na višjih šolah ali 
prvi stopnji fakultet v Jugosla- 
viji in diplome višjih tehničnih 
inštitutov ter zaključenih študi- 
jev visokega izobraževanja, ka- 
kor tudi diplome za specializa- 
cijo, magistrsko stopnjo in 
doktorat znanosti, pridobljene 
v obeh državah, se po Spora- 
zumu priznavajo v profesional- 
ne namene. S tem je, po nače- 
lih, ki jih je določil UNESCO, 
zajeto priznavanje strokovne 
izobrazbe diplomantom in nji- 
hova izenačitev glede pravic in 
obveznosti z domačimi diplo- 
manti, ko je diploma pogoj za 
opravljanje določenega pokli- 
ca. Poleg tega morajo nosilci 
tuje diplome ali spričevala iz- 
polniti tudi druge pogoje, ki jih 
predpisujejo državni ali profe- 
sionalni organi za opravljanje 
posameznih del in poklicev. 

Sprejetje Sporazuma sproš- 

ča pogosto zelo dolgotrajen in 
drag postopek individualnega 
priznavanja spričeval in di- 
plom ter omogoča lažje ter 
učinkovitejše vključevanje dr- 
žavljanov obeh držav po vrnitvi 
v domačo državo. S tem pa so 
tudi olajšane možnosti vključi- 
tve v različne ravni izobraževa- 
nja. Sporazum pa prav tako 
prispeva k neposrednemu raz- 
voju sodelovanja med obema 
državama na področju znano- 
sti in izobraževanja. 

Omenjeni Sporazum vza- 
jemno priznava vsa spričevala, 
diplome in Stopnje, ki so jih 
dale uradne šole ali visokošol- 
ske ustanove druge države. 
Zaradi tega bodo imeli nosilci 
teh dokumentov vse pravice, ki 
jim jih dajejo ta spričevala, di- 
plome in stopnje v njihovih dr- 
žavah. 

Spričevala o zaključenem 
srednjem usmerjenem izobra- 
ževanju in o zaključnem izpitu 
splošnoizobraževalne srednje 
šole (gimnazije), izdana v 
SFRJ, ter spričevala o baccala- 
ureatskem izpitu srednje šole 
(književna in naravoslovna 
smer), izdana v Republiki Irak 
se vzajemno priznavajo in kva- 
lificirajo kot podlaga za študij 
na visokošolskih institucijah 
obeh držav. 

Poleg tega se spričevala 0 
srednjem usmerjenem izobra- 
ževanju (četrte stopnje stro- 
kovnosti) in spričevala o za- 
ključnem izpitu tehničnih in 
njim ustreznih šol, izdana v 
SFRJ, ter spričevala o baccala- 
ureatskem izpitu srednjih in- 
dustrijskih, trgovskih in kmetij- 
skih šol, izdana v Republiki 
Irak vzamejno priznavajo in 
kvalificirajo kot podlaga za 
študij na visokošolskih ustano- 
vah v obeh državah, in sicer v 
skladu z zakoni in predpisi teh 
ustanov. 

Tudi diplome višjih šol o do- 
končanem študiju na prvi stop- 
nji visokega izobraževanja (ki 
traja najmanj štiri semestre), 
izdane v SFRJ, ter diplome 
Fondacije tehničnih inštitutov, 
izdane v Republiki Irak, se vza- 
jemno priznavajo kot ekviva- 
lentne na določenem področju 
študija, in sicer pod pogojem, 
da so te diplome podeljene 
najmanj po dveh letih študija. 

Vzajemno se nadalje prizna- 
vajo diplome o dokončanem 
študiju na fakultetah, umetni- 
ških akademijah in visokih šo- 
lah, izdane v SFRJ ter stopnje 
licenciatov in baccalaureatov 
(B. A. B. Sc.), izdane v Republi- 
ki Irak. Pogoj je, da so te diplo- 
me izdane šele po najmanj šti- 
rih letih študija. 

Prav tako se vzajemno priz- 
navajo kot enakopravne diplo- 
me postdiplomskega speciali- 
stičnega študija, ki jih izdajajo 
visokošolske in druge poo- 
blaščene ustanove v Jugosla- 
viji in Iraku. Pogoj je, da speci- 
alistični študij v teh ustanovah 
traja najmanj eno akademsko 
šolsko leto. Akademska stop- 
nja magistra v Jugoslaviji 
ustreza stopnji masterja, dode- 
ljeni na visokošolskih instituci- 
jah v Iraku, in sicer pod pogo- 
jem, da je študij trajal najmanj 
dve akademski šolski leti. Če 
pa se upošteva tudi čas, ki ga 
je posameznik prebil v tujini 
zaradi znanstveno raziskoval- 

nega dela, zadostuje eno aka- 
demsko šolsko leto, ki ga je 
posameznik prebil v državi, 
kjer je pridobil znanstveni na- 
ziv oziroma stopnjo. 

Stopnja doktorata znanosti, 
ki jo je iraški državljan dosegel 
v Jugoslaviji, se priznava ena- 
kopravno stopnji doktorja filo- 
zofije, pridobljeni v Iraku, če je 
študiral na ustrezni ustanovi 
najmanj dve leti po pridobitvi 
magistrske stopnje v SFRJ ozi- 
roma mastrske stopnje v repu- 
bliki Irak. 

Stopnja doktorja filozofije, 
ki jo je državljan SFRJ dosegel 
v Iraku, se priznava kot ustrez- 
na stopnji doktorja znanosti v 
SFRJ pod prej omenjenimi po- 
goji. Glede časa, ki ga je posa- 
meznik prebil v tujini zaradi ra- 
ziskovalnega dela, je potrebno 
najmanj eno akademsko leto 
študija v državi, kjer si je posa- 
meznik pridobil znanstveni 
naziv. 

Pogodbeni stranki, omenja 
Sporazum,.si bosta izmenjeva- 
li informacije in se dogovarjali 
o vprašanjih, ki so pomembna 
za izvajanje Sporazuma. Ta 
Sporazum velja pet let, vsaka 
država pogodbenica pa ga lah- 
ko odpove s tem, da o tem 
obvesti drugo državo v treh 
mesecih pred dnevom izteka 
njegove veljavnosti. V nasprot- 
nem primeru bo Sporazum av- 
tomatično obnovljen za nadalj- 
njih pet let. 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE 
SFRJJN VLADO REPUBLIKE IRAK O EKVIVALENCI 
SPRIČEVAL, STOPENJ IN DIPLOM, PRIDOBLJENIH 
NA SREDNJIH ŠOLAH, UNIVERZAH IN DRUGIH 
POOBLAŠČENIH USTANOVAH V SFRJ IN 
REPUBLIKI IRAK-AS 581 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

POROČILO 
Odborov Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora na 
družbenopolitični sistem, Komisije za pravosodje, Komisije za družbeno nadzorstvo 
ter Skupine delegatov za spološno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah in drugih 
notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve v letu 1984. 

i. 

Odbori Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora za 
družbenopolitični sistem, Komisija za 
pravosodje, Komisija za družbeno nad- 
zorstvo ter Skupina delegatov za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaš- 
čito Skupščine SR Slovenije so na skupni 
seji, dne 12. julija 1985 obravnavali Poro- 
čilo o varnostnih razmerah in drugih no- 
tranjih zadevah ter delu organov za no- 
tranje zadeve v letu 1984. K poročilu so 
bile predložene in obravnavane še ugoto- 
vitve in priporočila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za oblikovanje, 
usmerjanje in izvajanje politike na po- 
dročju zagotavljanja trdnih in urejenih 
varnostnih razmer v SR Sloveniji, Stališ- 
ča in sklepi Predsedstva RK SZDL Slove- 
nije ob obravnavi poročila o varnostnih 
razmerah in drugih notranjih zadevah ter 
delu organov za notranje zadeve v letu 
1984, Poročilo RK za promet in zveze o 
varnosti v železniškem, cestnem, pomor- 
skem in zračnem prometu ter na žičnicah 
in povzetki poročil pravosodnih orga- 
nov1. V obravnavo pa je bilo naknadno 
poslano še Poročilo o delu Sveta za pre- 
ventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Uvodna beseda Tomaža Ertla, republi- 
škega sekretarja za notranje zadeve vse- 
buje tudi primerjavo stanja za leto 1984 s 
prvim polletjem 1985. Uvodna beseda re- 
publiškega sekretarja za notranje zadeve 
Tomaža Ertla in Julke Žibert, predsedni- 
ce Republiškega komiteja za promet in 
zveze, sta sestavni del tega poročila. 

Delegati v Skupščini ob obravnavi var- 
nostne ocene v SR Sloveniji že več let 
ugotavljajo, da je za njihovo uspešno de- 
lo nujno, da so ustrezno in celovito sez- 
nanjeni s problematiko na tem področju. 
To pomeni, da morajo širše poznati poja- 
ve, ki lahko pogojujejo negativna družbe- 
na dejanja oziroma rešitve in načine kako 
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jih preprečevati ali odpraviti, a ne le z 
represivnimi ukrepi, temveč tudi z drugi- 
mi neprisilnimi sredstvi, kot so preventiv- 
no delo, odpravljanje vzrokov za nasta- 
nek škodljivih pojavov itd. Zato morajo 
poleg osnovnega gradiva, kolikor to ni 
vanj zajeto, imeti na voljo in poznati tudi 
vsa druga pomembna gradiva in dogna- 
nja odgovornih in drugih subjektov, ki 
neposredno skrbijo za ta področja ali se 
z vprašanji s teh področij ukvarjajo stro- 
kovno ali znanstveno, so za njih zaintere- 
sirani, ali imajo na teh področjih posebne 
naloge. Delegati in tudi vsi drugi, ki se z 
reševanjem in proučevanjem teh pojavov 
ukvarjajo, morajo biti seznanjeni tudi z 
gospodarskimi in drugimi družbenimi 
razmerami, torej poznati celovitost in so- 
odvisnost najrazličnejših vzrokov, ki lah- 
ko privedejo do devijantnih pojavov in na 
tej podlagi iskati ustrezne rešitve, v skla- 
du z materialnimi in drugimi možnostmi. 
Interdisciplinarne oziroma multidiscipli- 
narne usklajene in organizirane aktivno- 
sti so neobhoden pogoj za uspešno pro- 
učevanje, opredeljevanje in ustrezno 
družbeno ravnanje zoper družbeno škod- 
ljiva ravnanja. 

V tej smeri smo v zadnjih letih storili 
majhen korak naprej, zato bo v bodoče 
potrebno še odločneje vztrajati na začr- 
tani poti. 

II. 

V obravnavi je bil v ospredju poudarek 
na pomenu realnega ocenjevanja varno- 
stne situacije, kajti vsak ukrep in vsaka 
dejavnost državnih organov in družbeno- 
političnih organizacij mora slediti objek- 
tivnim ugotovitvam in mora biti konkre- 
ten odgovor na obstoječe stanje. Zato je 

' Navedena poročila so bila objavljena v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije št. 20/1985. 

potrebno pospešiti uresničevanje druž- 
bene usmeritve, da se dosedanje pretež- 
no forumske razprave o varnostnih raz- 
merah vse bolj prenašajo v delovno in 
življenjsko okolje občanov in s tem spod- 
bujajo širša družbena prizadevanja na 
tem področju. Tako zasnovana razprava 
varnostnih razmer v času zaostrenih 
družbenoekonomskih vprašanj ima po- 
seben pomen tudi zato, ker lahko le širo- 
ka obravnava stanja in pojavov na tem 
področju ter objektivno seznanjanje de- 
lovnih ljudi in občanov z dejanskimi raz- 
merami spodbudi tudi njihovo dejavnost 
za spreminjanje gospodarskih razmer in 
budnost pri vseh poskusih napadov na 
temelje naše socialistične samoupravne 
družbene ureditve. 

Kritičnost delovnih ljudi in občanov do 
vseh negativnih pojavov in odklonov, od 
materialnih do moralnih, narašča, zato se 
po mnenju razpravljalcev zastavlja vpra- 
šanje, kako to kritičnost učinkovito 
usmeriti v konkretne dejavnosti, ki jih za 
spreminjanje obstoječih razmer oprede- 
ljujejo družbenopolitične usmeritve. Tu 
se kažejo še vedno velike možnosti za 
delovanje organizacij in organov Sociali- 
stične zveze in Zveze sindikatov Sloveni- 
je. Socialistična zveza in Zveza sindika- 
tov Slovenije morata s svojim delom 
omogočiti takšno politično življenje, v 
katerem bo svobodno in demokratično 
razmišljanje, izražanje ter delovanje de- 
lovnih ljudi in občanov, ki samoupravno 
odločajo, ustvarjajo in preko delegatske- 
ga sistema upravljajo družbo, omejevalo 
možnosti in zavračalo nesprejemljive tež- 
nje vseh tistih, ki želijo s svojim delova- 
njem spremeniti samoupravno sociali- 
stično družbeno ureditev. Javno razčiš- 
čevanje in sprotno preverjanje vrednosti 
ali spornosti posameznih idej, koncepcij 
in teženj, je mnogo boljše, kot pa da bi 
ideje, ki so prisotne v določenih okoljih 
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brez javnega konfrontiranja zastrupljale 
okolje, v katerem nastajajo in se poja- 
vljajo. 

V razpravi je bilo poročilo o varnostnih 
razmerah in drugih notranjih zadevah 
dobro ocenjeno z vidika resornega ob- 
vladovanja problematike. Glede ugotovi- 
tev in priporočil Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije pa je bilo izraženo mne- 
nje, da so preveč splošna, premalo obve- 
zujoča in s tem v zvezi je bila izražena 
bojazen, ali bodo dovolj učinkovita, po- 
sebno v smeri meddisciplinarnega pove- 
zovanja vseh subjektov, ki so na tem po- 
dročju dejavni, od državnih organov in 
družbenopolitičnih organizacij do zna- 
nosti. 

V zvezi s tem je predstavnik Instituta za 
kriminologijo pravne fakultete ljubljan- 
ske univerze dal pobudo, da bi se v repu- 
bliki oblikovalo telo, ki bi se, kot na pri- 
mer Republiški svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu na področju 
cestnega prometa, ukvarjal z vprašanji 
deviantnosti in z oblikovanjem politike 
odpravljanja kriminala. Pri vsakdanjem 
delu se čuti pomanjkanje enotnih izho- 
dišč, po katerih bi se na prenekaterih 
področjih ob uporabi znanosti usmerjala 
učinkovita, dolgoročna in načrtna dejav- 
nost. V tako oblikovanem družbenem te- 
lesu bi naj šlo za odločitve, kako družbe- 
ne naloge na področju kriminalitete ures- 
ničevati bolj organizirano in usklajeno. 

V podporo takemu pristopu, ki ga de- 
lovna telesa zborov in skupščine ves čas 
poudarjajo, so bila v razpravi obravnava- 
na številna vprašanja. Sem sodi tudi 
vprašanje obsega kriminala in vprašanje 
selekcije zadev v kriminalu, ki spričo vr- 
ste dejavnosti pomenijo manjšo družbe- 
no nevarnost. V zvezi s tem se zastavlja 
vprašanje, kakšni so ti selektivni meha- 
nizmi in kdo ter kako se ukvarja s to 
diskrecijo in kako se zagotavlja pravno 
varstvo oškodovanca. S temi vprašanji se 
je potrebno ukvarjati in oblikovati domi- 
šljeno politiko, ki ne dopušča velike di- 
skrecije. V ilustracijo je bil naveden pri- 
mer majhnih tatvin v trgovinah, ki silovito 
naraščajo, trgovina pa opravlja kot nepo- 
oblaščen mehanizem celovito funkcijo 
na kazenskem področju sama, ona odkri- 
va, obravnava in kazrfuje storilce teh kaz- 
nivih dejanj. 

Pri ugotovitvah družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja SR Slovenije bi 
lahko poročila družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja skupaj z informacijami 
SDK mnogo prispevala k analizi družbe- 
nih dogajanj v naši republiki in k celovi- 
tejši oceni varnostnih razmer. Z vidika 
varstva samoupravnih pravic in varstva 
družbene lastnine je družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja SR Slovenije tudi 
oblikoval prispevek k ugotovitvam in pri- 
poročilom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, ki pa ni bil upoštevan. 

Po oceni družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije je kršitev 
samoupravnih pravic, ki ima kazensko 
obeležje, z vidika razvoja samoupravnih 
odnosov pomembno idejno in razredno 
vprašanje, še zlasti spričo tolerantnih te- 
ženj, da ni ustrezno varovati samouprav- 
nih odnosov s kazensko represijo. Pri 
tem se takoj zastavi vprašanje, kdo ima 
glede tega pravico izvajati selekcijo in ali 

je spričo perečih družbenih pojavov tako 
stališče sploh sprejemljivo. Zato so s te- 
ga vidika stališča Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije pomanjkljiva, saj upo- 

, števajo s tega področja samo prekinitve 
dela, ne pa tudi drugih težkih konfliktov s 
težkimi posledicami in dolgoročnimi sa- 
nacijskimi nalogami. Pri tem kaže opozo- 
riti npr. na pereča vprašanja angažiranja 
obratnih sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo, na angažiranje internih bank pri iz- 
vajanju kreditne politike in pri urejanju 
tovrstnih odnosov in razmerij med go- 
spodarskimi subjekti mimo načel veljav- 
ne kreditne politike. Zato je pomemben 
element varnostne ocene, tudi zaradi rav- 
nanja v prihodnje, odgovor na vprašanje, 
ki se v zvezi s tem zastavlja, koliko imamo 
moči, upreti se takemu stanju. 

Kljub podatkom o zmanjševanju go- 
spodarskega kriminala ne kaže prezreti 
dejstva, da gre pri njem za napad na 
temelje družbeno-ekonomske ureditve in 
v številnih primerih za brezbrižnost do 
samozaščitnega ravnanja samoupravno 
organiziranih delovnih ljudi. 

Stanje res opozarja, da vseh kontrolira- 
nih samoupravnih in družbenih organiz- 
mov še nismo uspeli v celoti aktivirati 
povsod tam, kjer so dolžni nastopati. Za- 
to je še vedno utemeljena stalna skrb za 
zakonitost poslovanja, odgovornejši pri- 
stop do dela in boljše varovanje družbe- 
nega premoženja. 

Poročilo republiškega sekretariata kri- 
tično presoja svojo dejavnost na področ- 
ju prevencije in izraža nezadovoljstvo z 
doseženim stanjem. Pri tem je bilo v raz- 
pravi ugotovljeno, da je v naši družbeno- 
politični ureditvi preprečevanje najrazlič- 
nejših vrst negativnih pojavov pravica in 
dolžnost slehernega občana in to indivi- 
dualno samozaščito bi kazalo ustrezneje 
ovrednotiti znotraj družbene samozašči- 
te. Strokovna, sociološko opredeljena in- 
dividualna prevencija ter politično zasno- 
vana, bo prispevala tudi h kvalitetnejši 
družbeni samozaščiti. 

Na seji je bilo posebej ugotovljeno, da 
so oblike preventivne dejavnost Republi- 
škega sekretariata za notranje zadeve 
mnogo širše, kot mu jih nalaga formalna 
opredelitev njegovih nalog, s čimer opra- 
vlja del nekaterih drugih družbenih de- 
javnosti, kar se odraža pri rezultatih pri- 
zadevanj za zmanjševanje deviantnosti v 
družbi. 

Pri preprečevanju in odpravi negativ- 
nih pojavov imajo pomembno vlogo tudi 
pravosodni organi, ki se morajo pri svoji 
preventivni dejavnosti še učinkoviteje 
vključevati v delovne programe skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti s tem, da 
prispevajo svoje lastne ugotovitve ali da- 
jejo predloge k zadevam, ki jih skupščine 
obravnavajo. Če se vprašanja nanašajo 
na vsebino, kjer se delo povezuje z drugi- 
mi organi, je potrebno še večje medse- 
bojno sodelovanje in delovno usklajeva- 
nje. Posebno je potrebno še dalje razvija- 
ti sodelovanje med pravosodnimi organi, 
organi za notranje zadeve, inšpekcijami 
in družbenimi pravobranilci samoupra- 
vljanja na področjih, ki se nanašajo na 
družbene odnose in pojave ter na prepre- 
čevanje družbeno nevarnih in škodljivih 
pojavov, pomembnih za razvijanje samo- 
upravne socialistične morale, utrjevanje 
ustavnosti in zakonitosti ter za razvijanje 

samozaščitnega ravnanja in varnostne 
kulture. 

Učinki analiz pravosodnih organov bo- 
do v primerih takega ravnanja pozitivni v 
dveh smereh, povzročili bodo ustrezno 
preventivno ali siceršnje reagiranje s 
konkretnimi aktivnostmi in koristili bodo 
pri delu sodišč glede na potrjene družbe- 
ne ocene njihovega dela pri enotni upo- 
rabi zakonov in ustrezne kaznovalne po- 
litike. 

Glede kaznovalne politike je bilo v raz- 
pravi opozorjeno na to, da organi javne- 
ga tožilstva pogosteje vlagajo pritožbe 
glede izrečenih kazni za kazniva dejanja, 
s katerimi je bilo napadeno družbeno 
premoženje, kaznovalna politika se obli- 
kuje pri pritožbenih, se pravi pri višjih 
sodiščih, Vrhovno sodišče SR Slovenije 
pa vodi skrb za enotno kaznovalno politi- 
ko preko posvetovanj, seminarjev in 
opravljenih pregledov na temeljnih so- 
diščih, s katerimi dosegajo dobre rezul- 
tate. 

Zahtevne naloge, pred katerimi so pra- 
vosodni organi ter dejstvo, da v seda- 
njem zahtevnem družbenoekonomskem 
položaju števila delavcev na tem področ- 
ju praviloma ni mogoče povečevati, nare- 
kuje prizadevanje za izboljšanje kadrov- 
ske strukture ter nadaljnje strokovno in 
družbenopolitično izobraževanje pravo- 
sodnih delavcev, posebno pa prizadeva- 
nja za modernizacijo njihovega dela. 

V razpravah o mladinskem in otroškem 
prestopništvu so bili prisotni napori, ka- 
ko uravnotežiti pogled na te, zelo resne 
družbene probleme, ko podatki kažejo, 
da pada število storilcev iz vrst mladolet- 
nih oseb in število njihovih kaznivih de- 
janj, v javnosti pa se nezadržno krepi vtis, 
da je stanje izrazito nasprotno. O teh 
vprašanjih adekvatnih raziskav, po so- 
glasnih mnenjih razpravljalcev, nimamo, 
zato je bil soglasno sprejet poziv k dodat- 
nemu tehtanju vseh podatkov in k orga- 
niziranemu sodelovanju vseh subjektov, 
ki s svojim delom posegajo na to področ- 
je. Pri tem je bilo dano opozorilo na jugo- 
slovanski znanstveno raziskovalni pro- 
jekt o položaju mladine, v katerem sode- 
luje tudi Institut za kriminologijo pravne 
fakultete ljubljanske univerze in na raz- 
prave slovenskih sociologov o tej proble- 
matiki, ki bodo v jeseni tega leta v okviru 
Ziherlovih dni v Škof ji Loki. 

Pri obravnavi mladoletniškega pre- 
stopništva se je zastavilo vprašanje, ali ni 
zmanjšano število pojavnih oblik tega 
prestopništva v povezavi z uveljavljanjem 
sistema usmerjenega izobraževanja, ko 
smo pritegnili v kontinuiran proces izo- 
braževanja in vzgoje znatno večji del 
mlade generacije, kljub ugotovitvam, da 
šola še ne stori dovolj. Za neizvrševanje 
vloge šole govore nekatera neugodna 
dejstva - vzgojna funkcija v usmerjeni 
šoli še ni dovolj razvita, preveč je poudar- 
jena suha storilnostna funkcija, prepoča- 
si se presega avtoritativni model šole, 
tudi zaradi pritiska staršev, niso še obli- 
kovani ustrezni pedagoški postopki za 
razreševanje nekaterih negativnih poja- 
vov, potrošniške miselnosti, elitizma, kla- 
novstva v socialnem okolju šole in drugi. 

Med vzroki za mladinsko prestopništvo 
ne kaže po opozorilu razpravljalcev prev- 
zeti ugotovitev, da posvečamo premalo 
pozornosti usposabljanju staršev za 
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vzgojo otrok, ampak predpostavljamo, 
da morajo starši vedeti iri znati, kako je 
treba vzgajati svoje otroke. Pri tem so 
bila dana tudi opozorila na pojav nasilja 
nad otroki v družini in na šolah, ki se 
kaže v nerealnih zahtevah staršev in šol 
do otrok in ker del teh otrok visokih zah- 
tev ni sposoben uresničiti, ublaži ulica s 
svojo mentaliteto otrokovo duševno 
stisko. 

Zaključek obravnave o mladinskem 
prestopništvu je izzvenel v odločno zah- 
tevo, da je potrebno družino obravnavati 
kot celoto, ne pa razparcojirano po posa- 
meznih institucijah, zato jih je treba med- 
sebojno delovno povezovati. Preveč za- 
prto delovanje na področju mladinskega 
prestopništva' je eden osnovnih pro- 
blemov. 

Na skupni seji je bila sprejeta informa- 
cija o varnosti v prometu ter podprte po- 
bude Republiškega komiteja za promet 
in zveze, da se stanje varnosti v prometu 
uredi; pri tem je bilo opozorjeno na vso 
resnost stanja varnosti v železniškem 
prometu in poudarjeno, da so sprejete 
ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slo- 
venije iz leta 1984, ko je obravnavala var- 
nost železniškega prometa, še vedno ak- 

' tualne ter da je treba enako pozornost 
posvetiti tudi drugim prometnim pano- 
gam. Pri zagotavljanju večje varnosti v 
prometu je poleg povečane odgovornosti 
vseh, ki imajo naloge na tem področju, 
teba zaostriti osebno odgovornost tako 
organizatorjev kot tudi delavcev, ki nepo- 
sredno delajo v prometu, zlasti še v želez- 
niškem in javnem cestnem prometu. 

Izboljšanje varnosti v cestnem prometu 
je sicer očitno, vendar so ti rezultati po 
mnenju razpravljalcev posledica zma- 
njšanega prometa in še slabšega stanja v 
preteklosti, saj je Jugoslavija pri dnu le- 
stvice med evropskimi državami. O tem 
govori eden od pokazateljev, po katerem 
je v Jugoslaviji na 100 milijonov prevože- 
nih kilometrov 18 mrtvih udeležencev v 
prometu, v Avstriji pa 4, Nemčiji 3 in na 
Norveškem 2 itd. Pri tem so bila dana tudi 
opozorila glede vrednotenja posameznih 
dejavnikov, ki vplivajo na tako stanje. Če- 
prav je na prvem mestu človek in so akci- 
je za izboljšanje prometne kulture še ved- 
no naša prvenstvena naloga, kar velja še 
posebno pri odnosu do položaja mladih v 
prometu, saj je v vseh kulturnih družbah 
šolar svetinja v prometu, pa če za to 
obstaja prometni znak ali norma, ali pa 
tega tudi ni, pa izkušnje razvitih držav 
opozarjajo tudi na pomen in na odgovor- 
nost, ki ga imata za varnost v cestnem 
prometu, stanje cest in stanje prometnih 
vozil, posebno vozil v javnem potniškem 
prometu. Pri nas je ta odgovornost glede 
na zakonsko opredelitev, da sta cesta in 
vozilo danost, ki ju moramo upoštevati, 
neznatna, kot da imamo odlične ceste in 

odlična vozila. Glede kaznovalne politi- 
ke, ki je generalna prevencija tudi na tem 
področju, je bilo v razpravi izraženo za- 
čudenje, da so postopki za valorizacijo 
denarnih sankcij tako dolgi in zapleteni. 
Da bi bil vpliv kaznovalne politike ustrez- 
nejši, je zato potrebno z zakonodajnimi 
postopki pohiteti. 

Na področju železniškega prometa je 
eno najbolj odprtih vprašanj velik zastoj 
pri razširjeni reprodukciji, kar vpliva na 
njegov nadaljnji razvoj ter zlasti tudi na 
varnost železniškega prometa. Tako sta- 
nje je tudi posledica cenovne politike, 
kar pomeni siromašenje materialne os- 
nove železniškega gospodarstva in one- 
mogoča večja vlaganja v to dejavnost. 

Iz uvodne besede republiškega sekre- 
tarja za notranje zadeve izhaja, da so se 
občani v 197 upravičenih primerih prito- 
žili zoper delo pooblaščenih oseb. Iz po- 
ročila samega pa izhaja podatek, da je, 
posebno v urbaniziranih okoljih, deseti- 
na vseh prekrškov zoper javni red in mir 
takšnih, ki kažejo na omalovaževanje po- 
oblaščenih oseb. Ti podatki se nanašajo 
na vprašanje odnosov organov za notra- 
nje zadeve z javnostjo in zaslužijo vso 
pozornost, saj se pri tem zastavlja vpra- 
šanje, ali je naš občan res tako agresiven 
in nadzorni organ ogrožen ali pa preob- 
čutljiv. Zato bi bilo treba ugotoviti mož- 
nosti za večjo tolerantnost organov za 
notranje zadeve, zlasti delavcev milice do 
občanov. 

III. 

Razprava v delovnih telesih je pokaza- 
la, da se je treba v bodoče še bolj zavze- 
mati za tak celovit način obravnavanja in 
razreševanja odprtih vprašanj, zlasti pa 
se pri vakoletnih obravnavah varnostnih 
razmer osredotočiti na posamezna tre- 
nutno najbolj pereča področja. Razprava 
delovnih teles je delno že potekala v tej 
smeri in bodo ugotovitve in ocene zlasti 
ob obravnavi problematike napadov na 
družbeno premoženje, varnost prometa 
ter mladinskega in otroškega prestopni- 
štva koristen prispevek k še bolj poglo- 
bljenemu, kompleksnejšemu proučeva- 
nju in razreševanju te problematike, pri 
kateri imajo poleg stroke in znanosti ter 
drugih subjektov pomembno nalogo zla- 
sti družbenopolitične organizacije ter 
Skupščina SR Slovenije in njen izvršni 
svet. Obravnava na tej skupni seji je tudi 
koristen prispevek k pripravi problemske 
konference delegacij o napadih na druž- 
beno premoženje, ki bo organizirana je- 
seni. 

V skladu s potrebo po celoviti pripravi 
in obravnavi določenih področij v okviru 
Skupščine SR Slovenije, so delovna tele- 
sa zavzela stališča, naj Izvršni svet, ki je 

letos prvič predložil delegatom svoje 
ugotovitve in priporočila, v prihodnje ob 
takih priložnostih v svojih gradivih združi 
strokovno utemeljena in z znanstvenimi 
izsledki obogatena spoznanja in predlo- 
ge vseh svojih upravnih organov, ki imajo 
pristojnost na določenih področji ter na 
ta način opozori na varnostno problema- 
tiko v vsej njeni razsežnosti ter temu pri- 
merno ponudi rešitve oziroma organizira 
aktivnosti. Delovna telesa so ponovila 
svojo pobudo, da bi vsakoletno ocenje- 
vanje družbenih in gospodarskih razmer, 
ki ga daje Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije v skladu z določili zakona o siste- 
mu družbenega planiranja in o. družbe- 
nem planu SR Slovenije, vsebovalo tudi 
oceno varnostnih razmer. 

Zato je bilo na seji sprejeto stališče, da 
se poročilo objavi v Poročevalcu, da bi 
bile ugotovitve in stališča na voljo zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije, ko bodo 
opredeljevali politiko družbenega in eko- 
nomskega razvoja za prihodnje leto. 

Delegati predlagajo Skupščini SR Slo- 
venije, da zadolži Republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kultu- 
ro, Republiški komite za zdravstvo in so- 
cialno varstvo ter Republiški sekretariat 
za notranje zadeve, da pripravijo predlo- 
ge za usklajeno obravnavanje in razreše- 
vanje otroške in mladinske devijantnosti, 
ki bi jih obravnavala tudi delovna telesa 
Skupščine SR Slovenije. 

Hkrati so delegati zavzeli stališče, naj 
bi v Institutu za kriminologijo pri Pravni 
fakulteti Univerze E. Kardelj v Ljubljani 
pripravili konkreten predlog za oblikova- 
nje družbenega telesa za celovito obrav- 
navo in zatiranje devijantnih pojavov v 
družbi. Že za obravnavo problemov na 
področju mladinskega prestopništva bo 
prispevek predlaganega družbenega te- 
lesa lahko izredno pomemben. 

Delovna telesa ob opozarjanju na po- 
men družbene samozaščite niso podrob- 
neje obravnavala teh vprašanj, ker so me- 
nila, da je delovanju družbene samozaš- 
čite treba posvetiti posebno pozornost 
ob obravnavi poročila Republiškega se- 
kretariata za ljudsko obrambo o uresni- 
čevanju zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti, ki bo jeseni v 
Skupščini SR Slovenije. V zvezi z vpraša- 
nji alkoholizma in drugih stanj odvisnosti 
so menila, da se naj v okviru pristojnega 
delovnega telesa v Skupščini SR Sloveni- 
je, skupaj z ustreznim Koordinacijskim 
odborom pri RK SZDL ponovno obravna- 
va akcijski program, ki ga je sprejela 
Skupščina SR Slovenije k Poročilu o iz- 
vajanju nalog iz akcijskega programa bo- 
ja proti alkoholizmu v SR Sloveniji na 
področju zdravstvenega in socialnega 
varstva ter vpogled v stanje na področju 
narkomanije v S RS iz leta 1977, ter sprej- 
mejo ustrezne usmeritve. 
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UVODNA BESEDA 

Tomaža Ertla, člana Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije in republiškega sekretarja za notranje zadeve 

k poročilu o varnostnih razmerah in drugih notranjih 

zadevah ter delu organov za notranje zadeve 

Uvodna beseda Tomaža Ertla, člana Izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije in republiškega sekretarja za notranje 
zadeve k poročilu o varnostnih razmerah in drugih notranjih 
zadevah ter delu org. za notranje zadeve. 

Poročilo o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah 
ter deiu organov za notranje zadeve je bilo objavljeno v 
Poročevalcu, zato bi se omejil le na nekatera vprašanje varno- 
sti. Ker smo sredi leta, bi dodal tudi podatke za prvih 6 
mesecev letos. 

Statistični podatki za leto 1984 in tudi prvega polletja letos 
kažejo, da smo imeli in imamo dobre varnostne razmere, da 
se celo v primerjavi z letom 1983 izboljšujejo na posameznih 
področjih. Lani smo obravnavali 20% manj kršitev JRM kot 
leto prej in letos le 3,5% več kot lani v enakem obdobju. Ni bilo 
nobene množične kršitve JRM.. Obravnavanih je bilo manj 
kaznivih dejanj za 12% in tudi letos smo jih obravnavali manj 
kot lani v enakem obdobju. Lani smo imeli 9% manj in letos 
18% manj prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Toda 
merilo za dobre ali slabe varnostne razmere je varno počutje 
ljudi, s katerimi zlasti v letu 1984 ne moremo biti zadovoljni. 

Zaporedni umori v Ljubljani, Novem mestu, Krškem, Mari- 
boru, Šk. Loki, nesreče s helikopterji, železniška nesreča v 
Divači, razstrelitev obeležja NOB na Muljavi, več požarov z 
veliko škodo ter naraščanje hujših družbeno nevarnejših kaz- 
nivih dejanj je vznemirjalo ljudi, povzročalo nelagodnost ter 
številne govorice in alarmantne komentarje. 

Splošne družbene, gospodarske in politične .razmere, ki 
vplivajo na socialno varnost ljudi, so se odražale tudi na 
varnostne razmere. V tem pogledu smo imeli v letu 1984 dvoje 
obdobij. V prvem polletju ob zamrznjenih cenah navidezno 
umiritev, zato pa v drugem polletju in letos vse več rtezado- 
voljstva, kritike in kritizerstva in šovinističnih izpadov, ki pa 
ostanejo v mejah posamičnih ekscesov. Nezadovoljstvo in 
konfliktne situacije, ki so se pojavljale v preteklosti v proiz- 
vodnih organizacijah združenega dela, so se v drugi polovici 
leta 1984 in še posebno letos razširile tudi na družbene 
dejavnosti, šolstvo, zdravstvo, ki jih je omejevanje skupne in 
splošne porabe vse bolj siromašilo in ogrožalo njihovo delo- 
vanje in socialno varnost zaposlenih. Z družbeno političnimi 
prizadevanji, ki so bila zlasti letos zelo intenzivna, so se 
razmere na posameznih področjih uredile ali vsaj omilile. 
Ostala pa so še mnoga odprta vprašanja, ki jih moramo v 
okviru možnosti reševati, da ne bi ustvarjali pogojev za razraš- 
čanje socialne demagogije in politikantskega kritizerstva, ki 
izkorišča obstoječe težave, zlasti pa njihovo počasno reševa- 
nje, za širjenje nezaupanje v obstoječe družbene institucije, 
družbeno politične organizacije in posamezne vodilne ljudi in 
vtrjuje prepričanje v uspešnost radikalnih pritiskov in izsilje- 
vanj, kot so grožnje s prekinitvami dela, odhodom na cesto in 
podobno. 

S tem bi želel opozoriti na to, da je za varno počutje ljudi, 
urejene In stabilne varnostne razmere potrebna široka druž- 
bena pozornost in aktivnost za pravočasno odstranjevanje 
vzrokov, ki lahko vplivajo na slabšanje varnostnih razmetr To 
stališče je v Sloveniji že dolgo prisotno, vendar ne vedno in 
povsod. Vse prevečkrat se dogodi, da zaostrene razmere v 
OZD ali KS- rešijo v nekaj urah ali dneh, pod pritiskom ali 
grožnjo, čeprav bi to lahko rešili prej in na način, ki je v skladu 
z našo družbeno ureditvijo in doseženo stopnjo samouprav- 
nih odnosov. Tudi številni drugI družbeno škodljivi pojavi 
kažejo, da samozaščitno delovanje nI vedno in povsod na 
nivoju pričakovanega, da smo bolj usmerjeni v kritiko posle- 

dic kot preventivno odstranjevanje vzrokov. Uspešno prepre- 
čevanje prisvajanja družbene lastnine ne morejo zagotoviti 
samo organi za notranje zadeve s pravočasnim odkrivanjem 
aii sodstvo z ostrejšo kaznovalno politiko, če organizacije 
združenega dela opuščajo ali zanemarjajo notranjo kontrolo 
in druge z zakonom predpisane varnostne ukrepe. 13.989 
obravnavanih kaznivih dejanj lani in letos že 7.676 ter 830 
požari lani in 440 letos, s katerimi je bilo oškodovano druž- 
beno premoženje, potrjuje, da v mnogih OZD kljub neneh- 
nemu opozarjanju ni bilo storjeno vse, da bi se število tovr- 
stnih kaznivih dejanj in škodnih primerov zmanjšalo. Tudi 
podatek, da se veča % kaznivih dejanj gospodarske kriminali- 
tete, ki jih odkrivajo organi za notranje zadeve, kaže na 
neprimeren odnos do varovanja družbene lastnine v OZD in 
na učinkovitost inšpekcijskih in drugih organov samouprav- 
nega in družbenega nadzora. Tako so ONZ leta 1983 odkrili 
85% kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, leta 1984 62% 
in letos 64%. OZD so leta 1983 prijavile 28,5% kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete in inšpekcijski organi lani 3,8% in 
letos 4,3%. Ti podatki opozarjajo, da podružbijanje varovanja 
družbene lastnine ni zadovoljivo. Skupno se je število obrav- 
navanih kaznivih dejanj od leta 1979 povečalo od 27.455 na 
52.054 v letu 1983, lani jih je bilo 45.014 ali 12% manj kot leto 
poprej, kar je predvsem posledica spremenjene kazenske 
zakonodaje, ki je višino povzročene škode uskladila z vredno- 
stjo dinarja in s tem selektivnejše prijavljanje družbeno manj 
nevarnih kaznivih dejanj. Četudi ugotavljamo, da statistični 
podatki niso vedno zanesljiv kazalec dejanskega stanja, so 
nekateri trendi tako izraziti, da zahtevajo resen premislek o 
tem, kako se uspešneje zoperstaviti naraščanju družbeno 
škodljivih pojavov. Številne razprave o varnostnih razmerah 
nimajo želenih posledic, ker se preveč zadržujejo na posledi- 
cah, manj na vzrokih in še manj na iskanju konkretnih ukre- 
pov za učinkovito preventivno delovanje. Ne da bi idealizirali 
družbeno samozaščito kot prizadevanje za ustrezno varno- 
stno kulturo, moramo dosedanje pretežno forumske razprave 
prenesti v delovno In življenjsko okolje občanov. To pa 
pomeni, da ocene in podatki o varnostnih vprašanjih ne 
morejo biti zaupni, ampak dostopni čimširšemu krogu ljudi, 
seveda tako, da bodo vzpodbujali širša družbena prizadeva- 
nja na tem področju. Da bi današnja razprava prispevala v tej 
smeri, mi dovolite, da povzamem nekatera pomembnejša 
vprašanja iz poročila in stanja letos v prvem polletju. 

Lani in letos so bile v organih federacije številne razprave, 
ki so opozarjale na zaostrevanje družbenih, gospodarskih in 
političnih razmer ter njihov vpliv na varnostne razmere s tem, 
da kritiki naše družbene ureditve doma in v tujini skušajo 
izkoristiti obstoječe razmere za širjenje svojih kritičnih, politi- 
kanskih in tudi odkrito sovražnih idej. Računajoč z nezado- 
voljstvom delovnih ljudi in podporo iz tujine, se posamezniki 
in skupine medsebojno povezujejo, da bi se kar najbolj prepri- 
čljivo predstavili doma in v tujini kot organizirana sila v 
prizadevanjih za spremembe? družbenih in političnih razmer v 
Jugoslaviji. Za svoje destruktivno delovanje imajo vso pod- 
poro v krogih, ki na Zapadu skušajo dokazati, da socialistična 
družbena ureditev ni Izpolnila pričakovanj In tudi ne jugoslo- 
vanski samoupravin socializem, ki je mnogo obetal. 
t Ocene v federaciji posebno opozarjajo na ponovno oživlja- 
nje in širjenje nacionalizma, ki je najpogosteje Izrabljana 
osnova za kritizersko in, sovražno delovanje zoper družbeno 
ureditev, vlogo in prizadevanje ZK, revolucionarne pridobitve, 
zgodovinski pomen NOB in povojne graditve, Sovražno, z 
nacionalističnimi idejami povezano delovanje nekaterih ver- 
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skih skupnosti, vse bolj prihaja do izraza ob masovnih verskih 
manifestacijah in spodbuja kršenje javnega reda in miru, z 
versko in nacionalistično vsebino. 

Vsa ta dogajanja se v določeni meri odražajo tudi v Slove- 
niji. Na eni strani s tem, da se zlasti nekatere revije pod 
geslom objektivnega poročanja postavljajo v obrambo 
destruktivnega delovanja v drugih republikah in avtonomnih 
pokrajinah in na tfrugi strani z lastnimi ocenami in politikant- 
skim provociranjem družbene tolerance. 

Tako na eni strani pišejo in govorijo o ogroženosti sloven- 
skega naroda v jugoslovanski skupnosti narodov in narodno- 
sti, na drugi pa nekritično in s posebno prizadevnostjo podpi- 
rajo nacionalistične in unitaristične težnje posameznih kriti- 
kov ustavne ureditve in družbenih razmer v Jugoslaviji. S 
političnimi pomfleti vsiljujejo oceno o stalinističnem in totali- 
tarnem značaju naše družbene ureditve in družbenih odno- 
sov, kar pistaši močne države in trde roke izkoriščajo za 
dokazovanje,"da je popuščanje in toleranca, do različnih idej, 
odpiranje vrat za kontrarevolucijo in vidijo izhod v krepitvi 
represivnih ukrepov. V Sloveniji smo te pojave doslej obvlado- 
vali s političnimi sredstvi brez represivnih ukrepov, kar pa ne 
pomeni, da je družbena toleranca do posameznikov in še 
posebno financiranje z družbenimi sredstvi vsakršnega 
početja neomejena. To še zlasti zato, ker posamezniki s svojo 
dobro honorirano demokratično pluralistično frazeologijo, 
socialno in nacionalno demagogijo hote ali nehote postajajo 
politična agentura zapadnih in emigrantskih protisocialistič- 
nih propagandistov in s tem sodeluje v vse večji agresivnosti 
politične emigracije in reakcionarnih krogov v tujini, da bi 
vnašali nemir in negotovost, podpihovali nacionalistično in 
versko nestrpnost in s tem škodovali ugledu Jugoslavije. 

V poročilu opisano delovanje politične emigracije se v 
prvem polletju letos kaže v še bolj ekstremnih oblikah in 
agresivnosti s tem, da tudi slovenska belogardistična emigra- 
cija skuša intenzivneje propagandno delovati. 

Lani je bilo 58 milijonov prehodov čez mejne prehode v 
Sloveniji ali 25% več kot leta 1983 in tudi letos je v primerjavi z 
enakim obdobjem lani za 25% več prehodov. Prehodi naših 
državljanov so se lani povečali za 22,7% in letos v prvem 
polletju za 10,5%, tujih državljanov pa lani za 26,5% in letos za 
33,6%. 

Ze več let narašča število primerov ilegalnega prehajanja 
meje zaradi tihotapstva in vodenja tujih državljanov v sosedne 
dežele. Lani je bilo odkritih 42 organiziranih kanalov in 77 
organizatorjev in njihovih pomagačev, letos 7 kanalov in 25 
organizatorjev. 

Skupno je bilo lani 5.221 poskusov pobegov, letos 1898, od 
tega je pobeg uspel lani 2.'571 osebam, od tega 283 tujcem. To 
omenjam zaradi vse večje odmevnosti v sosednih državah, 
kadar se taki poskusi končajo tragično, ker prihaja do upo- 
rabe strelnega orožja obmejnih enot JLA, ali poskusov preha- 
janja preko reke Mure. Dejstvo, da so prijeti v obmejnem 100 
metrskem pasu kaznovani za prekršek, če pa kljub temu, da 
so odkriti nadaljujejo s poskusom pobega v posameznih pri- 
merih plačajo z življenjem, zato bi kazalo oceniti tako ravna- 
nje na meji. 

Kot je bilo že povedano, smo imeli lani manj kršitev javnega 
reda in miru, kar je tudi posledica tega, da se kopija prijave, 
na kateri je naveden prijavitelj, pošlje kršitelju in se občani 
bojijo prijavljati kršitelja, kot tudi selektivnejšega pristopa 
organov za notranje zadeve do lažjih kršitev javnega reda in 
miru. Povečan je bil tudi nadzor nad določenimi gostinskimi 
lokali, kjer se dogaja največ kršitev. Lani je bilo za 8,6% več 
prijavljenih gostinskih delavcev sodniku za prekrške zaradi 
točenja alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim osebam. 
Lani je bilo zaradi kršitve predpisov o točenju alkoholnih pijač 
prijevljeno sodniku za prekrške 1153 gostinskih delavcev in 
letos 604. Dejstvo, da zlasti v nekaterih okoljih naraščajo 
hujše kršitve, ki se končajo s hudimi telesnimi poškodbami 
zahtevajo intenzivnejši preventivni nadzor in tudi ukrepanje, 
ki ne rešuje vprašanje vse širšega problema alkoholizma, 
lahko pa zmanjšuje hujše posledice. 

S področja kršenja javnega reda in miru kaže opozoriti na 
vse pogostejše večje onesnaževanje okolja iz malomarnosti 
ali nespoštovanja predpisov o ravnanju z nevarnimi snovmi. 
Neurejena odlagališča odpadnih snovi brez ocene možnih 
posledic za okolje in malomarnega transporta in pretakanja, 
najpogosteje naftnih derivatov, pa tudi drugih agresivnih 
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kemikalij, vse bolj opozarja na nujno širšo strokovno in druž- 
beno prizadevanje za urejaje tega področja. 

Lani je bilo zaplenjeno 577 kg eksploziva in 43.451 vžigalnih 
kapic, kar kaže na izredno malomaren odnos OZD do hrambe 
in nadzora porabe eksploziva. 

S področja kriminalitete bi k temu, kar je bilo povedano, 
dodal le to, da se poleg večanja števila odkritih kaznivih 
dejanj, če jih gledamo v več letnem obdobju, povečujejo tudi 
nekatere hujše oblike kaznivih dejanj, kot so neupravičena 
proizvodnja in promet z mamili, lani za 58% več, letos za 7,2% 
manj, omogočanja uživanja mamil, lani + 35%, letos + 12,5%, 
umor, posebno težke telesne poškodbe, .povzročanje nevar- 
nosti na deloviščih in področju gospodarske kriminalitete, 
neupravičeno zastopanje v zunanje trgovinskem poslovanju 
+150%, ponarejanje vrednotnic, neupravičeno dajanje ozi- 
roma sprejemanje daril, utaja davščin, zloraba položaja. 

Zaradi različnih ocen problema, mi je bilo naročeno, da 
nekoliko obsežneje spregovorim o mladoletniški kriminaliteti. 
Podatki, ki jih imamo o mladoletniški kriminaliteti v organih 
za notranje zadeve, ne zadoščajo za kakršne koli bolj poglo- 
bljene ocene brez dodatnega strokovnega obravnavanja. 
Podatki, ki jih spremljamo v RSNZ bi bili lahko spodbuda, da 
se v ustrezni strokovni ustanovi izdela celovitejša analiza tega 
problema, če bo na osnovi podatkov ocenjeno, da je to 
potrebno. 

Organi za notranje zadeve so vjetu 1984 na območju SR 
Slovenije obravnavali 5.552 (2.490) mladoletnikov, ki so bili 
osumljeni storitve 4.262 (1.958) kaznivih dejanj ali 20.8% 
(-9%) manj kot leto prej oziroma 22,3% (12.3%) vseh obravna- 
vanih kaznivih dejanj v SR Sloveniji. Od skupnega števila 
obravnavanih je bilo 955 starih 14 let, 1.095 starih 15 let, 1.312 
starih 16 let in 2.190 starih 17 let. 

V strukturi mladoletniške kriminalitete prevladujejo kazniva 
dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje (91,6% vseh 
inkriminiranih dejanj mladoletnikov v letu 1984; 90,1% v letoš- 
njih 6 mesecih), od tega 2.062 (1.264) tatvin, 1.102 (620) velikih 
tatvin, 324 (215) poškodovanj tuje stvari, 209 (76) odvzemov 
motornega vozila, 103 (38) prikrivanj, 54 (20) goljufij, 23 (1) 
rop itd. Zoper človekovo življenje in telo je bilo storjenih 85 
(32) kaznivih dejanj, od tega 1 (1) umor, 1 (0) poskus umora, 1 
(0) uboj na mah, 3 (3) posebno hude telesne poškodbe, 16 (6) 
hudih telesnih poškodb, 30 (15) lahkih telesnih poškodb in 32 
(7) drugih tovrstnih kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji 
zoper spolno nedotakljivost in moralo, so mladoletniki v letu 
1984 storili 7 (9) posilstev, 18 (1) poskusov posilstva, 14 (3) 
primerov spolnega nasilja in 15 (6) drugih tovrstnih kaznivih 
dejanj. 

Lani se je povečalo predvsem število kaznivih dejanj neu- 
pravičene proizvodnje in prometa z mamili (+28%), posebno 
hude telesne poškodbe (od 1 na 3), roparske tatvine (od 1 na 
4), ropa (od 15 na 23), požara iz malomarnosti (od 8 na 14) itd. 
Prvič pa smo v preteklem letu beležili pri mladoletnikih kaz- 
niva dejanja uboja na mah, detomora, neupravičene uporabe, 
grabeža, igre na srečo in sodelovanja v skupini, ki je pooblaš- 
čeni uradni osebi preprečila uradno dejanje. V letošnjih 6 
mesecih pa beležimo porast kaznivih dejanj neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili (od 1 na 6), dokončanega 
umora (od 0 na 1), dokončanega posilstva (od 4 na 9), ponare- 
janja listin (od 74 na 101), izsiljevanja (od 3 na 6), nasilniškega 
obnašanja (od 7 na 83), preprečitve uradnega dejanja poo- 
blaščeni uradni osebi in povzročitve splošne nevarnosti. 

Od 5.552 obravnavanih mladoletnikov v letu 1984 je imelo 
1.684 mladoletnikov v družinskem okolju zanemarjeno, 780 
permisivno, 396 neenotno, 257 represivno in 136 agresivno 
vzgojo. Za ostale mladoletnike vzgoja ni bil zabeležena. Zane- 
marjena in neenotna družinska vzgoja sta bili pogosteje zaz- 
nani pri mladoletnikih, ki so bili osumljeni kaznivega dejanja 
zoper življenje in telo ter zoper družbeno oziroma zasebno 
premoženje. Mladoletniki, ki so živeli v družini s permisivno 
vzgojo, so bili pogosteje udeleženi med storilci kaznivega 
dejanja poškodovanja tuje stvari, odvzema motornega vozila 
in požara iz malomarnosti. Agresivna vzgoja pa je bila ugoto- 
vljena pri mladoletnih storilcih kaznivih dejanj zoper življenje 
in telo, spolnega nasilja, nasilniškega obnašanja, uboja na 
mah ipd. 

V času storitve kaznivega dejanja je 2.182 mladoletnikov 
živelo v popolni družini, 698 v družini ločenih staršev, za 642 
mladoletnih storilcev je skrbel eden od staršev, 84 pa jih je 
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živelo pri sorodniku ali skrbniku. V drugih primerih družinske 
razmere niso bile zabeležene. Pri 587 obravnavanih mladolet- 
nikih je bilo npr. ugotovljeno, da je bil eden od staršev alkoho- 
lik, v 49 primerih pa duševni bolnik. 

Mladoletniška kriminaliteta kljub upadanju oziroma umiritvi 
opozarja na slabosti in na določen zastoj v naporih vseh, ki 
naj bi skrbeli za vzgojo najmlajšega rodu. Odkloni med mla- 
dimi so pogojeni s problemi, ki nastajajo v procesih vzgoje in 
izobraževanja, zaposlovanja, upadanja osebnega standarda, 
izrabe prostega časa itd. Vse pogosteje so med mladoletniki 
zabeleženi primeri uživanja droge ter udajanja alkoholu. 
Večino dejanj naznanijo občani oz. oškodovane organizacije, 
manj pa so odraz preventivno-nadzorne in svetovalne dejav- 
nosti. Agresivno in nasilniško vedenje mladoletnikov ter drugi 
odklonski pojavi med mladimi morajo v večji meri postati skrb 
skrbstvenih, socialnih, vzgojnih in družbenopolitičnih orga- 
nov, saj brez skupnih naporov ne bo mogoče zagotoviti zdrav 
odnos mladih do družbene lastnine in ljudi. 

S posebno neugodnimi podatki izstopa požarna varnost. 
Lani je v Sloveniji gorelo 1684 krat, letos v I. polletju 925 krat. 
Lani je bila s požari povzročena na družbenem in zasebnem 
sektorju škoda v višini ene milijarde, letos do sedaj 624 
milijonov. Čeprav moramo v teh primerjavah upoštevati vpliv 
inflacije, je pa zaskrbljujoče, da je kar 76% vse s požari 
povzročene škode posledica malomarnosti in brezbrižnosti 
ljudi. 

V prvem polletju letos je enak % povzročene škode zaradi 
malomarnosti, če tudi je lani IS posebno razpravljal o proble- 
matiki požarnega varstva in sprejel poseben akcijski načrt za 
izboljašnje požarne varnosti. Posebno vprašanje je neupošte- 
vanje predpisov pri delu z varilnimi napravami. Lani je bilo v 
prvem polletju 8 požarov kot posledica Varjenja, letos 18. 
Kljub številnim preventivnim ukrepom in tudi kaznovanju se 
požarna varnost v Sloveniji ni izboljšala. 

Ugodnejši so pokazatelji o varnosti v cestnem prometu. 
Lani je v cestnem prometu izgubilo življenje 492 ljudi, letos v 5 

mesecih 113. Lani je bilo 2.443 in letos 687 huje poškodova- 
nih. Lani se je v primerjavi z letom 1983 zmanjšalo število 
mrtvih za 6,6%, letos za 32,4%. 

Med vzroki za nesreče v cestnem prometu je na prvem 
mestu neprimerna hitrost, vse večji delež pa dobiva tudi 
vinjenost. Nedvomno so številni vzroki za upadanje nesreč z 
najhujšimi posledicami v cestnem prometu, vendar ima pri 
tem svoj pomemben delež dolgoletno aktivno delo komitejev 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Lani so delavci organov za notranje zadeve uporabili 850 
krat prisilna sredstva, od tega 30 krat neupravičeno. Z upo- 
rabo prisilnih sredstev sta bila dva občana teže poškodovana, 
25 pa lažje. 3 miličniki so bili teže, 46 pa laže poškodovani. 2 
krat so miličniki uporabili strelno orožje, 3 krat pa so bili 
napadeni s strelnim orožjem. 

Občani so se 331 krat pritožili zoper delo pooblašenih 
uradnih oseb, od tega 107 krat opravičeno. 

Ob vseh prekoračitvah pooblastil ali neupravičene uporabe 
prisilnih sredstev smo disciplinsko ukrepali v 2 težjih primerih 
pa podali ovadbo tožilstvu. 23 delavcev je bilo odstranjeno iz 
delovnega razmerja v ONZ. 

V poročilu RSNZ za leto 1984 smo obširneje razložili finan- 
čno materialno stanje, ker zaradi hitrega naraščanja material- 
nih stroškov in cen opreme, nismo mogli več nadomeščati 
dotrajano opremo, zlasti na področju zvez in prometnih sred- 
stev, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dela. 

Ker je bilo poročilo objavljeno v Poročevalcu in nima nika- 
kršnih oznak zaupnosti, sem se v uvodu omejil le na primer- 
javo stanja v letu 1984 in prvem polletju letos pri pomembnej- 
ših varnostnih področjih. Če v poročilu posamezna vprašanja 
niso dovolj jasno opisana ali imate predloge kako bi v bodoče 
na še bolj razumljiv način posredovali informacije o varno- 
stnih problemih in delu organov za notranje zadeve čim 
širšemu krogu občanov, bomo pripombe vsekakor upoštevali 
v prihodnjem letu. 
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UVODNA BESEDA 

Julke Žibert, članice Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije in predsednice Republiškega komiteja za 

promet in zveze k poročilu o varnosti v železniškem, 

cestnem, pomorskem in zračnem prometu ter žičnicah 

Ko smo v preteklem letu obravnavali stanje varnosti v želez- 
niškem prometu, je bila sprejeta pobuda, da se analizira 
stanje varnos'ti v vseh prometnih panogah v SR Sloveniji. 
Gradivo, ki ste ga prejeli, je povzetek obširnega poročila, ki ga 
je pripravil Republiški komite za promet in zveze v sodelova- 
nju z drugimi pristojnimi republiškimi, in zveznimi organi in 
obravnaval ter sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo o varnosti v železniškem, cestnem, pomorskem in 
zračnerfi prometu ter na žičnicah obravnava prometno var- 
nost, z vidika izvajanja predpisov, kot tudi podatkov o nesre- 
čah in drugih izrednih dogodkih, ki so ali bi lahko ogrožali 
prometno varnost. Pri tem analizira razvitost prometne infra- 
strukture, doseženo stopnjo opremljenosti in tehnološke raz- 
vitosti ter organizacijske usposobljenosti posameznih pro- 
metnih panog, kar vse lahko bistveno vpliva na slabšo ali 
boljšo prometno varnost. Poročilo zajema obdobje zadnjih 
štirih let. 

Ugotavljamo, da se varnost v analiziranem obdobju v vseh 
prometnih panogah statistično gledano ni poslabšala, saj 
število nezgod in izrednih dogodkov kljub stalnemu narašča- 
nju števila prevoženih kilometrov in obsega dela, upada. 
Narava ugotovljenih pomanjkljivosti, kot so nespoštovanje 
zakonskih in samoupravnih varnostnih predpisov in zaostaja- 
nje v razvoju, pa nas vodi k spoznanju, da bi bilo lahko stanje 
bistveno drugačno, torej slabše. To nenazadnje dokazujejo 
nesreče z velikimi škodnimi posledicami in številom ponesre- 
čencev. Iz tega razloga v analizi tudi ocenjujemo, da stanje 
varnosti v prometu ni zadovoljivo. 

Normativna ureditev varnosti v prometu, ki je sicer v pre- 
težni pristojnosti zveznih organov, ni povsem zadovoljiva. 
Določeno število predpisov, predvsem podzakonskih aktov 
sploh še ni izdano, nekateri pa so že zastareli. Sankcije za 
kršenje predpisov so nizke, tako da ne stimulirajo prometnih 
organizacij združenega dela in drugih udeležencev v prometu 
k doslednemu upoštevanju in izvajanju. Tako odnos se v 
organizacijah združenega dela odraža tudi v pomanjkljivi 
samoupravni urejenosti vprašanj s področja varnosti v pro- 
metu, slabi organizaciji in šibki kadrovski zasedbi organov 
notranje kontrole, kar še posebej velja za cestne prevoznike. 
Posledica tega je nezadovoljiva j^kupna in osebna odgovor- 
nost tako organizatorjev kot tudi delavcev, neposredno vklju- 
čenih v promet. 

Proces modernizacije proizvodnih sredstev in prometne 
infrastrukture v vseh panogah prometa, razen v zračnem, je 
prepočasen in zaostaja za potrebami rastočega obsega pre- 
voza blaga in potnikov. Tako ocenjujemo, da bomo plane 
razvoja prometnih dejavnosti za obdobje 1981-1985 uresni- 
čili, in sicer v Železniškem gospodarstvu Ljubljana s 57%, na 
letališčih s 60, v cestnem gospodarstvu s 75 in v Luki koper z 
80 odstotki. 

Navedene številke kažejo globalno sliko stanja, medtem ko 
bo v posameznih segmentih realizacija planskih nalog še 
nižja. Zmanjševala sta se obseg in kvaliteta vzdrževanja želez- 
niških vozil in prog, predvsem pa niso bili realizirani sprejeti 
programi posodobitve železnic s prednostno izgradnjo objek- 
tov in naprav, ki omogočajo večjo prometno varnost. Hitremu 
razvoju motorizacije ni sledila potrebna posodobitev 
cestnega omrežja niti ne izboljšava prometne kulture in vede- 
nja udeležencev v prometu. V preteklosti zgrajene ceste ne 
ustrezajo doseženi razvitosti cestnega prometa. Z zaostrova- 
njem problemov financiranja njihovega vzdrževanja in moder- 
nizacije se prometno tehnični pogoji cest za varen promet 
stalno poslabšujejo. Prav tako se slabša tehnično stanje vozil, 
na kar vplivajo motnje v preskrbi z rezervnimi deli in drugimi 
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repromateriali, pa tudi večkrat neodgovorni odnos od njiho- 
vega vzdrževanja. Stanje varnosti v pomorskem in zračnem 
prometu ter na žičnicah je nekoliko bolj zadovoljivo, čeprav 
so bile tudi v teh dejavnostih ugotovljene deločene pomanj- 
kljivosti. 

Neustrezna strokovna usposobljenost delavcev, nepo- 
sredno vključenih v prometne dejavnosti, velika fluktuacija in 
pomanjkanje teh delavcev, predvsem na železnici in v javnem 
cestnem prometu, težki pogoji gospodarjenja in s tem pove- 
zan nizek družbeni in osebni standard delavcev, nizki osebni 
dohodki in nestimulativni sistemi nagrajevanja, skupaj s prej 
navedenimi ugotovitvami tudi negativno vplivajo na varnost v 
prometu. 

Poročilo je znova pokazalo na vso resnost stanja varnosti v 
prometu in na to, da so ugotovitve in sklepi Skupščine SR 
Slovenije dne 24. oktobra 1984, ko je obravnavala »Poročilo o 
stanju varnosti v železniškem prometu na območjuSR Slove- 
nije«, še vedno aktualni in to ne glede na to, da so Železniško 
gospodarstvo Ljubljana, Republiški komite za promet in zveze 
in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v tem času že sprejeli 
vrsto ukrepov. Hkrati je tudi pokazalo, da se skrb za učinko- 
vito in odgovorno zagotavljanje varnosti ne nanaša le in samo 
na železniški, ampak tudi na promet v drugih prometnih 
panogah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval poročilo 
o varnosti v prometu in na osnovi omenjenih ugotovitev v 
okviru svojih pristojnosti sprejel pobude, sklepe in priporo- 
čila, ki naj prispevajo k izboljšanju ugotovljenega stanja in 
zagotovijo večjo varnost v prometu. 

Tako je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že dal pobudo 
Zveznemu izvršnemu svetu, da v okviru tekoče ekonomske 
politike v skladu z opredeljenimi cilji prometne politike in v 
skladu z dolgoročnim programom stabilizacije v prometu 
zagotovi take pogoje gospodarjenja organizacij združenega 
dela v nekaterih prometnih panogah, ki bodo preprečili 
nadaljnje poslabševanje razmer, predvsem na železnici in 
cestah. 

Za izboljšanje materialnega položaja železnice je Zvezni 
izvršni svet v tem letu ob podpori tudi našega Izvršnega sveta 
dvignil tarife za prevoz blaga in potnikov v povprečju za 
32,5%, ki pa še vedno ne zagotavljajo enostavne reprodukcije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podprl novo poslovno 
usmeritev Železniškega gospodarstva Ljubljana, ki stremi za 
tem, da z neposredno menjavo dela zagotovi uporabnikom 
kvalitetnejši, hitrejši in pravočasen prevoz blaga (garantirani 
prevoz) oziroma da pridobi večje uporabnike in druge organi- 
zacije združenega dela za nakup vagonov, ki jih primanjkuje, 
in si jih je Železniško gospodarstvo Ljubljana moralo in si jih 
še mora izposojati od drugih železniških transportnih organi- 
zacij v tujini. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je prav tako 
podprl predlog novega pristopa za oblikovanje voznega reda, 
ki ga je pripravilo Železniško gospodarstvo Ljubljana in ga 
predložilo Skupnosti jugoslovanskih železnic. Ta pristop pri- 
speva k boljši tehnično-tehnološki povezanosti na železnici, 
boljši organizaciji dela in s tem tudi k večji varnosti na želez- 
nici. 

Istočasno s prizadevanji za zagotovitev stabilnih virov finan- 
ciranja cestnega gospodarstva je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da bi vsaj delno ublažil težak materialni položaj, dal 
soglasje k sklepu Skupščine Skupnosti za cetse Slovenije za 
povečanje cen posebnih povračil-cestnin, podprl pa je tudi 
sklep Skupščine Skupnosti za ceste Slovenije za dvig cen 
pristojbin za motorna in priklopna vozila. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal Zveznemu izvrš- 
nemu svetu tudi pobudo, da pospeši postopke za izdajo 
manjkajočih zakonov in podzakonskih aktov oziroma da 
sproži postopke za spremembe in dopolnitve tistih, ki 
pomanjkljivo ali na neustrezen način urejajo določena vpraša- 
nja prometne varnosti. 

Ugotovimo lahko, da so pristojni zvezni organi že pripravili 
nekatere zakonske oziroma podzakonske akte in jih dali v 
proceduro, kot n.pr. s področja železniškega, zračnega in 
pomorskega prometa, druge pa še pripravljajo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zadolžil pristojne 
republiške upravne organe, da pripravijo manjkajoče podza- 
konske akte, ki so v pristojnosti republike (gre le za dva 
predpisa, ki še nista izdana na osnovi zakona o varnosti na 
žičnicah in vlečnicah in ki sta že v pripravi) ter da poostrijo 
nadzor nad izvajanjem predpisov o varnosti v prometu in da 

sodelujejo z organizacijami združenega dela pri odpravljanju 
ugotovljenih pomanjkljivosti in slabosti. Hkrati je priporočil 
organizacijam združenega dela in njihovim splošnim združe- 
njem, da nemudoma sprejmejo vse potrebne ukrepe, s kate- 
rimi bodo zagotovili večjo varnost v prevozu blaga in pot- 
nikov. 

S stanjem prometne varnosti nikakor ne moremo biti zado- 
voljni, predvsem v javnem potniškem prometu ne, na kar nas 
opozarja to poročilo. Zato bomo morali poleg zagotovitve 
materialnih pogojev še bolj zaostriti skupno in osebno odgo- 
vornost vodilnih, vodstvenih in delavcev v neposrednem pro- 
metu. Več bomo morali storiti za izobraževanje in vzgojo 
udeležencev v prometu in za njihovo samozaščitno ravnanje. 

Predlagam, da poročilo obravnavate in podprete predloge 
in priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
sprejmete usmeritve za izboljšanje varnosti v prometu. 
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