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POROČILO 

o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah 

ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1986 

(ESA-258) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 54. seji dne 
28. 5. 1987 obravnaval: 
- POROČILO O VARNOSTNIH RAZMERAH IN DRUGIH 
NOTRANJIH ZADEVAH TER O DELU ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE V LETU 1986, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Ob obravnavi poročila, ki ga je pripravil Republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel ugotovitve in priporočila za oblikovanje, 
usmerjanje in izvajanje politike na področju zagotavljanja 

S sprejetim delovnim programom zborov Skupščine SR 
Slovenije za leto 1987 smo določili, da se glede gradiv, ki 
se vsako leto obravnavajo v zborih Skupščine SR Slove- 
nije, v delovnih telesih oceni, na kakšen način se bo 
posamezno gradivo obravnavalo. Eno od takih gradiv je 
Poročilo o varnostnih razmerah in drugih notranjih zade- 
vah ter delu organov za notranje zadeve. V lanskem letu 
so bila po obravnavi poročila za leto 1985 na zborih 
sprejeta »Stališča, sklepi in priporočila«, ki so še v celoti 

trdnih in urejenih varnostnih razmer v SR Sloveniji. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220 in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve, 
- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve , 
- Dore DOVEČAR, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

aktualna, zato je bilo dogovorjeno, da poročila za leto 
1986 obravnavajo in se do njega opredele delovna 
telesa zborov in skupščine. 

Da bi bili delegati, njihove samoupravne organizacije in 
skupnosti, obveščeni o poročilu in obravnavi tega poro- 
čila v delovnih telesih zborov in skupščine, objavljamo v 
tej številki poročilo, v eni od naslednjih številk pa bomo 
objavili ugotovitve in stališča. 

- Na podlagi 704. člena Ustave SR Slovenije in 21. člena 
Zakona o notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28-1391/80 z 
dne 17. novembra 1980) podaja Republiški sekretariat za 
notranje zadeve SR Slovenije 

POROČILO O VARNOSTNIH 
RAZMERAH IN DRUGIH NOTRANJIH 
ZADEVAH TER DELU ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE 

Na območju Socialistične republike Slovenije so v letu 1986 
delavci Republiškega sekretariata za notranje zadeve, uprav 
za notranje zadeve, postaj milice s splošnim delovnim 
področjem in občinskih upravnih organov za notranje zadeve 
dosledno in v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi izvrše- 
vali naloge iz svoje pristojnosti, v varnostnih razmerah, ki so 
jih pogojevale težave v družbenopolitičnih in ekonomskih 
odnosih, zapletena mednarodna situacija, ter ponovno 
razraščanje mednarodnega terorizma. Delavci organov za 
notranje zadeve so spremljali in odkrivali pojave, ki so slabili 
družbenopolitične varnostne razmere in ukrepali proti posa- 
meznikom, ki so s svojim ravnanjem ogrožali osebno in 
splošno varnost ljudi in premoženja, ovirali uresničevanje 
ciljev družbenopolitičnih organizacij in skupnosti v procesu 
mobilizacije celotne družbene skupnosti pri izvajanju stabili- 
zacijskih prizadevanj ter napadali in skušali rušiti pridobitve 
socialistične revolucije ter bratstva in enotnosti jugoslovan- 
skih narodov in narodnosti. 

V skladu s pooblastili in varnostno problematiko so organi 
za notranje zadeve kot strokovni dejavnik sistema splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v letu 1986 name- 
nili posebno pozornost: 

- doseganju višje ravni preventivnega in represivnega delo- 
vanja na področju zagotavljanja javnega reda in miru, varova-' 
nja življenja ljudi, družbenega ter osebnega premoženja, 
varovanja človekovega življenjskega okolja, urejanja in nad- 
zorovanja cestnega prometa, odkrivanja osumljencev kazni- 
vih dejanj in drugih iskanih oseb, varovanja določenih oseb in 

objektov, nuđenja pomoči pri naravnih katastrofah, nadzora 
in kontrole prometa čez državno mejo ter drugih vprašanj, ki 
vplivajo na splošno varstvene razmere v SR Sloveniji; 

- onemogočanju in odkrivanju . osumljencev ogrožanja 
ustavne ureditve in samoupravnega socialističnega sistema, 
vloge delavskega razreda, bratstva in enotnosti jugoslovan- 
skih narodov in narodnosti, spodkopavanja ekonomskih 
temeljev socialističnega samoupravljanja in drugih družbenih 
vrednot in pridobitev socialistične revolucije; 
- doslednejšemu in učinkovitejšemu strokovnemu delu na 
področju upravnih notranjih zadev kot so zadeve javnih sho- 
dov in prireditev ter druge oblike združevanja občanov, pot- 
nih listin, prebivanja tujcev, posesti in nošenja orožja in stre- 
liva, eksplozivnih snovi, osebnih izkaznic, prijavljanja in 
odjavljanja prebivališča, registracije motornih vozil, izdaje 
vozniških dovoljenj, državljanstva, matičnih knjig in osebnih 
imen, varstva pred požarom, ipd.; 
- koordiniranemu delovanju organov za notranje zadeve z 

drugimi upravnimi organi in strokovnimi službami, družbeno- 
političnimi organizacijami in skupnostmi, s poveljstvi oboro- 
ženih sil in z vsemi dejavniki splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite; 

- nadaljnjemu uvajanju novih metod dela in tehnični 
modernizaciji služb ter racionalizaciji operativnih dokumenta- 
lističnih in analitičnih opravil z nadaljnjim razvojem informa- 
cijskega sistema organov za notranje zadeve; 

- dograjevanju in izpopolnjevanju kadrovske strukture in 
organizacije dela organov za notranje zadeve v skladu z 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter družbenopolitič- 
nimi smernicami; 

- nadaljnjemu usposabljanju za delo v izrednih razmerah s 
posebnim poudarkom na dograjevanju preventivnih aktivno- 
sti v varnostnem okolišu ter na strokovnem in idejnopolitič- 
nem usposabljanju delavcev v organih za notranje zadeve v 
cilju utrjevanja enotnega varnostnega sistema; 

- dopolnjevanju sistemskih rešitev in ukrepov na področju 
notranjih zadev pri nuđenju strokovne pomoči komiteju za 
SLO in DS ter narodni zaščiti kot najširši obliki samozaščitne 
organiziranosti delovnih ljudi in občanov; 

-sistematičnemu obveščanju delovnih ljudi in občanov ter 
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družbenopolitičnih organizacij in skupnosti o negativnih 
družbenih pojavih, ki so pomembni za samozaščitno in var- 
nostno ravnanje delovnih ljudi in občanov; 

- razvijanju sodelovanja z Zveznim sekretariatom za notra- 
nje zadeve in organi za notranje zadeve republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin; 

- utrjevanju sodelovanja s tujimi varnostnimi organi ter 
drugimi nadzornimi organi pri enotnem in koordiniranem 
zoperstavljanju odklonskim pojavom in zagotavljanju stabil- 
nih varnostnih razmer; 

- utrjevanju in razvijanju samoupravnih odnosov, dosega- 
nju idejnopolitične trdnosti ter zagotavljanju primernejšega 
socialnega in materialnega statusa delavcev v organih za 
notranje zadeve ob racionalni porabi dodeljenih družbenih 
sredstev. 

Aktivnost organov za notranje zadeve v letu 1986 je pote- 
kala v skladu s sprejeto delovno in programsko usmeritvijo, 
sklepi in priporočili Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta 
ter Sveta SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve, usmerjena 
pa je bila v zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer, v pove- 
čanje učinkovitosti odkrivanja in preprečevanja vseh vrst kaz- 
nivih dejanj in negativnih pojavov ter v večjo mobilnost in 
sistematičen razvoj preventivne dejavnosti organov za notra- 
nje zadeve na področju ohranjanja stabilnih varnostnih raz- 
mer v SR Sloveniji in SFRJ. 

UVOD 

Varnostno politične razmere v SR Sloveniji in SFRJ so v letu 
1986 močneje kot v preteklih letih izražale posamezne proti- 
samoupravne in protisocialistične težnje, ki bi se lahko v 
prihodnosti razvile v ostra nasprotja in ogrozile proces demo- 
kratizacije političnega sistema socialističnega samoupravlja- 
nja. Slabšanje varnostno političnih razmer v SR Sloveniji in 
SFRJ v letu 1986 je posledica nakopičenih slabosti v delova- 
nju družbenopolitičnega in ekonomskega sistema ter njihovo 
počasno in neučinkovito razreševanje. Uveljavljanje politike 
sile v mednarodnih političnih odnosih, politična in gospodar- 
ska situacija v svetu povzroča vse večji razkorak med razvitimi 
in nerazvitimi, ovira razvoj in vnaša motnje v svetovno trgo- 
vino in mednarodno menjavo ter veča odvisnost in težave 
nerazvitih držav, kar pomembno vpliva na varnostno situacijo 
doma in v tujini. 

Zastoji v razvoju samoupravnih odnosov, nedorečenosti in 
nedoslednosti tekoče ekonomske politike, pretirani normati- 
vizem, ki hromi samoupravno pobudo in krepi vlogo birokra- 
cije, malomaren odnos do družbene lastnine in nizka stopnja 
samozaščitne osveščenosti so dejavniki, ki so v letu 1986 
slabili varnostne razmere in vplivali na razpoloženje delovnih 
ljudi in občanov. 

Motnje v družbeni reprodukciji vse bolj ogrožajo socialno 
varnost delovnih ljudi in občanov, ki postajajo vse bolj kritični 
do počasnega reševanja posameznih vprašanj in odvisnosti 
od birokratskega poseganja na področje družbenega in oseb- 
nega standarda. 

Na to opozarja občuten porast števila izsiljenih sestankov in 
prekinitev dela ter drugih oblik nezadovoljstev. Do prekinitev 
je prihajalo zlasti v tistih sredinah, ki so se srečevale s teža- 
vami pri izplačevanju osebnih dohodkov, poslovno neuspeš- 
nostjo, neustreznimi delovnimi pogoji, slabo organizacijo in 
informiranostjo ter z birokratsko-tehnokratskim poseganjem 
v samoupravne pravice delovnih ljudi. V mnogih primerih so 
se poslovodne strukture vnaprej izognile pritiskom za poveča- 
nje osebnih dohodkov z dvigovanjem le-teh, celo na račun 
akumulacije in mimo realnih rezultatov gospodarjenja. 

Lani je bilo v organizacijah združenega dela na območju SR 
Slovenije zabeleženih 398 (340) konfliktnih pojavov, od tega 
130 (87) prekinitev dela, 83 (97) izsiljenih sestankov in 183 
(153) drugih oblik izražanja nezadovoljstva. Največ konfliktnih 
pojavov je bilo v neposredni proizvodnji, naraščajo pa tudi v 
delovnih skupnostih skupnih služb, šolstvu in zdravstvu ter v 
upravnih organih. 74,2% prekinitev dela ali izsiljenih sestan- 
kov je nastalo zaradi nezadovoljstva delavcev z višino izplača- 
nega osebnega dohodka, sledijo nezadovoljstva z izplačifSm 
ostanka dohodka delovne organizacije, naraščanje življenj- 
skih stroškov in večanje socialnih razlik, ipd. 

Kljub dokaj ugodnim statističnim trendom na področju kri- 
minalitete in javnega reda ter miru beležimo v preteklem letu 

porast nekaterih težjih oblik nasilništva ter hujših oblik krše- 
nja javnega reda in miru, pri katerih je bilo udeleženih več 
oseb. 

Naraščanje števila prometnih nezgod z mrtvimi in poškodo- 
vanimi osebami potrjuje neugodne prometno-varnostne raz- 
mere. 

Kljub širši družbeni akciji v letu 1986 nismo ustavili neugod- 
nega trenda požarov in požarne škode. 

Celotna problematika opozarja, da varnostne razmere in 
samozaščitna osveščenost na posameznih področjih niso 
ustrezna in da se naš varnostni sistem sooča z vse resnejšimi 
težavami in slabostmi, ki terjajo maksimalne napore in odgo- 
vornost organov za notranje zadeve. Družbeno in zasebno 
premoženje je bilo lani z 38.118 kaznivimi dejanji in 1.778 
požari oškodovano za 10 milijard dinarjev. Malomaren odnos 
do družbenega prerrjoženja, brezbrižnost in lagodnost ter 
splošna nedisciplina so okoliščine, ki so jih organi za notranje 
zadeve največkrat zasledili pri vseh oblikah deviantnega in 
kriminalnega obnašanja. 

Vse aktivnosti organov za notranje zadeve so v letu 1986 
potekale v skladu z zakonskimi pooblastili in smernicami ter 
priporočili Skupščine SR Slovenije. Visoko stopnjo mobilno- 
sti in organiziranosti so organi za notranje zadeve potrjevali 
zlasti v aktivnostih v času turistične sezone, ko so v skladu z 
enotnim programom in v sodelovanju z ostalimi subjekti 
splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite izvajali 
naloge na področju kontrole prehajanja državne meje, globin- 
skega varovanja državne meje, varnosti v cestnem in železni- 
škem prometu, varnosti v turističnih objektih, ipd. Pozitivne 
izkušnje takega akcijskega delovanja, kjer so mobilizirani vsi 
samozaščitni dejavniki in mehanizmi, bo potrebno v bodoče 
prenesti tudi na druga področja, kjer se pojavljajo negativni 
varnostni trendi, kot so npr.: varovanje družbenega premože- 
nja, mladoletno prestopništvo, pojavi na športnih prireditvah 
in javnih shodih, varstvo okolja ipd. 

I. AKTIVNOSTI PROTI USTAVNI UREDITVI 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE IN SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

1. Kazniva dejanja in prekrški s političnim 
obeležjem ter druge oblike delovanja proti 
ustavni ureditvi SR Slovenije 

V letu 1986 so delavci organov za notranje zadeve javnim 
tožilstvom ovadili 26 (33) oseb zaradi suma storitve 39 (38) 
kaznivih dejanj s političnim obeležjem. V letu 1986 je bilo. 
obravnavanih tudi 422 (353) prekrškov zoper javni red in mir s 
političnim obeležjem, oz. 19,5% več kot v preteklem letu. 
Organi za notranje zadeve so odkrili 51,4% (57,7) osumljen- 
cev, 48,6% prekrškov pa je ostalo neraziskanih. Med nerazi- 
skanimi prekrški prevladujejo primeri risanja nacističnih sim- 
bolov (42%) in izpisovanja parol s sovražno vsebino (32,2%). 

V strukturi raziskanih prekrškov s političnim obeležjem 
prevladujejo primeri sramotitve družbenopolitične ureditve 
(65,9%) in širjenja vznemirljivih vesti. Od skupnega števila 
obravnavanih kršiteljev jih je bilo 127 oz. 58,8% pod vplivom 
alkohola, 70 (32,4%) občanov pa je bilo že v preteklosti obrav- 
navanih zaradi enakih ali podobnih kršitev. 

Desna alternativa politiki ZK je v minulem letu izkoriščala 
večjo odprtost naše družbe in napadala vrednote NOB, soci- 
alistično revolucijo, politiko ZK ter bratstvo in enotnost jugo- 
slovanskih narodov in narodnosti. Prizadevanja teh struktur 
so bila usmerjena v argumentacijo teze o ekonomski in poli- 
tični zgrešenosti samoupravljanja in v poskuse diskreditiranja 
Jugoslavije v mednarodni javnosti. Polemično in kritizersko 
obravnavanje aktualnih družbenih dogajanj je pritegnilo 
pozornost somišljenikov v drugih republikah pa tudi v tujini. 

Vse pogostejši primeri kršitev sprejetih zakonov, predpisov, 
samoupravnih sporazumov in dogovorov, pojavi neodgovor- 
nega odnosa do dela in družbene lastnine, primeri birokrati- 
zacije in tehnokratizacije ter neusklajenega delovanja uprav- 
nih organov, ustvarjajo vtis družbene neučinkovitosti in neor- 
ganiziranosti, kar nezadovoljneži s politiko Zveze komunistov 
in s socialističnim samoupravljanjem vse pogosteje izkoriš- 
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čajo za verbalne izpade in druge oblike politikantskega kriti- 
zerstva naše samoupravne socialistične ureditve. 

V lanskem letu se je močno okrepila dejavnost alternativnih 
gibanj, zlasti ekološkega in mirovniškega. Inteziviralo se je 
izpostavljanje vprašanj o varovanju okolja, vrstile so se 
pobude za odpravo členov kazenskega zakona, ki sankcioni- 
rajo verbalne delikte, civilno služenje vojaškega roka, ipd. O 
vseh teh pobudah je tekla razprava na mladinskih kongresih, 
slovenskem in na zveznem. Del pobud je bil na zveznem 
mladinskem kongresu odločno zavrnjen, sprejete so bile tudi 
nekatere površne ocene, ki so tovrstnim pobudam vtisnile 
pečat družbene škodljivosti in zlonamernosti. 

2. Sovražno delovanje slovenske politične 
emigracije 

^Slovenska politična emigracija je izrabljala notranjepoli- 
tična nasprotja in protislovja v sistemu socialističnega samo- 
upravljanja in prizadevanja za ekonomsko stabilizacijo ter ob 
podpori zahodnega tiska stopnjevala sovražne in subverzivne 
pritiske na Jugoslavijo. 

Politična emigracija je tudi v preteklem letu nadaljevala s 
kadrovsko krepitvijo in pomlajevanjem vodstev emigrantskih 
skupin ter iskala možnosti za večje povezovanje med klerikal- 
nimi in nacionalistično separatističnimi emigrantskimi skupi- 
nami. Intenzivnejše povezovanje so skušali realizirati ne le 
med različnimi strukturami slovenske politične emigracije, 
ampak tudi med posamezniki v zdomstvu, zamejstvu in domo- 
vini. 
3. Obveščevalna in druga subverzivna aktivnost 
iz tujine 

Zaradi zapletenih družbenopolitičnih in ekonomskih raz- 
mer, razgibane družbenopolitične aktivnosti ob volitvah in 
kongresih Zveze komunistov pa tudi zaradi nekaterih novejših 
poudarkov v družbenih gibanjih, so v letu 1^86 tuje obvešče- 
valne in propagandistične ustanove svojo aktivnost v SR 
Sloveniji in SFRJ še stopnjevale. Te ustanove so legalno, 
pollegalno, s pomočjo agentur in z doslednim spremljanjem 
slovenskih in jugoslovanskih medijev obveščanja, zbirale 
podatke o vseh področjih notranje in zunanje politike, medna- 
cionalnih odnosih, odnosih med državo in Cerkvijo, o stabili- 
zacijskih ukrepih, o razpoloženju ljudi in o obrambnih pri- 
pravah. 

II. VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN UKREPI 
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI S 
PREHAJANJEM DRŽAVNE MEJE 

Naloge na področju varovanja državne meje so bile v letu 
1986 uspešno opravljene; delavci organov za notranje zadeve 
so tem prispevali k ugodnim varnostnim razmeram na 
področju mejnih prehodov za mednarodni in obmejni promet 
in v širšem zaledju državne meje. Pri svojem delu so uspešno 
sodelovali s Carino, obmejnimi enotami JLA, nosilci samozaš- 
čitnih dejavnosti in občani ter z obmejnimi in varnostnimi 
organi sosednjih držav. Poleg rednih delovnih nalog so milič- 
niki opravljali tudi naloge s področja SLO in DS, ki so jih 
narekovale trenutne varnostne razmere. 

K učinkovitejšemu delu pri varovanju državne meje je poleg 
dejavnosti državnih organov pozitivno prispevala krepitev 
vloge družbene samozaščite, ki je ob meji zajela širok krog 
delovnih ljudi in občanov, kar je še posebej pomembno pri 
globinskem varovanju državne meje, predvsem pri odkrivanju 
tihotapskih kanalov in ilegalnega vodenja ljudi čez državno 
mejo. 

Na ugodnejše varnostne razmere na območjih mejnih pre- 
hodov kaže tudi manjše število izrečenih ukrepov, ki jih 
delavci milice izvajajo pri kontroli prehajanja državne meje 
Kljub povečanemu prometu za 10% je bilo odkritih manj 
primerov ilegalnega vnosa orožja in streliva (-9,5%), zaseže- 
nih bistveno manj kosov različnih tiskanin (-85%), prav tako je 
bilo manj pobegov in poskusov pobegov čez državno mejo 
(-11%) ter manj odkritih ilegalnih kanalov (-23,5%). Pomemb- 
nejše povečanje beležimo pri deportacijah naših državljanov, 
ki že nekaj let kažejo trend povečevanja, pri čemer predstav- 
ljajo poseben problem Romi. 

1 ■ 'zvajanje meddržavnih sporazumov in stiki s 
tujimi mejnimi in varnostnimi organi 

Sodelovanje s tujimi varnostnimi in mejnimi organi pri izva- 
janju meddržavnih sporazumov in pri reševanju drugih vpra- 
šanj v zvezi s prehajanjem državne meje je v letu 1986 teme- 
ljilo na doslednem izvajanju sprejetih sklepov in stališč v duhu 
dobrih sosedskih odnosov. 

Delavci organov za notranje zadeve so sodelovali na več 
sestankih oz. zasedanjih mešanih komisij ali drugih pristojnih 
organov, na katerih je bila obravnavana problematika izvaja- 
nja Videmskega sporazuma o obmejnem prometu, izvajanja 
sporazuma o obmejnem prometu med SFRJ in republiko 
Avstrijo, označevanja in obnove jugoslovansko-avstrijske 
meje, izvajanja sporazuma o skupni mejni kontroli v železni- 
škem prometu med SFRJ in republiko Avstrijo, gradnje cest- 
nega predora skozi Karavanke in konstituiranja in dela 
poslovne skupnosti za izgradnjo spremljajočih objektov cest- 
nega predora skozi Karavanke, izvajanja sporazuma o malo- 
obmejnem prometu oseb med SFRJ in LR Madžasko in izvaja- 
nja sporazuma med SFRJ in LR Madžarsko o ugotavljanju in 
reševanju mejnih incidentov. 

Na dobro medsebojno sodelovanje kaže tudi reševanje krši- 
tev mejnega režima, čeprav je novembra 1986 varovanje 
državne meje terjalo smrt italijanskega ribiča. V letu 1986 ie 
bilo obravnavanih 54 (60) kršitev nedotakljivosti državneaa 
ozemlja, od tega 41 (53) na škodo naše integritete, 13 (7) pa jih 
je bilo povzročenih z jugoslovanske strani. Od skupunega 
števila mejnih incidentov je bilo od 23 (6) primerov kršitve 
zračnega prostora in to razen v 1 primeru vsi na našo škodo 

Vse kršitve so se reševale po diplomatski poti na lokalnem 
nivoju ali preko lokalnih mešanih komisij za ugotavljanje 
mejnih incidentov in drugih kršitev nedotakljivosti državne 
meje. 

2. Promet potnikov preko mejnih prehodov za 
mednarodni in obmejni promet 

Na območju SR Slovenije je čez mejne prehode za medna- 
Ed"""°bme'm Prome' v letu 1986 potovalo v obe smeri 
['l4. .9?5 (71,272.268) potnikov, kar je za 10% več kot leta 1985 Od tega je bilo 35,013.342 (30,006.163) naših državlja- 
nov, kar je 16% več kot leta 1985 in 43,481.593 (41 266 105) 
tujcev oz. 5% več. 
,^.H^dnarodnem Pr°metu je potovalo 54,704.989 
lAt„2„975) P°tnikov oz. 10% več kot leta 1985, od tega je bilo 
on'2^? 9 (20,545.587) naših državljanov ali 21% več in 29,664.610 (28,867.388) tujcev ali 2% več. Razlogi za povečan 
promet naših državljanov so v ugodnejših nakupih različnega 
biaga in v turističnih aranžmajih. Poleg tega so v drugi polo- 
vici leta vplivale na povečan promet tudi govorice o ponovni 
uvedbi depozita ali takse za prehod državne meje. 

3. Kontrola prehajanja državne meje in ukrepi 
na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni 
promet 

V letu 1986 so delavci organov za notranje zadeve v zvezi z 
izvajanjem predpisov, ki urejajo promet potnikov in blaga čez 
državno mejo izvedli na mejnih prehodih za mednarodni in 
obmejni promet 2966 (3231) ukrepov zoper 1211 (1247) oseb, 
ki so jih zaradi storjenih kaznivih dejanj ali drugih zadev iskali 
pravosodni in drugi organi. Število ukrepov se je zmanjšalo za 
8,2%. V 850 (1169) primerih je bil izveden ukrep zoper 503 
(521) naše državljane, v 2116 (2062) primerih pa je bil izveden 
ukrep zoper 708 (726) tujcev. 

Na mejnih prehodih ali v njihovi neposredni bližini so milič- 
niki zabeležili 4874 (5478) poskusov in uspelih pobegov čez 
državno mejo ali 11% manj kot leto prej, od tega jih je bilo 
eni?J532?) na zeleni meji in 131 <155) na mejnih prehodih, 59,5/o pobegov je bilo uspešnih. Prevladovali so naši držav- 
ljani (74,6%). 

Delavci organov za notranje zadeve so v letu 1986 odkrili 23 
(30) ilegalnih kanalov, od tega jih je bilo 17 na meji z Italijo 6 
pa na meji z Avstrijo. Obravnavanih je bilo 32 (65) oseb, ki so 
kot organizatorji ali sodelavci vodili ljudi čez državno mejo ali 
pa se ukvarjali s tihotapstvom blaga. 
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Italijanski mejni organi so med vzroki za vrnitev navajali 
predvsem klateštvo in izvrševanje kaznivih dejanj, avstrijski 
pa izvrševanje kaznivih dejanj ter prihod brez delovnega 
vizuma. Deportacije kažejo iz leta v leto trend povečevanja, 
kar pripisujemo povečani dejavnosti varnostnih organov v 
tujini in ostrejšim pogojem za bivanje in delo v teh državah. 
Poseben problem predstavljajo vrnjeni Romi, med njimi pa 
mladoletne osebe, za katere često ni mogoče ugotoviti identi- 
tete. 

III. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER 
SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 

Organi za notranje zadeve so se na področju varovanja 
javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja 
ter človekovega naravnega in bivalnega okolja kot strokovna 
služba aktivno vključevali v varnostne in samozaščitne aktiv- 
nosti. Posebna pozornost je bila namenjena kvalitetnejši 
organiziranosti in vsebini preventivnega dela ter rednemu 
ocenjevaju varnostne problematike. Uspešno je bilo sodelo- 
vaje s komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, organi in organizacijami družbenopolitičnih 
skupnosti in sredstvi javnega obveščanja. Organi za notranje 
zadeve so redno seznanjali družbene dejavnike z nepravil- 
nostmi in negativnostmi, ki bi lahko vznemirile varno počutje 
in zadovoljstvo delovnih ljudi ali ogrozile njihovo splošno 
varnost. Posebna pozornost je bila namenjena varnostno- 
preventivni dejavnosti v času turistične sezone. 

1. Preventivna dejavnost 

Ob redni dejavnosti na področju varovanja javnega reda in 
miru ter zagotavljanja ustrezne kvalitete varnostnih razmer so 
organi za notranje zadeve izvedli v letu 1986 26 (53) varnost- 
nih akcij s skupno 23.011 (48.503) ukrepi. 

Na področju varovanja družbenega premoženja organi za 
notranje zadeve že več let ugotavljajo številne pomanjkljivo- 
sti, ki kažejo na malomaren odnos do družbenega premože- 
nja. Ugotovitve so pokazale, da je družbeno premoženje 
pogosto izpostavljeno odtujevanju, uničevanju zaradi vplivov 
vremenskih razmer, itd. 

Potrebno je omeniti tudi celovita preventivna prizadevanja 
ONZ za varnost v času zimske in poletne turistične sezone 
(varstvo ustavne ureditve, varovanju državne meje, prepreče- 
vanje kaznivih dejanj, varovanje družbenega in zasebnega 
premoženja, varnost cestnega prometa), v okviru katerih je 
potekalo sodelovanje s komiteji za SLO in DS, inšpekcijami, 
carino, JLA in drugimi dejavniki sistema SLO in DS še bolj 
intenzivno. 

2. Javni red in mir 

Čeprav splošni statistični podatki nakazujejo ugodnejše 
razmere na področju varovanja javnega reda in miru, pa ni 
mogoče prezreti, da so v posameznih okoljih ugotovljene 
hujše oblike kršenja in da je v več kot 21,1% kršitev udeleže- 
nih 3 ali več ljudi. Iz strukture naznanjenih prekrškov je 
razvidno, da so v upadu prekrški zoper javni red in mir (za 
12,1%) in prekrški v zvezi s prehajanjem državne meje (za 
5,1%), medtem ko so porastu prekrški po drugih zakonih 
(porast za 5,4%), ki urejajo sožitje ljudi, kar je posledica širše 
preventivne dejavnosti organov za notranje zadeve (npr. 
porast števila predlogov o kršitvah Zakona o osebni izkaznici, 
Zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebival- 
stva, Zakona o orožju, Zakona o varstvu pred hrupom, občin- 
skih odlokov o javnem redu in miru, Zakona o verskih skupno- 
stih itd.). 

V strukturi kršitev javnega reda in miru ni večjih sprememb. 
Ob splošnem upadu števila kršitev so v porastu prekrški 
drznega vedenja (+28,1%), prekrški s političnim obeležjem 
(+19,5%) ter prekrški zanemarjanja otrok (od 30 na 33 prekr- 
škov). 

3. Skrb za splošno varnost delovnih ljudi in 
občanov, družbenega in zasebnega premoženja 
ter varstvo življenskega okolja 

Ugotovitve organov za notranje zadeve kažejo, da samozaš- 

čitna in varnostna kultura še nista uveljavljeni kot sestavini 
družbene zavesti in da se v delovnih in drugih okoljih opuš- 
čajo ukrepi, ki so nujni za splošno varnost ljudi in premoženja 
ter varstvo življenjskega okolja. Potrjuje se spoznanje, da je 
potrebno v večji meri in dosledneje uveljavljati smerinice akcij 
NNNP, tako da bi ustrezni varnostni ukrepi (varstvo pri delu, 
varstvo pred požari, skrb za prometno varnost, skrb za člove- 
kovo življenjsko in delovno okolje itd.) postali del vsakdanje 
prakse delovnih ljudi in občanov. 

Miličniki in kriminalisti so v organizacijah združenega dela 
obravnavali 232 (236) nesreč pri delu, pri katerih je bilo 17 (23) 
mrtvih in 213 (212) hudo telesno poškodovanih. Najpogostejši 
vzroki za nastanek nesreč pri delu so neprevidnost in neupo- 
števanje predpisov o varstvu pri delu ponesrečencev samih. V 
zasebnem sektorju je bilo 107 (101) nesreč, pri katerih je bilo 
49 (59) mrtvih in 58 (42) hudo telesno poškodovanih. Pri delu s 
traktorji je bilo 14 (22) mrtvih in 12 (15) hudo poškodovanih, 
medtem ko je pri ostalih kmečkih opravilih bilo 9 (5) mrtvih in 
14 (2) telesno poškodovanih. Porast števila nesreč v zaseb- 
nem sektorju, še zlasti pri gozdarskih in kmečkih opravilih 
kaže, da zasebniki pogosto ne spoštujejo najosnovnejših var- 
nostnih zahtev. 

V družbenem sektorju so organi za notranje zadeve obrav- 
navali 133 (157) škodnih primerov (strojelomov, izlitij, zruši- 
tev, itd.), pri katerih je nastala škoda v višini cca 325 (150) 
milijonov din. Največ škode so povzročili strojelomi, najpogo- 
steje v obratih lesne industrije. Vzroki zanje so bili različni, 
prevladujejo pa izrabljenost in utrujenost materiala ter drugi 
vzroki tehnične narave. V zasebnem sektorju so ONZ obravna- 
vali 31 škodnih primerov, pri katerih je bila povzročena škoda 
v višini cca 37 milijonov din. 

Na temelju ugotovitev, predlogov in sklepov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter lastne programske usmeritve so 
organi za notranje zadeve ugotavljali onesnaževalce in pre- 
ventivno delovali v cilju preprečevanja onesnaženja člove- 
škega življenjskega okolja. 

Odkritih je bilo 68 (57) primerov onesnaženj voda, 7 (12) 
onesnaženj zraka, v 14 (32) primerih pa so nevarne snovi 
iztekle v zemljo. V 16 (25) primerih je pri onesnaženju voda 
prišlo do pogina rib. 

Med onesnaževalci okolja je bilo 42 (87) proizvodnih OZD, 
25 (14) transportnih OZD, v 22 primerih pa so bili onesnaže- 
valci zasebni obrtniki, gospodinjstva, itd. 

Zelo zaskrbljujoče je, da v naši republiki še vedno nimamo 
celovitega pregleda uporabe vseh nevarnih snovi, ki so ali v 
procesu proizvodnje ali v skladiščih ali pa v tranzitu in ki na 
različne načine ogrožajo delovne ljudi in občane ter življenj- 
sko okolje. Neutemeljeno je pričakovati, da bi se lahko nevar- 
nim snovem v času tehnološkega razvoja izognili, zato bi 
morali storiti vse na področju preventivnega nadzora in oza- 
veščanja ljudi o nevarnostih, ki so pogojene z uporabo teh 
snovi. Posebno skrb je potrebno nameniti doslednejšemu 
izvajanju že sprejetih predpisov. 

4. Nezakonita posest in nošenje orožja 

Miličniki in kriminalisti so leta 1986 našli brez lastnika ali 
zasegli občanom 1.428 (1.218) kosov raznega orožja. Od 
skupnega števila najdenega in zaseženega orožja je bilo 621 
(308) kosov vojaškega orožja, 117 (148) lovskega , 203 (189) 
kosov športnega in 487 (573) kosov ostalega orožja (hladno 
orožje, deli orožja). Poleg navedenega je bilo najdeno ali 
zaseženo še 35.366 komadov raznega streliva, 209,71 kg raz- 
streliva, 2.934 užigalnih kapic, 160.173 petard in 500 kosov 
raznih min in granat. 

V letu 1986 je bilo na novo registriranih 4.948 kosov orožja, 
tako da je v naši republiki ob koncu leta (31. december 1986) 
zakonito registriranih 78.789 kosov orožja, od tega so fizične 
osebe razpolagale s 69.874 kosi orožja. 

5. Uporaba prisilnih sredstev, napadi na 
miličnike in pritožbe občanov 

Organi za notranje zadeve v okviru svojih pravic in dolžnosti 
redno spremljajo, analizirajo in ocenjujejo uporabo poobla- 
stil, odnos pooblaščenih uradnih oseb do delovnih ljudi in 
občanov ter organov in organizacij ter spremljajo in usmer- 
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jajo sposobnosti in pripravljenost delavcev za opravljanje 
najtežjih nalog. 

Pri zagotavljanju javnega reda in miru, splošne varnosti 
ljudi in pri prijemanju storilcev kaznivih dejanj so delavci 
organov za notranje zadeve v preteklem letu uporabili v 1384 
(1.301) primerih prisilna sredstva oz. v 83 primerih več kot leto 
poprej. V 675 (689) primerih so bili uporabljeni strokovni 
prijemi, sledijo s 571 (485) primeri sredstva za vklepanje, s 54 
(17) plinska sredstva, 49 (65) gumijevka, 24 (32) službeni pes 
in 11 (13) strelno orožje. Povečanje uporabe prisilnih sredstev 
je zabeleženo pri sredstvih za vklepanje in plinskih sredstvih. 

Pri opravljanju uradnih nalog v letu 1986 so t)ili miličniki 
napadeni v 96 (112) primerih, pri čemer sta 2 delavca izgubila 
življenje, 1 je bil hudo, 30 pa lahko telesno poškodovanih. 

6. Varovanje osebnosti, objektov in pošiljk 

V skladu s pooblastili organov za notranje zadeve in aktual- 
nimi varnosto političnimi razmerami so organi za notranje 
zadeve skrbeli za varnost najvišjih družbenopolitičnih pred- 
stavnikov, denarnih in drugih pošiljk, cestnih in železniških 
komunikacij, proslav, javnih shodov in prireditev itd. 

7. Humanitarna pomoč in druge oblike pomoči, 
ki so jo ONZ nudili delovnim ljudem in občanom 

Organi za notranje zadeve so v okviru svojih zakonskih 
pristojnosti in v skladu s programsko usmeritvijo opravili 
številne pomembne socialno-humanitarne naloge, v okviru 
katerih so bili deležni različnih oblik pomoči delovni ljudje in 
občani, organizacije združenega dela, krajevne skupnosti ter 
druge samoupravne organizacije in skupnosti, ko je bilo ogro- 
ženo njihovo življenje, pravice, družbeno in zasebno premo- 
ženje. 

Posebej je potrebno še omeniti pomoč, ki jo je opravila 
Letalska enota milice: 19 prevozov bolnikov zaradi nujne 
medicinske pomoči, 16 reševanj ponesrečenih planincev, 6 
primerov iskanja pogrešanih planincev, sodelovanje na vajah 
civilne zaščite, prevoz meteorologov na Kredarico, pomoč pri 
oskrbi planinskih koč, sodelovanje na športnih in drugih 
prireditvah itd. 

IV. KRIMINALITETA 

Število kaznivih dejanj v SR Sloveniji je v rahlem upadu v 
obdobju od leta 1984 dalje, kar je tudi posledica dopolnitev 
zakonodaje, ki je uskladila denarne vrednosti z rastjo stopnje 
inflacije, kar je povzročilo zmanjšanje števila najpogostejših 
kaznivih dejanj - različnih vrst tatvin. Kljub uskladitvi, porast 
inflacije znova onemogoča realnejše časovne primerjave 
različnih vrst premoženjskih deliktov. 

V letu 1986 so delavci organov za notranje zadeve raziskali 
58,2 (56,0)% kaznivih dejanj ter 774 kaznivih dejanj iz prete- 
klih let, ki pa niso zajeta v uspešnost odkrivanja osumljencev 
v letu 1986. Med kaznivimi dejanji zoper družbeno in zasebno 
premoženje je največ neraziskanih tatvin različnih vrst (4.443 
neraziskanih oz. 40,8% vseh), vlomnih tatvin (2.737 oz. 59.7%), 
vlomov v avto (594 oz. 72,8%), tatvin koles (1.487 oz. 85,5%), 
tatvin delov motornega vozila (1.416 oz. 79,7%), tatvin koles s 
pomožnim motorjem (864 oz. 80,9%), tatvin z in iz avtomobila 
(825 oz. 74,3%), poškodovanj tuje stvari (798 oz. 35,5%), 
žepnih tatvin (513 oz. 86,9%), velikih tatvin (372 oz. 60,6%), itd. 

Pri raziskovanju težjih kaznivih dejanj še posebej pri kazni- 
vih dejanjih zoper življenje in telo pa so ostala neraziskana le 
maloštevilna kazniva dejanja. 

Ob ugotovljenih ugodnih statističnih indikatorjih pa naraš- 
čajo nekatera kazniva dejanja z obeležjem nasilja (hude 
telesne poškode, ropi, poskusi posilstva), posamezna kazniva 
dejanja belega ovratnika v škodo gospodarskih dejavnosti in 
ne nazadnje tudi kazniva dejanja zoper splošno varnost jav- 
nega prometa. 

1. Splošne značilnosti kriminalitete 

Javnim tožilstvom so organi za notranje zadeve v SR Slove- 
niji leta 1986 naznanili 38.118 kaznivih dejanj oz. 4.658 kazni- 
vih dejanj (oz. 10,9%) manj kot v enakem preteklem obdobju. 

V primerjavi z letom poprej se je povečalo število kaznivih 
dejanj zoper življenje in telo (od 1.681 na 1.684), zoper 
delovno razmerje in socialno varnost (od 18 na 35), zoper čast 
in dobro ime (od 50 na 51), zoper varnost javnega prometa (od 
66 na 94), zoper temelje socialistične samoupravne družbene 
ureditve in varnosti SFRJ (od 14 na 24), zoper človečnost in 
mednarodno pravo (od 1 na 2), zoper gospodarstvo in enot- 
nost jugoslovanskega trga (od 182 na 195), zoper oborožene 
sile (od 2 na 4) in zoper dogovor in združitev za izvrševanje 
kaznivih dejanj določenih z zveznim zakonom (od 0 na 1). 

Iz podatkov je razvidno, da se je v večji meri povečalo 
število kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno 
varnost (+ 94,4%), varnost javnega prometa (+ 42,4%) in 
zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve 
in varnosti SFRJ (+ 71,4%), znatno pa je upadlo število kazni- 
vih dejanj zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna 
bogastva ( — 18,9), zoper družbeno in zasebno premoženje 
(— 11,1%), zoper pravni promet (— 11,0%), zoper uradno 
dolžnost in javna pooblastila (— 48,0%), zoper pravosodje 
(—24,9%), zoper javni red in mir (—13,6%), itd. 

Čeprav je bilo zoper družbeno premoženje storjenih 12.540 
(14.379) oz. 21,8% manj kaznivih dejanj kot lani, pa se je 
škoda v družbenem sektorju povečala za 67,8%. Vzroki za 
storjena kazniva dejanja so slabo samozaščitno delovanje, 
zanemarjanje nadzora, slabosti v delu čuvajskih služb, neu- 
strezno zavarovanje notranjih skladiščnih in drugih prostorov 
organizacij združenega dela, malomarno varovanje prenosa 
in hrambe večjih vsot denarja in druge slabosti, ki bi jih lahko 
uspešno odpravili z večjo disciplino in odgovornejšim odno- 
som do družbenega premoženja. 

2. Gospodarska kriminaliteta 

V letu 1986 so organi za notranje zadeve obravnavali 2.072 
(2.487) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete ali 16,7% 
manj kot leto poprej. 

Družbeni sektor je bil s kaznivimi dejanji gospodarske kri- 
minalitete oškodovan za 2,242.587.678 din oz. za 51,1% vse 
škode, ki je bila s kaznivimi dejanji povzročena družbenemu 
sektorju. Zasebni sektor pa je bil s tovrstnimi kaznivimi dejanji 
oškodovan za 27,312.257 din. Skupna škoda, ki je bila povzro- 
čena s kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete, znaša 
2.269.899.935 (980.215.587) din ali 131,6% več kot v enakem 
obdobju preteklega leta. Organi za notranje zadeve so vso 
pozornost namenili predvsem odkrivanju hujših oblik kazni- 
vih dejanj v gospodarstvu, ki spodkopavajo ekonomske teme- 
lje našega družbenega sistema, zlorabljajo zunanjetrgovinsko 
poslovanje organizacij združenega dela ter resneje ogrožajo 
poslovno uspešnost in delovno moralo v združenem delu. 

V notranji strukturi gospodarske kriminalitete prevladujejo 
kazniva dejanja poneverbe (310), gozdne tatvine (300), zlo- 
rabe položaja in pravic odgovorne osebe (197), nedovoljene 
trgovine (189), neupravičene uporabe (120), izdaje nekritega 
čeka (119), grabeža (111), ponarejanja ali uničenja poslovnih 
listin (111), nevestnega gospodarjenje (98), zatajitve davščin 
in drugih družbenih dajatev (81), itd. 

V zunanjetrgovinskih organizacijah so bile odkrite 3 pone- 
verbe in 1 grabež, kar seveda ne pomeni, da področju zuna- 
njetrgovinskega poslovanja ni bila namenjena ustrezna 
pozornost, saj so organi za notranje zadeve obravnavali 
predvsem nepravilnosti v firmah naših OZD v tujini, primere 
uvoza blaga zahodnega porekla preko vzhodnoevropskih 
zunanjetrgovinskih firm, večje izgube pri uvoznih in izvoznih 
poslih (sklenitev škodljivih pogodb, nevestno gospodarsko 
poslovanje), nezakonito posredovanje 'zlasti uvoz rabljene 
računalniške opreme s pomočjo nezakonitih posrednikov), 
itd. 

Zaradi gospodarskega kriminala so organi za notranje 
zadeve javnim tožilstvom ovadili 2.394 (2.791) oseb, od tega 
235 (310) direktorjev, 16 (10) računovodij, 25 (16) knjigovodij, 
28 (27) ostalih knjigovodskih delavcev, 34 (49) komercialistov, 
115 (114) trgovinskih poslovodij, 108 (113) trgovinskih proda- 
jalcev, 15 (31) uvozno-nabavnih referentov, 6 (9) trgovskih 
potnikov, 106 (76) ostalih trgovskih delavcev, 100 (128) gostin- 
skih in turističnih delavcev, 10 (10) tržnih, carinskih ali davč- 
nih inšpektorjev, 82 (98) administrativnih delavcev ter 1.514 
(1.800) delavcev iz različnih poklicev. Zarjadi enakih ali podob- 
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nih kaznivih dejanj je bilo predkaznovanih že 24,2% ovadenih 
oseb. 

3. Splošna kriminaliteta 

V letu 1986 je bilo v SR Sloveniji zabeleženih 36.006 (40.215) 
kaznivih dejanj splošne kriminalitete ali 10,5% manj kot v 
enakem preteklem obdobju. Zmanjšalo se je število vseh 
skupin kaznivih dejanj, razen kaznivih dejanj zoper življenje in 
telo (+ 0,2%), zoper čast in dobro ime (+ 2,0%) in zoper 
varnost javnega prometa (+ 42,4%). V notranji strukturi pre- 
vladujejo kazniva dejanja zoper družbeno in zasebno premo- 
ženje, ki predstavljajo 87,1% splošne kriminalitete v naši repu- 
bliki. 

V preteklem letu so organi za notranje zadeve obravnavali 
31.363 (35.297) kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno 
premoženje, 1.684 (1.681) zoper življenje in telo, 620 (718) 
zoper javni red in mir, 581 (653) zoper javni promet, 425 (450) 
zoper splošno varnost ljudi in premoženja, 350 (365) zoper 
svoboščine in pravice človeka in občana, 256 (289) zoper 
spolno nedotakljivost in moralo, 181 (241) zoper pravosodje, 
143 (168) zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, itd. 

Zaskrbljujoč je trend postopnega naraščanja nekaterih huj- 
ših kaznivih dejanj zoper življenje in telo in zoper spolno 
nedotakljivost in moralo, kar je v večini primerov posledica 
neurejenih družinskih razmer in razmer v soseski, v okviru 
katerih posamezniki v vinjenem stanju rešujejo svoje pro- 
bleme na nasilen in brezobziren način. Lani je bilo zabeležnih 
več primerov divjaškega obračunavanja skupin občanov, ki so 
imela za posledico hude ali lažje telesne poškodbe. 

Organi za notranje zadeve so v letu 1986 v zvezi z mamili 
obravnavali 105 (124) storilcev, ki so bili osumljeni storitve 
108 (110) kaznivih dejanj. V strukturi osumljenih prevladujejo 
osebe stare nad 25 let (71,4%), sledijo osebe stare od 18 do 21 
let (17,2%) in osebe stare od 14 do 18 let (11,4%). Z motivom 
pridobitve sredstev za omamljanje je bilo storjenih 9 velikih 
tatvin in 4 tatvine, v enem primeru pa je šlo za kaznivo dejanje 
prikrivanja. 

Na podlagi teh podatkov je mogoče sklepati, da je prisot- 
nost mamil v slovenskem prostoru letos večja kot lani, oz. da 
se proizvodnja in razpečavanje širita, hkrati s širjenjem mamil 
pa se pojavljajo tudi večja organiziranost razpečevanja in 
druge nevarnejše oblike kriminalitete pogojene s prodajo in 
uživanjem mamil. 

4. Kriminaliteta mladoletnikov 

V letu 1986 so organi za notranje zadeve obravnavali 4.643 
(4.935) mladoletnih osumljencev zaradi utemeljenega suma 
storitve 3.422 (3.751) kaznivih dejanj. Število kaznivih dejanj 
mladoletnih se je zmanjšalo za 8,8%, število obravnavanih 
mladoletnikov pa za 5,9%. Zmanjšanje je predvsem posledica 
selektivnejšega ukrepanja organov za notranje zadeve, zaradi 
uskladitve kazenske zakonodaje ob spremenjeni vrednosti 
dinarja. Visoko zmanjšanje beležimo predvsem pri najštevil- 
nejših kaznivih dejanjih mladoletnih, to je pri tatvinah (— 
9,8%), medtem ko so v porastu kazniva dejanja velike tatvine 
(+6,0%), kazniva dejanja ropa (od 19 na 39), odvzema motor- 
nega vozila (od 279 na 290), zoper življenje in telo (od 60 na 
74), itd., kar kaže na povečano agresivnost mladoletnih storil- 
cev kaznivih dejanj. 

V notranji strukturi mladoletniške kriminalitete prevladujejo 
kazniva dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje 
(91,7%), sledijo kazniva dejanja zoper življenje in telo (1,7%), 
zoper pravni promet (1,2%), zoper druge družbene vrednote 
(1,1%) itd. 

5. Kriminalistično-tehnična in druga strokovna 
opravila ONZ 

Miličniki, kriminalisti in kriminalistični tehniki so v letu 1986 
opravili 7.379 ogledov krajev kaznivega dejanja ali za 171 
(2,3%) manj kot v letu prej. Z ozirom na upad števila kaznivih 
dejanj se je pokritost kaznivih dejanj z ogledi izboljšala za 
1,7% (od 17,6% v letu 1985 na 19,3% v letu 1986). 

V laboratorijih RSNZ SRS so obravnavali 3.210 (3.276) zah- 
tevkov za preiskave različnih vrst, pri čemer je sodišče poslalo 
159 (154) zahtevkov. V primerjavi z letom prej se je povečalo 

število zahtevkov za biološke (od 340 na 569) in kemijske 
preiskave (od 469 na 475), medtem ko je število zahtevkov za 
daktiloskopske preiskave ostald približno enako (1.055 letos, 
1.057 lani), število zahtev za fizikalne preiskave pa je upadlo 
(od 729 na 455), itd. 

V. POŽARI, EKSPLOZIJE IN NESREČE S PLINOM 

Število požarov in višina požarne škode v letu 1986, v 
primerjavi z letom prej (2,4% povečanje števila požarov in 
73,7% povečanje materialne škode), ne izkazuje ugodnejše 
požarno-varnostne situacije. 

1. Delo Republiškega inšpektorata za požarno 
varnost 

Republiški inšpektorat za požarno varnost, ki deluje v 
sklopu Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Slo- 
venije, je v skladu z Ustavo, žakoni in podzakonskimi akti 
skrbel za zakonito in učinkovito opravljanje nalog, ki so v 
njegovi pristojnosti oz. v pristojnosti občinskih in medobčin- 
skih požarnih inšpekcij. 

Posebno pozornost so organi požarne inšpekcije namenili 
tudi nadzoru izvajanja preventivnih ukrepov v turističnih 
objektih in na mestih, kjer potekajo množične prireditve. O 
ugotovljenih pomanjkljivostih so bile izdane ustrezne od- 
ločbe. 

Organi požarne inšpekcije so se kontinuirano vključevali v 
izvajanje nalog s področja inšpekcijskega nadzora možnih 
onesnaževalcev okolja. Posebno pozornost so posvečali izva- 
janju predpisov glede hrambe, prevoza in uporabe naftnih 
derivatov in drugih vnetljivih tekočin ter strupenih in jedkih 
snovi. Skupaj z organi za notranje zadeve so opravljali kon- 
trole prevoza vnetljivih tekočin in plinov. S pogostimi kontro- 
lami je bilo doseženo, da se v cestnem prevozu teh snovi v 
glavnem upoštevajo predpisani varnostni ukrepi. V železni- 
škem prometu pa stanje še vedno ni zadovoljivo. 

Republiški inšpektorat za požarno varnost je tudi v prete- 
klem letu spremljal dogajanja na področju proizvodnje, pre- 
voza, uporabe in skladiščenja eksplozivnih snovi. Enako 
nezadovoljiv kot železniški transport vnetljivih in strupenih 
snovi je tudi prevoz eksploziva, saj na nekaterih železniških 
postajah vsakodnevno čaka na špedicijske in carinske 
postopke tudi po 100 in več ton trinitrotoluola in drugih 
izredno nevarnih snovi. Eden glavnih vzrokov takšnega stanja 
je dejstvo, da špediterji nimajo organizirane dežurne službe, 
ki bi delala tudi ponoči, ob nedeljah in praznikih. 

2. Požari 
V letu 1986 je bilo v Sloveniji 1.778 (1.736) požarov, ki so 

povzročili za 3.789,175.054 (2.180,517.922) dinarjev gmotne 
škode. V družbenem sektorju je gorelo 822 (827)-krat, v zaseb- 
nem 943 (902)-krat in v inozemskem 13 (7)-krat. Materialna 
škoda v družbenem sektorju znaša 2.782.166.454 
(1.637,333.820) dinarjev ali 93,4 (75,1)% vse škode, v zaseb- 
nem sektorju 979,878.600 (501,264.102) dinarjev ali 25,9 (23)% 
in v inozemskem 27,130.000 (41,320.000) dinarjev ali 0,7 
(1,9)%. 

V primerjavi z letom 1985 se je število požarov povečalo za 
2,4%, gmotna škoda pa za 73,7. K porastu gmotne škode v 
družbenem sektorju je prispeval predvsem katastrofalni požar 
v Kmetijsko-živilskem kombinatu Agromehanika Hrastje, v 
katerem je nastalo za milijardo dinarjev gmotne škode. 

V letu 1986 beležimo na območju Slovenije 999 (944) poža- 
rov, katerih vzrok je bilo malomarno in neodgovorno ravnanje 
posameznikov, 162 (152) požarov je bilo posledica naravnega 
pojava (strela, samovžig), 112 (110) požarov so povzročili 
otroci, 61 (88) požarov je bilo povzročenih namerno, 1 (4) 
požar so povzročile živali, vzrok nastanka 443 (438) požarov 
pa je ostal nepojasnjen. 

Največ požarov je nastalo zaradi nepravilnega ali nepazlji- 
vega ravnanja z odprtim ognjem (347), kratkega stika (164), 
odprtih ognjišč (126), nepremišljeno odvrženih cigaretnih 
ogorkov (107), okvar električnih aparatov in naprav (90), itd. 

3. Eksplozije in nesreče s plinom 
V letu 1986 smo zabeležili na območju Slovenije 27 (41) 

eksplozij, katerih posledice so bile 254,003.942 (38,192.000) 
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dinarjev gmotne škode, 10 (35) poškodovanih oseb in 1 (3) 
smrtna žrtev. Na družbenem sektorju je bilo 18 (16) eksplozij, 
na zasebnem sektorju 8 (23) eksplozij in na inozemskem 
sektorju 1 (0) eksplozija. Največ materialne škode je nastalo 
na družbenem sektorju 226.540.942 (11,342.500) dinarjev ali 
89,2% (29,7.0) vse škode, eksplozije na zasebnem sektorju so 
povzročile za 27,453.000 (18,849.500) dinarjev škode, na ino- 
zemskem sektorju pa za 10.000 dinarjev. 

V primerjavi z letom 1985 se je število eksplozij zmanjšalo 
za 34^2%, materialna škoda pa se je povečala za 665,1%. 
Največ nesreč je nastalo zaradi pomanjkljivih priključkov, 
slabega vzdrževanja in nepravilnega manipuliranja s plinsko 
jeklenko z butan-propan plinom, 1 eksplozija je nastala zaradi 
uhajanja zemljskega plina, ostale eksplozije pa so nastale v 
tehnoloških postopkih zaradi eksotermne reakcije, okvar v 
elektropečeh, bojlerjih, kondenzatorjih, termostatih in po- 
dobno. 

VI. VARNOST V CESTNEM PROMETU 

Glede na število prometnih nezgod in posledic, predstavlja 
blovenija eno najbolj ogroženih območij v Evropi, kar pa so 
pogojevali tudi objektivni vzroki, kot so: slabo vzdrževanje 
voznih površin, premajhna modernizacija cestnega omrežja, 
pomanjkanje rezervnih delov ter pomanjkljivi tehnični pre- 
gledi, nedosleden notranji nadzor v organizacijah združeneqa 
dela, ki skrbe za prevoz potnikov in blaga ipd. 

V'*" 1986 se je na lokalnih cestah v Sloveniji pripetilo 
nno/ * u Prometmh nezgod s hujšimi posledicami. Več kot 

° teh cest pa je bilo ožjih od 5,5 m. Tudi gradnja novih 
cestnih površin oz. rekonstrukcija nemalokrat ne ustrezata 
osnovnim zahtevam sodobnega cestnega omrežja. Pri projek- 
tiranju, gradnji ali rekonstrukciji cest pristojni dejavniki ne 
upoštevajo v celoti predpisanih določil in ukrepov za zagoto- 
vitev ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v cestnem 
prometu. Vzrok takšnemu stanju pa so neustrezni srečni 
nagibi cestišča, neustrezni materiali, nepravilna ureditev 
odvodov, preozke bankine, neustrezna signalizacija, slaba 
preglednost ipd. 

Kljub objektivnim vzrokom, ki so delno tudi posledica 
pomanjkanja finančnih sredstev in negativnih gospodarskih 
gibanj pa so med subjektivnimi vzroki prometnih nezgod tudi 
v lanskem letu prevladovali: neprimerna hitrost, neupošteva- 
nje prednosti vožnje, nepravilno prehitevanje, vinjenost, ipd. 

1. Ukrepi organov za notranje zadeve pri 
kontroli in urejanju cestnega prometa 

Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so v letu 1986 
miličniki obravnavali 109.853 (93.133) udeležencev v cestnem 
prometu, zoper katere so napisali 108.126 (88.938) predlogov 
za uvedbo postopka o prekršku. Med udeleženci kršitev 
cestno-prometnih predpisov je bilo 1.854 (1.541) tujcev. 

Na kraju prekrška je bilo izrečenih 271.612 (316.025) ali 
14 1% manj denarnih kazni kot leta 1985. 83,4% vseh izreče- 

fle?ol!n,'h kazni so kršite|ji poravnali na mestu prekrška. Od 45 121 (28.232) neplačanih denarnih kazni na kraju pekr- 
ska jih je bilo 19.589 (43,4%) plačanih v roku 8 dni, v 736 
primerih so bili podani ugovori zoper izrečeno denarno kazen 
ugodno rešeni, v 491 primerih so bili vloženi predloqi za 
uvedbo prekrška v 53,9% primerih pa so bile denarne kazni 
poslane v izterjavo občinskim upravam za dohodke. 

2. Prometne nezgode 

V skladu s pooblastili oz. na zahtevo udeležencev v promet- 
nih nesrečah so v letu 1986 delavci organov za notranie 
zadeve obravnavali 53.200 (44.599) prometnih nezgod. Med 
temi nezgodami je bilo 5.942 (5.445) z mrtvimi in poškodova- 
nimi, terjale pa so 504 (459) človeških žrtev 2 968 (2 519) 
hudih telesnih poškodb, 4.879 (4.458) udeležencev pa je bilo 
lažje telesno poškodovanih.. 

V primerjavi z letom 1985 se je število prometnih nezgod 
povečalo za 19,3%, v njih pa je izgubilo življenje 9,8% več 
ljudi, 17,8% jih je bilo več hudo, in 9,4% več lažje telesno 
poškodovanih. Najbolj ogroženo kategorijo udeležencev v 
cestnem prometu so predstavljali vozniki osebnih avtomobi- 
lov (25,6% vseh mrtvih), sledijo sopotniki (24,4%), pešci (21%), 

kolesarji (20,2%), vozniki motornih koles (5,5%), itd. 30,6% 
(2.404) vseh poškodovanih na slovenskih cestah je bilo potni- 
kov oz. sopotnikov, sledijo vozniki osebnih avtomobilov 
I£15)-',k0leSarii (1898)' Pešci (1 079>. V02n'ki motornih koles (o^J), itd, 

VII. DRŽAVLJANSKA IN OSEBNA STANJA TER 
DRUGA UPRAVNA OPRAVILA 

1. Sprejemi in odpusti iz državljanstva SRS in 
SFRJ 

V letu 1986 je bilo v državljanstvo SRS in SFRJ sprejetih 32 
oseb (30 polnoletnih, 2 mladoletni); 20 je bilo jugoslovanskih 
izseljencev, ki so zaradi odpusta ali iz katerega druqeqa 
vzroka izgubili jugoslovansko državljanstvo. 

Prošnja za sprejem v državljanstvo SRS oz. SFRJ ie bila 
zavrnjena 24 prosilcem. 

2. Osebna stanja 

V matične knjige je bilo lani vpisanih 26.365 (28.300) rojstev 
10.428 (10.909) zakonskih zvez, 20.047 (20.372) smrti, eviden- 
tiranih pa je bilo tudi 2.583 (3.209) razvez ter 1.653 ostalih, 
klasnejsih zaznamkov (rojstva, poroke, smrti... v tujini). V 
primerjavi z letom prej se je število rojstev zmanjšalo za 6,8% 
število zakonskih zvez za 4,4%, število smrti za 1,6% in število 
razvez za 19,5%. 

3. Prijave in odjave občanov 

Lani je na novo prijavilo stalno prebivališče 56.507 (54 607) 
občanov, odjavilo pa 52.507 (51.074) občanov. Spremembo 
stalnega prebivališča je prijavilo 34.100 (33.151) občanov. 

4. Osebne izkaznice in enotna matična 
številka občana 

V letu 1986 so občinski upravni organi za notranje zadeve 
zamenjali ali na novo izdali 69.362 (169.751) osebnih izkaznic. 
G ede na to se lahko sklepa, da je akcija zamenjave osebnih 
izkaznic zaključena. 

5. Registracija vozil na motorni pogon in vozniki 
motornih vozil 

Konec leta 1986 je bilo v SR Sloveniji registriranih 650.317 
motorni P°9°n' (19-562 vozil manj kot konec leta 1985); od tega 490.828 osebnih avtomobilov, 9.149 kombinira- 

nih vozil, 30.416 tovornih, 3.391 avtobusov, 24.495 motornih 
koles in 83.629 traktorjev. 

ianske9a leta je bilo v SR Sloveniji 736.627 (/14.242) voznikov motornih vozil vseh kategorij, 84.377 
(73.006) voznikov koles z motorjem, delovnih strojev in moto- 
kultivatorjev ter 18.363 (16.993) voznikov traktorjev. 

V vseh c&ntrih za opravljanje vozniških izpitov se je število 
kandidatov povečalo za 5 do 10%. 

6. Potne listine in druga upravna opravila v zvezi 
s prehajanjem državne meje 

Občinski upravni organi za notranje zadeve so v letu 1986 
izdali 199.213 (174.340), podaljšali pa 157.338 (197.770) pot- 
nih listov. Za potovanje v države, s katerimi naša država nima 
urejenih diplomatskih ali konzularnih odnosov, je bilo izdanih 
3.695 (3.898) vizumov. 

V letu 1986 je bilo izdanih 14.903 (38.709) maloobmejnih 
prepustnic, 58,613 (46.352) pa je bilo podaljšanih. 

7. Orožje, strelivo in eksplozivne snovi 

Konec leta 1986 je ipnelo v Sloveniji 35.837 (34.287) občanov 
orožne liste, 6.361 (5.966) občanov pa je imelo dovoljenje za 
posest orožja. Skupno so imeli občani v republiki 69.874 
(67.283) kosov različnega orožja ali za 3,9% več kot leto prej, 
organizacije združenega dela in druge organizacije pa so 
imele v posesti 8.915 (8.686) kosov različnega orožja. 
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Zaradi neprevidnega ali malomarnega ravnanja z orožjem je 
bilo lani 16 (21) smrtnih nesreč (v 7 primerih z neprijavljenim 
orožjem), v 8 (9) so bili občani huje telesno poškodovani, v 13 
(17) pa lažje. 

8. Združevanje občanov, javne prireditve in 
shodi 

V SR Sloveniji je bilo ob koncu leta 1986 registriranih 
10.297 (10.098) društev, klubov in drugih družbenih organiza- 
cij, v republiški register pa je bilo vpisanih 692 (685) društev. 
Pristojnim organom je bilo lani priglašenih 11.692 (12.127) 
javnih prireditev, od tega je bila za 10 (5) izdana odločba o 
prepovedi. V skladu z Zakonom o javnih shodih in prireditvah 
je bilo izdanih 611 (690) dovoljenj, 27 (8) zahtev pa je bilo 
zavrnjenih. 

Verskim skupnostim so pristojni organi izdali 1.375 (1.405) 
dovoljenj za verske obrede izven cerkvenih objektov, zavrnili 
pa so 11 (11) zahtev. 

9. Tuji tisk 

Za vnos in razširjanje tujega tiska je v SR Sloveniji registri- 
ranih 6 organizacij združenega dela, republiški organi pa ga 
prejemajo neposredno. Lani je bilo fizičnim osebam odvzetih 
1.730 (413) izvodov tujih tiskanin. 

10. Tujci 

V letu 1986 je bivalo v SR Sloveniji 562 (586) tujcev, ki so 
imeli dovoljenje za stalno bivanje in 1.614 (1.610) tujcev, ki so 
imeli dovoljenje za začasno bivanje. Med stalno bivajočimi je 
bilo 259 (376) tujcev poročenih z jugoslovanskimi državljani, 
med začasno bivajočimi je bilo 347 študentov, 328 jih je bilo 
na specializaciji ali praksi v organizacijah združenega dela,,11 
jih je bilo vključenih v znanstveno-raziskovalno delo, 288 
zaposlenih v strokovnih poklicih, 89 je bilo umetnikov, 238 jih 
je bilo poročenih z našimi državljani, 404 pa jih je začasno 
bivalo pri nas iz drugih razlogov. 

Prošnjo za stalno naselitev v SFRJ je vložilo 121 (127) 
tujcev. Največ je bilo češkoslovaških državljanov. 50 prošenj 
je bilo ugodno rešenih, 57 zavrnjenih, 12 prošenj pa je še v 
postopku. 

VIII. OSTALA DEJAVNOST REPUBLIŠKEGA 
SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. Normativna dejavnost 

V letu 1986 je Republiški sekretariat za notranje zadeve SR 
Slovenije na področju normativne dejavnosti pripravil in 
sodeloval pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov, ki 
sodijo v pristojnost Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve. 

Spremembe in dopolnitve Zakona o osebnem imenu in 
Zakona o matičnih knjigah so pristojni zbori Skupščine SR 
Slovenije sprejeli septembra, Zakon o varnosti v urejenih 
kopališčih pa decembra. V letu 1986 so bile sprejete tudi 
spremembe in dopolnitve Zakona o varnosti cestnega pro- 
meta, Zakona o prekrških zoper javni red in mir, zakona o 
javnih shodih in javnih prireditvah, zakona o varnosti na 
javnih smučiščih, Zakona o društvih in Zakona o osebni 
izkaznici. Spremembe in dopolnitve teh zakonov vsebujejo le 
uskladitve njihovih kazenskih določb Zakona o prekrških. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zadolžil Republiški 
sekretariat za notranje zadeve, da v sodelovanju z ostalimi 
pristojnimi organi pripravi Zakon o nevarnih snoveh, ki bo 
celovito reševal kompleksno problematiko. 

2. Upravna dejavnost 

Pri izvrševanju programskih usmeritev je v letu 1986 Repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije skupaj z 
občinskimi upravnimi organi za notranje zadeve težišče dela 
namenil reševanju upravnih notranjih zadev z vidika zakonito- 
sti, pravilnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti dela. 

3. Informacije o varnostnih in strokovnih 
vprašanjih 

Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije je 
tudi v letu 1986 zagotavljal redno obveščanje družbenopolitič- 
nih dejavnikov, nosilcev samozaščitnih aktivnosti in drugih 
subjektov v krajevnih skupnostih, občinah, regijah, republiki 
in federaciji o aktualnih varnostnih razmerah in pojavih prek 
svojih rednih in izrednih edicij, obvestil in informacij. Prejem- 
nikom je bilo posredovanih 495 dnevno informativnih pregle- 
dov dogodkov in pojavov v SR Sloveniji in subverzivno-propa- 
gandnih vsebin tujih medijev ter 267 različnih edicij o var- 
nostno relevantnih pojavih. 

4. Informacijski sistem organov za notranje 
zadeve 

Na področju razvoja informacijskega sistema v organih za 
notranje zadeve je v letu 1986 potekalo delo v Republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve usklajeno z delovno usmeri- 
tvijo organov za notranje zadeve v SR Sloveniji in srednjeroč- 
nim programom razvoja do leta 1990. Poseben poudarek so 
organi za notranje zadeve namenili izvajanju tistih nalog, ki so 
omogočale hiter pristop do podatkov in informacij preko 
terminalne mreže ter intenzivnemu razvoju sistemske pro- 
gramske opreme, kar je pogojevala instalacija zmogljivejšega 
računalnika. Poleg razvoja na centralnem računalniku je bila 
večina načrtovanih nalog izvršena tudi na osebnih računal- 
nikih. 

Prioritetne naloge so bile usmerjene v posodobitev enot- 
nega informacijskega sistema s poudarkom na hitrem zaje- 
manju in ažuriranju podatkov in statističnih poročil. V okviru 
operativne usmeritve vključuje ISONZ posebne in samostojne 
aktivnosti, usklajene z dnevno usmeritvijo organov za notra- 
nje zadeve v SR Sloveniji, v cilju popolnejšega informiranja 
operativnih delavcev, pravočasnem in kvalitetnejšem obveš- 
čanju družbenopolitičnih organizacij in skupnosti za učinko- 
vitejše spremljanje in preprečevanje sovražne, kriminalne ter 
druge deviantne dejavnosti. 

V skladu z razpoložljivimi sredstvi in racionalno porabo je 
Republiški sekretariat za notranje zadeve realiziral plan izo- 
braževanja za leto 1986, vendar pa bo potrebno v bodoče tej 
problematiki posvetiti še več pozornosti, saj bi vsako odstopa- 
nje od začrtane poti na področju izobraževanja in usposablja- 
nja, poseglo v strokovno nazadovanje in zaostajanje za 
novimi dosežki in spoznanjem na področju informatike in 
informacijske tehnologije. 

IX. ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE ZADEVE 

1. Organizacija in sistemizacija 

V skladu z normativnimi akti o organizaciji in sistemizaciji 
del in nalog ter na osnovi drugih sistemskih zakonov s 
področja državne uprave in notranjih zadev, podzakonskih 
predpisov in priporočil Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije je bilo v organih za notranje zadeve sistemiziranih 7.511 
delovnih mest, od tega je bilo 91,1% sestemiziranih delovnih 
mest tudi zasedenih. V letu 1986 je bilo sklenjenih 332 delov- 
nih razmerij, in sicer 57,3% v enotah milice, 6,9% za delo in 
naloge civilnih pooblaščenih uradnih oseb ter 35,8% za druga 
dela in naloge. Med 332 novosprejetimi delavci je bilo 213 
pripravnikov, od katerih je bilo 4,7% delavcev z visoko ali višjo 
strokovno izobrazbo, 95,3% pripravnikov pa je imelo srednjo 
strokovno izobrazbo. Po pogodbi je lani opravljalo določena 
dela in naloge v organih za notranje zadeve 97 (86) delavcev. 
Sklenjenih pa je bilo tudi 160 enkratnih pogodb o delu. 

.Delovno razmerje je lani prenehalo 412 delavcem. Od tega 
je 191 delavcem prenehalo delovno razmerje na lastno željo, 
172 delavcev je bilo razrešenih zaradi starostne upokojitve, 9 
delavcev je umrlo, disciplinsko pa je bilo izključenih 18 delav- 
cev. Med vzroki za prenehanje delovnega razmerja na lastno 
željo so delavci navajali: nezadovoljstvo s pogoji dela in nizke 
osebne dohodke (48,2%), osebne razloge ipd. 
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2. Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

2. Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja- 
nje delavcev organov za notranje zadeve je potekalo ob delu, 
iz dela in za delo v Izobraževalnem centru organov za notranje 
zadeve, Višji šoli za notranje zadeve ter v drugih izobraževal- 
nih institucijah in organizacijah izven organov za notranje 
zadeve. Šolanje je uspešno zaključilo 150 (179) kadetov, 34 
(70) miličnikov pripravnikov, 53 (52) delavcev na Višji šoli za 
notranje zadeve, 9(12) slušateljev Oddelka za notranje zadeve 
Pravne fakultete v Ljubljani in 2 slušatelja Vojaške akademije 
kopenske vojske v Beogradu. 

V Šoli za kadete seje v letu 1986 šolalo 753 (713) bodočih 
miličnikov, 41 (40) v Soli za miličnike, v Višji šoli za notranje 
zadeve je redno vpisanih 112 (111) študentov, izredno pa 181 
(148), v Oddelku za notranje zadeve Pravne fakultete Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani je vpisnaih 179 (142), na rednem 
šolanju v Vojaški akademiji kopenske vojske v Beogradu pa 
se nahaja 8 (9) delavcev organov za notranje zadeve. Na 
različnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah izven organov 
za notranje zadeve se je v letu 1986 izobraževalo 208 delav- 
cev, 25 (13) pa je bilo vpisanih na podiplomski študij. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je lani štipendiral 
38 študentov višjih in visokih šol ter 19 učencev srednjih šol. 

3. Disciplinski ukrepi 

V letu 1986 je bilo delavcem organov za notranje zadeve 
izrečenih 297 (331) disciplinskih ukrepov (273 uniformiranim 
delavcem in 24 civilnim delavcem). V 136 (46%) primerih so 
bili delavci obravnavani zaradi lažjih kršitev delovnih obvez- 
nosti oz. delovne discipline, v 161 (54%) primerih pa zaradi 
hujše kršitve delovne discipline. Disciplinski ukrepi so bili 
najpogosteje izrečeni zaradi nevestnega in malomarnega 
opravljanja delovnih obveznosti (43%), uživanja alkohola 
(22%), neprimernega ravnanja do občanov in sodelavcev 
(11%), zlorabe uradnega položaja in prekoračitev pooblastil 
(7%), prometnih nezgod, ipd. 

4. Odlikovanja in priznanja 

V letu 1986 so bila podeljena odlikovanja plakete »VARNO- 
STI«, priznanja organov za notranje zadeve in priznanje »PLA- 

KETA VOJNIKA 86« delavcem organov za notranje zadeve 
delovnim organizacijam in posameznikom. Ob 13. maiu 
dnevu varnosti, je bilo za zasluge in uspehe pri delu ter za 
prizadevanja pri graditvi in napredku države podeljenih 68 
odlikovanj, ob dnevu republike pa 78. 

Za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti ter 
širjenju varnostne kulture je 685 delavcev prejelo priznahie 
organov za notranje zadeve. Plaketo »VARNOSTI« pa ie pre- 

sodelavcev VC6V °r9anov za notrnie zadeve in 9 zunanjih 
Po odločitvi republiškega sekretarja za notranje zadeve sta 

za varnostno nalogo, pri kateri sta izgubila življenje, 2 delavca 

JANJE™ 23 n0tren'e zadeva Prejela znak »HRABRO DE- 

X. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE, 
TEHNIČNA OPREMLJENOST IN INVESTICIJSKA 
VLAGANJA ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 

V skladu z Zakonom o proračunu SR Slovenije in drugimi 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi so v letu 1986 družbe- 
nopolitične skupnosti zagotovile organom za notranje zadeve 
sredstva v višini 31.202,921.760 dinarjev oz. 117,6% več sred- 
stev kot leto prej. 

V letu 1986 smo nadaljevali z modernizacijo telegrafskega 
in telefonskega omrežja. Nabava elektronskih teleprinterjev je 
omogočila vključitev novih telegrafskih priključkov in pove- 
čala propustnost in zanesljivost prenosa sporočil. Veliko pri- 
dobitev pa je predstavljala tudi modernizacija UKV radijskega 
omrežja in nabava ročnih postaj, s čimer je bil delno rešen 
pereč problem operativnih zvez. 

Za stanovanjsko izgradnjo so imeli organi za notranje 
zadeve v letu 1986 na razpolago 371.360,000 din sredstev 
republiškega proračuna. Delavcem organov za notranje 
zadeve je bilo dodeljeno 189 družbenih stanovanj in 360 
stanovanjskih posojil. Glede na predviden porast cen stano- 
vanjskih površin pričakujemo, da se bo stanovanjska proble- 
matika v organih za notranje zadeve še bolj zaostrila, saj se 
razkorak med materialnimi možnostmi in potrebami po stano- 
vanjih povečuje. 

Stalna kontrola finančnega in materialnega poslovanja je 
ugotovila, da so bila sredstva Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve v letu 1986 uporabljena namensko, raci- 
onalno in varčno ter v skladu s politiko ekonomske stabiliza- 
cije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1987 z osnutkom zakona (ESA-257) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 55. seii dne 
4. 6. 1987 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA LETO 1987 Z OSNUTKOM 
ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266., 267. in 311. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da hkrati obravnava predlog za izdajo zakona z 
osnutkom zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1987, ker bi bilo le tako mogoče že v mesecu 
juliju sprejeti predlog navedenaga zakona. 

Predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona Izvršni svet 
ni mogel predložiti v poslovniškem roku, ker še niso bili znani 
podatki o dejanskih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v 
prvem trimesečju letos, ki so v skladu z zvezno resolucijo in 
zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 
1987 osnova za oblikovanje globalnega obsega splošne 
porabe na nivoju republike. 

V rebalansu republiškega proračuna se v pretežnem delu 

zagotavljajo sredstva za delo organov, ki jih ni bilo možno 
zagotoviti v sprejetem proračunu, kije upošteval resolucijsko 
določilo o oblikovanju porabe na nivoju zadnjega kvartala leta 
1986. Posledice takega pristopa so, da v proračunu ni zago- 
tovljenih sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov z rastjo v 
gospodarstvu in ne zadostnega obsega sredstev za pokriva- 
nje materialnih izdatkov in drugih namenov, ki so posledica 
inflatornih gibanj in pomenijo nominalno usklajevanje. 

Združitev faz omogoča pravočasno zagotovitev sredstev za 
navedene nemene v proračunu, v nasprotnem pa bi bilo 
onemogočeno normalno funkcioniranje vseh koristnikov 
republiškega proračuna. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69 člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih teles sodelovali: 
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 
- Alenka MARKlC, namestnica republiškega sekretaria za 
finance, 
- Mihailo MADŽAROVIĆ, pomočnik republiškega sekretaria 
za finance. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETAR ZA FINANCE 

POVZETEK 

Ta zakon nominalo usklajuje obseg republiškega prora- 
čuna z rastjo dohodka v skladu z zvezno resolucijo in 
zkonom o začasi prepovedi razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samouprav- 
nih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v 
letu 1987. Razen tega pa zagotavlja sredstva za realizacijo 

nepokritih, vendar že sprejetih obveznosti SR Slovenije za 
leto 1987. 

Predložena sprememba obsega republiškega proračuna 
ne pomeni dodatnih obremenitev gospodarstva oziroma 
uvajanje novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o reali- 
zaciji prihodkov republiškega proračuna v obdobju janu- 
ar-maj in ocene do konca letošnjega leta Izvršni svet 
ocenjuje, da je mogoče rebalans republiškega proračuna 
za leto 1987 predlagati v okviru obstoječih davčnih virov in 
veljavnih davčnih stopenj in ne pomeni dodatne obreme- 
nitve gospodarstva. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 7. točki 321. 
člena ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega 
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v 6. alinei 335. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije 
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena 
Ustave SR Slovenije, po katerih SR Slovenija zagotavlja sred- 
stva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v prora- 
čunu. 

II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1987 temelji na zako- 
nih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije in je sestavljenV skladu z določili zvezne resolucije, 
na podlagi katerih je bil obseg sredstev za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb na ravni republike za leto 1987 
oblikovan ob upoštevanju obsega pravic proračunskih upo- 
rabnikov v zadnjem trimesečju leta 1986, ki je sicer upošteval 
doseženo raven cen v četrtem trimesečju 1986, ni pa vključe- 
val tudi ocenjene rasti cen v letošnjem letu (deflator). 

V februarju sprejeti Zakon o začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
za porabo v letu 1987, omejuje splošno porabo na ravni 
republike na dovoljeni obseg v posameznih mesecih ustvarje- 
nih izvirnih prihodkov v letu 1986, povečan za 90% rasti 
ustvarjenega primerjljivega dohodka družbenega gospodar- 
stva v republiki. Do ugotovitve rasti primerljivega dohodka v 
prvem trimesečju letos je bil na podlagi zveznega zakona 
kriterij za ugotavljanje dovoljenega obsega splošne porabe v 
prvem trimesečju obseg sredstev zadnjega trimesečja 1986. 

Že ob sprejemanju zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1987 je bilo ocenjeno, da v takih pogojih ne bo mogoče 
izpolniti vseh obveznosti republiškega proračuna v letošnjem 
letu, še zlasti, ker kljub racionalni uporabi sredstev vrsta 
obveznosti zahteva prilagajanje splošnim gibanjem in da bo 
potrebno razreševati zagotavljanje sredstev z rebalansom 
republiškega proračuna. 

Med takimi obveznostmi so zlasti sredstva za delo republi- 
ških upravnih in pravosodnih organov in organizacij ter druž- 
beno političnih in družbenih organizacij, obveznosti, ki so 
vezane na izplačila v tujih valutah (ustavne obveznosti, odpla- 
čilo anuitet za zvezne kredite, prenešene na SR Slovenijo), 
intervencije v gospodarstvo iz republiškega proračuna in 
sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev. 

Ob pripravi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 
tudi še ni bila dokončno znana višina obveznosti SR Slovenije 
iz naslova zagotavljanja sredstev za regres za umetna gnojila, 
za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme ter za pokrivanje 
tečajnih razlik iz zunanjih kreditov. S proračunom zagotov- 
ljena sredstva ne zadoščajo za kritje navedenih obveznosti, 

saj ne upoštevajo dejanskih gibanj na prehodu v leto 1987 in 
prvih mesecih letos. % 

Po podatkih o rezultatih gospodarjenja za prvo trimesečje 
1987 je združeno delo v SR Sloveniji izkazalo za 130,5% višji 
primerljivi dohodek, ki vključuje učinke sprememb v obračun- 
skem sistemu. 

V prvih štirih mesecih letos so se izdatki in prihodki republi- 
škega proračuna gibali bistveno pod limiti interventnega 
zakona. Izpolnjevanje proračunskih obveznosti je bilo skrajno 
selektivno, tako so se izvajale v glavnem neodložljive obvez- 
nosti, medtem ko se druge časovno zamikajo; osebni dohodki 
so.dosledno ostajali na ravni zadnjega trimesečja lani, čeprav 
se je v drugem polletju lani in prvih mesecih letos povečal 
razkorak v ravni osebnih dohodkov v gospodarstvu in upravi. 

Rebalans republiškega proračuna izhaja iz nove očene pri- 
hodkov republiškega proračuna upoštevaje dogovorjeno 
stopnjo zaostajanja za rastjo dohodka gospodarstva. Ocena 
prihodkov izhaja iz nespremenjenih davčnih stopenj, ki se 
nanašajo na pokrivanje neto obveznosti republiškega prora- 
čuna in so posledica dejanskh gospodarskih gibanj. Nova 
ocena pa ne vključuje povečanja prihodkov za pokrivanje 
obveznosti do prispevka proračunu federacije, ker rebalans 
zveznega proračuna zaenkrat še ni predviden. 

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega 
proračuna v prvih petih mesecih letošnjega leta in ocenjene 
rasti dohodka, osebnih dohodkov in republiških davkov za 
leto 1987, ocenjujemo, da je spremembo zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1987 možno izpeljati v okviru obstoječih 
davčnih virov in veljavnih davčnih stopenj. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagamo, da se v okviru spremenjenega zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1987 zagotovijo: 

1. sredstva za delo organov in sredstva za posebne in druge 
namene za delo organov, 

2. sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodar- 
stvu in spodbujanju hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih območij, 

3. sredstva za družbene dejavnosti, 
4. sredstva za druge splošne družbene potrebe, 
5. sredstva za rezerve. 
S predlagano rešitvijo, ki je v skladu z zvezno resolucijo in 

zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 
1987, se globalni obseg proračuna SR Slovenije za leto 1987 
brez prispevka proračunu federacije povečuje za 109,2% v 
primerjavi z realizacijo leta 1986. Mesečno bo obseg prora- 
čunske porabe usklajevan glede na določila Zveznega inter- 
ventnega zakona. To velja tako za obdobje do konca avgusta 
v katerem bo rast proračunske porabe opredeljevala rast 
primerljivega dohodka v gospodarstvu SR Slovenije v prvem 
trimesečju letos, kot v preostalih mesecih letos, ko bo gibanje 
odvisno od rasti primerljivega dohodka v šestih oziroma deve- 
tih mesecih letos. 
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IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predložena sprememba obsega republiškega proračuna ne 
pomeni dodatnih obremenitev gospodarstva oziroma uvaja- 
nje novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o realizaciji 

prihodkov republiškega proračuna v obdobju januar-maj in 
ocene do konca letošnjega leta Izvršni svet ocenjuje, da je 
mogoče rebalans republiškega proračuna za leto 1987 predla- 
gati v okviru obstoječih davčnih virov in veljavnih davčnih 
stopenj. 

OSNUTEK ZAKONA    

o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 

1. člen 
V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za 

leto 1987 (Uradni list SRS, št. 51/86) se prvi odstavek 2 člena 
spremeni tako, da se glasi: 

»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1987 v 
visini 240.821.220.000 din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 138.883.827.900 din 
- odstopljena sredstva uporabnikom 

zunaj SR Slovenije 34.367.666.100 din 
- prispevek federaciji v letu 1987 67.569.726.000 din 

2. člen 

c Jo zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu oRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1987 temelji na 
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije m je sestavljen v skladu z določili zvezne resolucije, 
na podlagi katerih je bil obseg sredstev za zadovoljevanje 
spiosnih družbenih potreb na ravni republike za-leto 1987 
oblikovan ob upoštevanju obsega pravic proračunskih upo- 
rabnikov v zadnjem trimesečju leta 1986, ki je sicer upošteval 
doseženo raven cen v četrtem trimesečju 1986, ni pa vključe- 
val tudi ocenjene rasti cen v letošnjem letu (deflator). 

V februarju^ sprejet Zakon o začasni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1987, omejuje splošno porabo na ravni repu- 
blike na dovoljeni obseg v posameznih mesecih ustvarjenih 
izvirnih prihodkov v letu 1986, povečan za 90% rasti ustvarje- 
nega primerljivega dohodka družbenega gospodarstva v 
republiki. Do ugotovitve rasti primerljivega dohodka v prvem 
trimesečju letos je bil na podlagi zveznega zakona kriterij za 
ugotavljanje dovoljenega obsega splošne porabe v prvem 
trimesečju letos obseg sredstev zadnjega trimesečja 1986. 

sPreiernanju zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1987 je bilo ocenjeno, da v takih pogojih ne bomo mogoče 
izpolniti vseh obveznosti republiškega proračuna v letošnjem 
letu, se zlasti, ker kljub racionalni uporabi sredstev vrsta 
obveznosti zahteva prilagajanje splošnim gibanjem in je 
potrebno razreševati zagotavljanje sredstev z rebalansom 
republiškega proračuna. 

Med takimi obveznostmi izstopajo sredstva za delo republi- 
ških upravnih in pravosodnih organov in organizacij ter druž- 
beno političnih in družbenih organizacij, obveznosti, ki so 
vezane na izplačila v tujih valutah (ustavne obveznosti, odpla- 
čilo anuitet za zvezne kredite, prenešene na SR Slovenijo), 
intervencije v gospodarstvo iz republiškega proračuna in 
sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev. 

Ot> sestavi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 
tudi še ni bila dokončno znana višina obveznosti SR Slovenije 
iz naslova zagotavljanja sredstev za regres za umetna gnojila, 
za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme ter za pokrivanje 
tečajnih razlik iz zunanjih kreditov. S proračunom zagotov- 
ljena sredstva ne zadoščajo za kritje navedenih obveznosti saj 
ne upoštevajo dejanskih gibanj na prehodu v leto 1987 in 
prvih mesecih letos. 

podatkih o rezultatih gospodarjenja za prvo trimesečje 
1987 je združeno delo v SR Sloveniji izkazalo za 130.5% višji 
primerljivi dohodek, ki vključuje učinke sprememb v obračun- 
skem sistemu. 
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V prvih štirih mesecih letos so se izdatki in prihodki republi- 
škega proračuna gibali bistveno izpod limitov interventnega 
zakona. Izpolnjevanje proračunskih obveznosti je bilo skrajno 
selektivno, tako so se izvajale v glavnem neodložljive obvez- 
nosti, medtem ko se druge časovno zamikajo; dohodki so 
dosledno ostajali na ravni zadnjega trimesečja lani, čeprav se 
je v drugem polletju lani in prvih mesecih letos povečal 
razkorak v ravni osebnih dohodkov v gospodarstvu in upravi. 

Rebalans republiškega proračuna izhaja iz nove ocene pri- 
hodkov republiškega proračuna upoštevaje dogovorjeno 
stopnjo zaostajanja za rastjo dohodka gospodarstva Ocena 
prihodkov izhaja iz nespremenjenih davčnih stopenj, ki se 
nanašajo na pokrivanje neto obveznosti republiškega prora- 
čuna in so posledica dejanskih gospodarskih gibanj. Nova 
ocena pa ne vključuje povečanja prihodkov za pokrivanje 
obveznosti do prispevka proračunu federacije. 

Ce bo Zvezni izvršni svet predložil rebalans zveznega prora- 
čuna za leto 1987 pred sprejemanjem predloga rebalansa 
republiškega proračuna v Skupščini SR Slovenije, ga bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vključil v predlog reba- 
lansa republiškega proračuna. 

Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov repubškega 
proračuna v prvih petih mesecih letošnjega leta in ocenjene 
rasti dohodka, osebnih dohodkov in republiških davkov za 

ocenjujemo, da je spremembo zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1987 možno izpeljati v okviru obstoječih 
davčnih virov in veljavnih davčnih stopenj. 

Rebalans republiškega proračuna pomeni nominalno 
usklajevanje obsega republiškega proračuna z dejanskimi 
gibanji. Upoštevamo 90% ugotovljene rasti primerljivega 
dohodka v gospodarstvu SR Slovenije za obdobje januar-ma- 
rec 1987. Takšna usmeritev je v skladu z zvezno resolucijo in 
zveznim interventnim zakonom ob predpostavki, da ne bo 
prišlo do večjih sprememb v rasti primerljivega dohodka v 
gospodarstvu SR Slovenije za prvo polletje oziroma devet 
mesecev letošnjega leta. Kljub navedeni predpostavki pa tako 
oblikovan, obseg republiškega proračuna še ne pomeni nepo- 
sredno oblikovanje porabe na tej ravni. Obseg porabe bo med 
letom mesečno usklajevan po določilih zveznega intervent- 
nega zakona, ki omejuje splošno porabo na ravni republike na 
dovoljeni obseg v posameznih obdobjih utvarjenih izvirnih 
prihodkov v letu 1986, povečan za 90% rasti ustvarjenega 
primerljivega dohodka družbenega gospodarstva v SR Slove- 
niji v obdobju januar-marec 1987, januar-junij 1987 in januar- 
-september 1987. V kolikor bo v obdobju januar-junij in 
januar—september prišlo do sprememb v višini rasti ustvarje- 
nega primerljivega dohodka, bo proračun SR Slovenije temu 
ustrezno rebalansiran. 

Glede na to, da sprememba zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1987 dejansko pomeni proračun SR Slovenije za 
leto 1987, so bile potrebne spremembe v višini potrebnih 
sredstev skoraj na vseh postavkah republiškega proračuna. V 
okviru teh sprememb so najpomembnejše naslednje: 

1. Sredstva za delo organov 

Večji del sredstev, ki se zagotavljajo s spremembo zakona o 
proračunu bo namenjen za financiranje dejavnosti republi- 
ških organov in organizacij. Sredstva, ki se zagotavljajo v 
skladu s predvideno, letno rastjo dohodka ob upoštevanju 
dogovorjenega zaostajanja, se bodo organom dodeljevala 
med letom postopoma, v skladu z dogovorjeno politiko uskla- 
jevanja osebnih dohodkov in splošno rastjo cen, ki se bo 
obdržala na povečanih materialnih in drugih funkcionalnih 
stroških. Pri dodeljevanju sredstev za delo organov bo upo- 
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števan selektiven pristop glede na specifično naravo dela 
posameznih organov. Glede na to ob sestavi rebalansa ni 
mogoče predložiti razporeditve sredstev za delo po organih, 
temveč bo le-ta opravljena med letom s sklepi Izvršnega sveta. 

Izvršni svet je ob obravnavi vpliva novih predpisov na mate- 
rialni položaj državnih organov v letu 1987 sprejel sklepe, po 
katerih so državni organi dolžni racionalizirati porabo sred- 
stev za delo. Izvajajo se ukrepi za racionalizacijo dela, kar bo 
vplivalo na zniževanje števila delavcev in zmanjševanje mate- 
rialnih stroškov. Da bi preprečili kadrovsko selekcijo zlasti 
strokovnih kadrov, pa bo kljub varčevalnim ukrepom 
potrebno zagotoviti sredstva za usklajeno rast osebnih 
dohodkov z rastjo v gospodarstvu, ter sredstva za materialne 
stroške, ki so posledica splošne rasti cen, ne pa tudi večjega 
obsega porabe. 

Ob upoštevanju dogovorjenih izhodišč so bila v republi- 
škem proračunu za leto 1987 za osebne dohodke funkcionar- 
jev in delavcev republiških, upravnih in pravosodnih organov 
ter organizacij načrtovana sredstva v višini dosežene ravni 
osebnih dohodkov v zadnjem trimesečju 1986. 

Tako za usklajevanje osebnih dohodkov v letu 1987 z dejan- 
sko rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu v letu 1986 in 
med letom 1987 v sprejetem proračunu ni bilo zagotovljenih 
sredstev. 

V skladu z usmeritvami resolucije za razporejanje dohodka, 
so se osebni dohodki delavcev, zaposlenih v republiških 
upravnih in pravosodnih organih, v letu 1986 lahko usklajevali 
do rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. Po ugotovitvah 
Odbora za spremljanje izvajanja resolucije za razporejanje 
dohodka v letu 1986 bi se osebni dohodki v gospodarstvu v 
letu 1986 lahko uskladili za 120% v primerjavi s poprečjem v 
letu 1985. Dejanska rast osebnih dohodkov v gospodarstvu je 
presegla resolucijske usmeritve, saj so se razporejena sred- 
stva za osebne dohodke v gospodarstvu v letu 1986 povečala 
za 131,6% v primerjavi s poprečjem v letu 1985. 

Pri zagotavljanju sredstev za usklajevanje osebnih dohod- 
kov v republiških organih v letu 1986 ni bilo mogoče slediti 
resolucijskim usmeritvam. V okviru sprejetega obsega odhod- 
kov republiškega proračuna je bilo v letu 1986 možno realizi- 
rati le 82% nominalno rast osebnih dohodkov v primerjavi s 
poprečjem v letu 1985. Zaradi velikega zaostajanja■ z arastjo / 
osebnih dohodkov v gospodarstvu v letu 1986, je bila v orga- 
nih, ki se financirajo iz republiškega proračuna, šele v mesecu 
januarju 1987 realizirana delna uskladitev osebnih dohodkov 
za zadnje trimesečje 1986. S tem je bilo deloma zmanjšano 
zaostajanje in je bila za leto 1986 dosežena 87,6% rast sred- 
stev za osebne dohodke v primerjavi s poprečjem v letu 1985. 

Izvršni svet je v letu 1985 na podlagi priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije sprejel Program usklajevanja oseb- 
nih dohodkov in zagotavljanja sredstev za osebne dohodke, s 
katerim naj bi se v letu 1985 in 1986 odpravilo zaostajanje 
ravni osebnih dohodkov delavcev v republiških upravnih in 
pravosodnih organih za ravnijo osebnih dohodkov v gospo- 
darstu. Uskladitev ravni osebnih dohodkov v državnih organih 
z gospodarstvom je temeljila na predpostavki, da se osebni 
dohodki v teh organih tekoče usklajujejo z rastjo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu. Zaradi počasnejše rasti osebnih 
dohodkov v republiških organih in organizacijah v primerjavi 
z rastjo v gospodarstvu cilji programa usklajevanja osebnih 
dohodkov niso bili doseženi, povečale pa so se razlike v ravni 
primerljivih osebnih dohodkov v republiški upravi v primerjavi 
z doseženo ravnijo v družbenih dejavnostih in gospodarstvu. 

Predlagamo, da se s spremembo zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1987 zagotovijo za osebne dohodke dodatna 
sredstva v višini 37.895,9 mio din in sicer: 

- za zagotovitev doseženega nivoja osebnih dohodkov 
funkcionarjev in delavcev v zadnjem trimesečju 1986 v vsem 
letu v višini 7.632,9 mio din, 

- za usklajevanje osebnih dohodkov funkcionarjev in 
delavcev v letu 1987 v višini 30.263,0 mio din. 

V okviru sredstev sklada skupne porabe so bila z republi- 
škim proračunom za leto 1987 zagotovljena sredstva za regre- 
siranje letnega dopusta, odpravnine, jubilejne nagrade in 
pridobitev šolske izobrazbe, upoštevaje višino prejemkov iz 
leta 1986. Izvršni svet je v februarju 1987 določil višino pre- 
jemkov za posamezne namene skupne porabe v letu 1987, 
upoštevaje usmeritve samoupravnega sporazuma o skupnih 
izhodiščih in nekaterih osnovah za delitev sredstev za osebne 

dohodke in skupno porabo delavcev delovnih skupnosti 
upravnih, pravosodnih in drugih organov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Za prejemke, ki se krijejo delavcem in funkcionarjem iz 
sklada skupne porabe, je potrebno zagotoviti dodatna sred- 
stva v višini 570,0 mio din. 

Z zakonom o proračunu so bila za pokritje materialnih 
stroškov v letošnjem letu zagotovljena 39,4% višja sredstva, 
kot v letu 1986. Po statističnih podatkih so v mesecu aprilu 
1987 obstoječe cene pisarniškega materiala višje za 67,8%, 
kurjave in razsvetljave za 60,6%, storitev za 94,3%, prometa za 
85,0% in hrane za 70,2% v primerjavi s povprečjem preteklega 
leta. Sredstva, ki so zagotovljena za pokrivanje materialnih 
stroškov ne zadoščajo za nemoteno izvrševanje dejavnosti 
republiških organov in organizacij, zlasti organov, ki imajo v 
svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe ter organov za 
notranje zadeve. Za kritje povečanih materialnih stroškov, ki 
so posledica višjih cen, ne pa tudi povečanega fizičnega 
obsega porabe, je potrebno s spremembo zakona o prora- 
čunu zagotoviti dodatna sredstva v višini 4.100,9 mio din. 

V letu 1987 so za uporabnike proračunov ukinjene olajšave 
za obračun amortizacije premičnin. Republiški organi so 
dolžni obračunavati za premičnine 100% amortizacijo po 
predpisanih amortizacijskih stopnjah, medtem ko so pri obra- 
čunu amortizacije za nepremičnine še možne določene olaj- 
šave. V skladu z določili zakona o celotnem prihodku in 
dohodku so republiški organi dolžni v letu 1987 obračunano 
amortizacijo tudi trimesečno revalorizirati. Predlagamo, da se 
za pokritje povečane obveznosti iz naslova amortizacije zago- 
tovijo manjkajoča sredstva v višini 800,0 mio din. 

Tudi sredstva, ki so bila z zakonom o proračunu za leto 
1987 zagotovljena za posebne namene republiških organov 
zaradi visokega porasta stroškov ne bodo zadoščala za finan- 
ciranje dejavnosti iz 107. člena zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Predla- 
gamo, da se za ta namen zagotovijo dodatna sredstva v višini 
2.431,2 mio din. Večji del sredstev bo namenjen za financira- 
nje specifične dejavnosti zavodov za izvrševanje kazenskih 
sankcij in organov za notranje zadeve. 

2. Sredstva za investicije v osnovna sredstva 

V okviru teh sredstev se v skladu z možnostmi in ob upošte- 
vanju porasta cen za m2 stanovanjske površine zagotavljajo 
dodatna sredstva za financiranje stanovanjske izgradnje za 
delavce organov za notranje zadeve, nosilce družbenih funk- 
cij v SR Sloveniji in delavce republiških organov. Z rebalan- 
som se zaradi povečane amortizacije delno znižujejo s prora- 
čunom SR Slovenije za leto 1987 zagotovljena sredstva za 
modernizacijo državnih organov. Na podlagi novega zakona o 
amortizaciji so namreč tudi uporabniki proračunskih sredstev 
dolžni obračunati 100% amortizacijo premičnin, zaradi česar 
se za amortizacijo z rebalansom zagotavljajo dodatna sred- 
stva, v okviru katerih bo financirana tudi modernizacija držav- 
nih organov. 

3. Sredstva za regres za umetna gnojila, varstvo 
rastlin in kakovostno sortno seme 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1987je bilo za 
pokritje obveznosti SR Slovenije za regresiranje umetnih gno- 
jil, varstva rastlin in kakovostno sortno seme zagotovljeno 
7.338.6 mio din. 

Ker pa zanaša celotna obveznost SR Slovenije 8.916,7 mio 
din in je bila znana po sprejetju zakona o proračunu SRS za 
leto 1987 je treba v letošnjem letu zagotoviti še 1.533,2 mio 
din, kar predlagamo• s tem rebalansom. 

4. sredstva za sofinanciranje razlik v ceni 
politično informativnih dnevnikov 

Za sofinanciranje razlik v ceni politično informativnih dnev- 
nikov je bilo v zakonu o proračunu SRS za leto 1987 zagotov- 
ljeno na podlagi družbenega dogovora 947,5 mio din, od tega 
je bilo nakazano 97,0 mio din za pokritje deleža SRS za leto 
1986. Ocena je, da bo treba za pokritje razlike med proiz- 
vodno in prodajno ceno politično informativnih dnevnikov 
zagotovili dodatnih 800,0, mio din, kar pomeni 84,43% pove- 
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čanje sredstev v primerjavi s sredstvi, ki so bila zagotovljena z 
zakonom o proračunu SRS za leto 1987. 

5. sredstva za financiranje gojitvenih lovišč 

Sredstva za financiranje gojitvenih lovišč se zagotavljajo v 
skladu z družbenim dogovorom, ki določa, da se višina dode- 
ljenih sredstev zagotavlja v skladu z družbenim dogovorom, ki določa, da se višina dodeljenih sredstev zagotavlja v skladu z 
polovično rastjo republiškega proračuna. 

Z indeksom 217,45 se povečujejo sredstva za financiranje 
Arboretuma Volčji potok, Spominski park Trebče in Triglavski 
narodni park Bled. Sredstva za te namene, dodeljena s prora- 
čunom SRS za leto 1987 zaradi inflacije ne zadoščajo. 

6. sredstva za pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razoja v SRS 

Za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvojav SRS 
J® j?1'0 z zakonom o proračunu SRS za leto 1987 zagotovljeno 
155,4 mio din, kar pa ne bo zadoščalo za pokritje vseh obvez- 
nosti v letu 1987. V skladu s sklepom, ki ga je sprejel Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije na 10. seji zbora, ki glasi, da se 
bodo sredstva za ta namen med letom valorizirala skladno z 
rastjo obsega republiškega proračuna, da bodo zagotavljala 
možnost sofinanciranja, oziroma refundiranja stroškov izde- 
lave razvojnih programov inicialnih razvojnih načrtov ter na 
določenih območjih tudi financiranje projektne dokumenta- 
cije. V skladu s tem predlagamo zagotovitev sredstev v letu 
1987 v skupni višini 370,7 mio din. 

7. sredstva za sofinanciranje Sklada solidarnosti 
z neuvrščenimi državami in državami v razvoju 

Obveznost SR Slovenije do sofinanciranja Sklada solidar- 
nosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju izhaja iz 
zakona o Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in 
državami v razvoju. Osnova za določanje obveznosti za posa- 
mezno leto je dosežena rast družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva v SRS za preteklo leto. Na tako določeno 
osnovo se aplicira stopnja 0,1% in se določi obveznost za 
posamezno leto. V letošnjem letu je zapokritje te obveznosti 

zagotovljeno z zakonom o proračunu SRS 1.409,8 mio din, z 
zakonom o zaključnem računu proračuna SRS za leto 1986 pa 
/e bilo zagotovljeno 1.504.7 mio din. Dolg iz leta 1986 znaša 
1.111,0 mio din, obveznost SRS po novem izračunu družbe- 
nega proizvoda družbenega gospodarstva pa znaša 2.893,4 
mio din. Do sedaj znana obveznost, ki jo je treba poravnati v 
letošnjem letu znaša 4.004,4 mio din, ki pa ni dokončna od 
tega je zagotovljeno 2.914,5 mio din. S tem rebalansom pa 
predlagamo, da se dodeli za ta namen še 922,1 mio din. 

8. sredstva za družbene dejavnosti 
V okviru teh sredstev se glede na porast cen in osebnih 

dohodkov zagotavljajo dodatna sredstva za financiranje 
obveznosti in naslova izobraževanja, znanosti, kulture, social- 
nega varstva in uveljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov 
m družin padlih borcev. 

9. sredstva za druge splošne družbene potrebe 
Za pokrivanje obveznosti te skupine sredstev, ki so vezane 

na izplačila v tujih valutah (ustavne obveznosti, odplačilo 
anuitet za zvezne kredite, prenešene na SR. Slovenijo) je bila 
za zagotovitev dodatnih sredstev upoštevana dinamika izpol- 
njevanja obveznosti, sedanja vrednost tujih valut in približno 
enako drsenje tečaja dinarja, kot je bilo v prvih štirih mesecih 
letos. 

Pri oblikovanju višine dodatnih sredstev za delo republiških 
družbenopolitičnih in nekaterih družbenih organizacijah so 
bila upoštevana enaka merila kot pri oblikovanju sredstev za 
delo pri republiških upravnih in pravosodnih organih. 
Različna višina indeksov pri posamezni organizaciji je posle- 
dica različne strukture sredstev za delo. 

10.oblikovanje sredstev rezerve SR Slovenije 

Zaradi zvišanja osnove, od katere se obračunava višina 
izločenih sredstev v obvezno rezervo SR Slovenije, se na 
podlagi 3. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1987 zagotavljajo dodatna sredstva rezerve SR Slovenije v 
predlagani višini. 

Podroben pregled navedenih sprememb je razviden iz prilo- 
ženih tabel. 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJ£ ZA LETO 1987 

A. PRIHODKI 

ZNESEK SKUPINA KONTO VRSTA PRIHODKA  
71 Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD 55.291.000.000 
 7100 Davek od dohodka TOZD 

730 Temeljni davek od prometa proizvodov 53.967.000.000 
731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
   od plačil za storitve   103.793.220.000 

Vrsta 5 - DRUCI PRIHODKI 
778  ■ Drugi prihodki   

72. Vrsta 2 -.PRIFDDKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV 27.400.000.000 
7200 Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6 % 16.400.000.000 
 7201 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 11.000.000.000 
73 Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA PROIZVODOV 

IN STORITEV ' 157.760.220.000 

Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 210 000 000 
742  Davek od tujih oseb 

130.000.000 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-5) 240.821.220.000 
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B. ODHODKI 

SKUPINA KONTO NAMEN ODI IODKA 

400 
401 
402 

41 

410 

415 
418 

42 
420 

43 

431 
433 
434 

435 

45 

46 
461 

463 

464 
465 

468 
47 

470 

44 
440 

Namen 1 - SREDSTVA ZA DELD UPRAVNIH ORGANOV 
Sredstva za dohodek delovne skupnosti. 
Sredstva za materialne stroške 
Sredstva za amortizacijo. :  

85.347.700.000 
11.419.300.000 
1.295.200.000 

Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za osebne dohodke in druge osebne 
prejemke funkcionarjev in delegatov 
Sredstva za investicije v osnovna sredstva 
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih 
organov ]   

4.195.700.000 
4.468.694.000 

6.388.425.8G0 

Namen 3 - SREDSTVA ZA DLJUDSKO OBRAMBO 
Sredstva za ljudsko obrambo  
Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE 

V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZ- 
VOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 0BM3ČIJ 

Kom[?enzac i je, premije, regresi in povračila 
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij v okviru DPS 
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij izven območja UPS   

18.316.370.000 
2.066.848.500 

370.736.000 

2.331.9^63.400 

Namen 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
445 Dopolnilna sredstva proračunu občine  

Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
450 Sredtva za izobraževanje 
451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo 
454 Sredtva za socialno varstvo 
458 Sredtva za uveljavljanje pravic borpev, vojaških 

invalidov in družin padlih borcev  
Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPIDŠNE DRUŽBENE POTREBE 
Sredtva za družbenopolitične in družbene, 
orgartizaci je 
Sredstva za varstvo pred škodljivci in na- 
ravnimi nesrečami 
Sredtva za Odpravo posledic.naravnih nesreč 
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja 
Sredstva za druge splošne in družbene potrebe  
Naiien 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 
Izločanje v stalno proračunsko rezervo  
Namen 9 - .DRUGI ODHODKI 

481 Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega 
prometa 

488 Drugi odliodki DPS    
Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM PDS 
Prispevek proračunu federacije za leto 1987 
SKUPAJ ODHODKI (namen 1-10) 

276.232.140 
153.700,000 
88.962.200 
40.203.000 

7.962.908.000 

10.583.908.300 

211.572.100 
192.227.700 

23.925.000 
15.221.224.800 

2.500.000 
100.000.000 

98.062.200.000 

15.052.819.860 

215.543.000 

23.085.917.900 

550.000.000 

8.522.005.340 

26.232.857.900 

1.427.650.000 

102.500.000 

67.569.726.000 

240.821.220.000 
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TABELA 1 
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV V LETO 1987 

NAMEN Proračun Rebalans Indeks  —  
 i      1987  3 : 2° 
       ?   3 4   
400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 47.744 .400.000 85.087.700.000 178,2 

- bruto OD delovne skupnosti 45.853.800.000 53.105.100.000 lise 
usklajevanje z rastjo v gospod. . 28 yg2 

115'8 

- delo v posebnih pogojih 1.385.000.000 2 .115 .'ooo iooo 152 7 
- sklad Skupne porabe 505.600.000 1.075.600.000 Al\7 

401 MATERIALNI STROŠKI 7.318.400.000 11.419.300.000 

402 AMORTIZACIJA 495.200.000 1.295.200.000 

410 BRUTO OD FUNKC. IN NAMEST. 2.343.100.000 ' 2.724.700.000 116,3 

- usklajevanje z rastjo v gosp. . 1.471.000.Ć00 

418 POSEBNI NAMENI , _nn „J. r . 3.957.200.000 6.388.425.860 161,4 
SPREMEMBE MED LETOM ' i pn nnn nnn  _   120.000.000 260.000.000 216,7 

 5 K U P A J  61.978.300.000 108.646.325.860 175,3 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
IA DELA 2 

NAMEN Proračun " Rebalans Indeks '   ~~ 
 f   —*  1987 1987 ,-v? 
  :     2 3 4 —:   415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V ~ " 

OSNOVNA SREDSTVA 3 7qq 1 nnn . ■ —== = = === = = = = _ = = = ____ = __ = ____ = ;________o^ 4^468.^694^000 117 , 62 

4150 SREDSTVA ZA MODERNIZACIJO 
DRŽAVNIH ORGANOV ?on nnn nnn nc ^      __95170°I

00° 41 ,61 

  RS Ža finance i oTn nnn nnn  —   230 . 000 . 000  95 . 700,000  41 ,61 
- sredstva za modernizacijo 1    

državnih organov 
4151 SREDSTVA ZA INVESTICIJE V 
 gradnjo_ jtanovanj L222i2!2.:222 L2Zi 1 f 22-222 isv.ei 

 RS Za notran^e Z3de^ 371.360.000  807.522.000 2i7,45  
- sredstva za investicije v ~ ~ ~ ~   — 

gradnjo stanovanj organov 
za notranje zadeve 

 RS za pravosodje in upravo 293.282.000 637.742.000 217.4S 
- sredstva za Investicije v   

gradnjo stanovanj nosilcev k 
družbenih funkcij v sns 146.659.000 318.910.000 2i7,45 

- sredstva za investicije v 
gradnjo stanovanj delavcev 
reoubliških organov 14c nnn 

finance - tj*?™ n 318.832.000 217,45 
~   :  : ^ 386.214.000  526.214.000  136 25 — sredstva za odplačilo anuitet ~ 1  

4152 SREDSTVA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽE- 
VANJE ZGRADB REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 

_._._iL25AyOSOpNIH_ORGANOV 362,575,000 „295,803,000.  81,58 

, RS.Z3 Pr3VOSOdJe ln uPr3v°  362.575.000 295.803.000 """*7.7*" 
- investicijsko vzdrževanje zgradb ~ ~ " " ~ !  

• rePubliških upravnih in pravosodnih 
2 °V 349.575.000 274.743.000 78 59 

- sanacija objektov počitniške skupnosti 13.000.000 21.060.000 162i'00 

16 ~~ ~ ~ "   -  
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4153 SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA 
V OBJEKTE IN OPREMO POSEBNEGA 
POMENA 2lIS:LZI5l022   2^105^13^00 __9^60_ 

RS za notranje zadeve 2.105.713.000 2.105.713.000 100 

- specialna oprema organov za 
notranje zadeve 

RS z a prav os; od.] e _L n _u pravo "50.000.000   
- zaftCita rjocJncgn poslopja v Kopru 

TABELA 3 

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPO- 
DARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

NAME N 
Proračun 
1987 

Reba1ans 
1987 

Indeks 
3 : 2 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, HEGRES1_ IN_POVRACILAj^l 6^783^210^000____18^316^370^000____ _____£Oy^ j. ___ 

15.. 985 . 210.000 -17.518.370.000  109,59 RS za finance _ .   
- sredstva za regres za umetna gnojila, varstvo 
'rastlin in kakovostno sortno seme 

- sredstva za regresiranje dela stroškov iz nas- 
lova obresti za kredite za namene v okviru 
selektivnega programa v kmetijstvu 

7.383.610.000 

8.601.600.000 

8.916.770.000 

8 .-601 .600 .000 

120,76 

100 

RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve 798.0001000 798.000.000 100 

- sredstva za premije pri odkupu pšenice 

2 .066 .848 .*500 185,67 433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE_V_G0SP0DARSTV0 1 J. i i 2 = Š22 = 222= = = = = 2 = 222 

947.500.000 1.747.500.000 4330 - SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE RAZLIK V CENI 
POLITIČNO INFORMATIVNIH DNEVNIKOV 

RK za J rif omu J. ran jc 94 7.500.000 1.747.500.000 134,43 

_ srcdfskvo 7.n nof I noric i rnrr.jo rva 7.1 i k v c.cni poli- 
tično informativnih dnevnikov 

■4331 - SREDSTVA ZA_SOFINANCIRANJE_ĐRUGIH_GLASIL 13.390.000 52l52i:®22 1 — 

Republiška konferenc« SZDL Slovenije 390^000 63K&00 16^00_ 
- "Naša žena" 

Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SRS -43.000.000 
- "TV-15" 

60.000.000 139,53 

19.044.000 
4332 - SREDSTVA ZA FINANCIRANJE GOJI,TVENIH_LOVIŠG ii;j_000^000  

12 . 000 . 000 19 . 044 .000 RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    

- Triglavski narodni park Bled - gojitveno lovišče 
- Medved - Kočevje 
- Kozorog - Kamnik 
- Jelen - Snežnik 
- Skupnost za lovstvo in ribištvp 

4333 - SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE KONJEREJE IN RI- 
BIŠTVA  .  

158^70 

158,70 

36.343.000 70.810.000_ 216,85 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 8.830.000 17.500.000 198,19 

- Kobilarna Lipica 
- Zavod za ribištvo 

7.830.000 
1.000.000 

16.000.000 
1.500.000 

204,34 
150,00 

poročevalec 17 



Republiški štab za teritorialno obrambo 27.513.000 61.310.000 222,84 
- sredstva za pospeševanje konjereje za 

obrambne namene 
4334 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA IN VAR- 
  STVA NABAVNE IN- KULTURNE'DEDIŠČINE 73.975.000 

RK za kulturo 
- Arboretum - Volčji potok 
- Spominski park Trebče 
-.Triglavski narodni park Bled 

73.975.000 
1.150.000 

10.525.000 
62.300.000 

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO 
_=___=MANJ_RAZV:iTIH_OBMOČIJ V OKVIRU DPS 155.493.000 

I62i§(3?-700 

160.862.700 
2.500.700 

22.887.000 
135.475.000 

370.736.000 

217^45 

217.45 
217,45 
217,45 
217.45 

238,43 

Komisija za pospeševanje skladnejšega regional- 
nega razvoja v Izvršnem svetu  155 .493 .000 

- sredstva za pospeševanje skladnejšega regio- 
nalnega ravzoja v SRS 

435 - SREDSTVA 2A HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO 
======MANJ=RAZVITXH=0BH0GXJ_IZVEN OBMOČJA DPS 1.409.830.500 

370.736.000 

-^921i95?-4OO 

2■331.963.400 

238,43 

165,41 

165,41 
RK za mednarodno sodelov on je 1.409.830.500 
— prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi 

državami in državami v razvoju 

SKUPAJ (431+433 + 434+435') 19.461.741.500 23.085.917.900 118,62 

45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI TABELA 4 

NAMEN 
T~ 

Proračun 
1987 

Rebalans 
1987 

f S2=r=12i£|TVA_ZA=IZOBRAŽEVANJE 243 . 672 . 040 276 232 1 

Sekretariat za kadrovska vprašanja v IS 87.397.540 
- štipendiranje ta potrebe organov v 

federaciji 22.799.880 
- štipendiranje za potrebe republiških 

upravnih organov 64.597.660 

RS za ljudsko obrambo   1.400.000 
- štipendije 

RS za pravosodje in upravo 
- štipendije za potrebe pravosodja 
- sred. za srednjo penološko šolo 

RK za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo 

30.200.900 
28.365.500 
1.835.400 

114.072.500 
- obveznosti do slovenskega šol- 

stva v zamejstvu 
- obveznosti do osnovnega šolanja 

pripadnikov drugih narodov v Jugos- 
laviji in do šolstva narodnosti v SRS 

- štipendije mladih iz zamejstva in otrok 
slovenskih izseljencev 

- stiki s tujino 

41.020.000 

7.269.000 

64.484.000 
1.299.500 

40 

87.397.540 

22.799.880 

64.597.660 

1.400.000 

36.368.600 
34.533.200 
1.835.400 

134.704.000 

45.600.000 

8.400.000 

78.105.000 
2.599.000 

Indeks 
3 : 2 

113,36 

100 

100 

100 

100 

120,42 
121,74 
100 

118,09 

111,17 

115,56 

121,12 
200,00 
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Zavod za mednarodno znanstveno, tehnično, 
prosvetno in kulturno sodelovanje 6.101.10° 7 362 000  
- dodatno štipendiranje kadrov iz manj 

razvitih DVR po meddržavnih sporazumih 

Zavod .SRS za šolstvo    4. 500 . 000 9.000.000 200 .0 

- izdelava učnih načrtov 
- priprava učne tehnologije 

1.800'. 000 3.600.000 200,0 
2.700.000 5.400.000 200,0 

451 - SREDSTVA_ZA_ZNANOST_ ______________ = _=;=;Zli==2==2===:======= ===== = =2=2=2======== ====== === = 

RS za finanoe   79.480.000 153. 700.000 193138_ 
- raziskovalne naloge v tekočem letu 

65.065. 100  88 . 962 . 200 136 , 73 

452 - SREDSTVA ZA KULTURO    ® 1 ^221=122= = === = = = ===21 = 2S1= S22 ======= = = = i2Si22 = 

28.315.325 37.649.000 132,96 

RK za kulturo      
- sofinanciranje druge izdaje Enciklope- 

dije Jugoslavije 
- sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slo- 

venlje 14.112.200 20.406.000 144,60 
- sofinanciranje projekta leksikografije 3.658.000 8.100.000 221,38 
- sofinancIranjo Jugoslovanske kinoteko 
- stiki s tujino 

1.080.175 2.160.000 200 
327.500 655.000 200 

sofinanciranje simpozija "Modinci" 5.000.000 5.000.000 100 
- medrepubliško sodelovanje 
- izdelava osnutka oznak za naravne in 

kulturne spomenike 
- dnevi kulture 
- sofinanciranje jugoslovanskega bibliograf- 

skega zavoda 
454 - SREDSTVA_ZA_S0CIAI_.N0_VAnSTV0 = _______1_ 

150.000 300.000 200 

150.000 150.000 100 
10.000.000 10.000.000 100 

2.271.100 4.542.200 200 
22.919.500 40^203^.000 !Z=1== = 

RS za finance 10 . 000 . 000  15 . 672 ■ 000 156 , 72 

- odškodnine po sodnih sklepih 
, _ 15 qiq eno 24.531.000 189,88 RK za varstvo okolja in urejanje prostora 12.919^5UU ć . d   

- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov 
zavezniških in drugih tujih armad v SRS 

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC BORCEV, 
VOJAŠKIH INVALIDOV_IN_DRUŽIN_PADLIH_BORCEV_ 

RK za borce in vojaške invalide  

6.108.600.000  Z^?§?-?5§-222===-=22ž=2S = 

6 . 108 . 600 . 000 7.962.900.000 130,36 
, . „ Mr»v 4 700 000 4.700.000 100 

- dodatek zaposlenim udeležencem NOV 4.700.000 Mr\\t 16? 214 000 212.214.000 lJU.oć - zdravstveno varstvo borcev NOV 
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov 4.674.132.0 1 >623! 574 ! 000 leoloo 

%-\rrs Inih 1 nV,1 1 1 dov VO ine 1 . U1 4 . I O4* • UVJU varstvo civilnih invalidov vojne 
-varstvo borcev za severno mejo in slovenskih 

vojnih dobrovoljcev 
- stroški dela posebne komisije za izjemno priz- 

10.400.000 20.000.000 192,31 

nanje pravice'dJ3oko Jntrie po 51. členu P1Z 420 000 302.ooo'.000 \ 24,79 
- republiške priznavalnine 

SKUPAJ (4 50 + 451+4 52 + 454 +458) 6. 519.736.640 8.522.005.340 130,71 

TABELA 5 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 

Proračun Rebalans Indeks 
NAMEN 1987  1987 3 : 2 

461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE 
IN DRUŽBENE ORGANIZACIJE   |.l|f!§i9§Z.lZ22====i2i:!ilil2Sii22======iil=Ž=============== 

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije   4.235.384.000 6.375.708.000 150^53    
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- ustavne obveznosti 

Urad za narodnosti   498.406.000 607.220.000  121,83 
financiranje narodnosti 340.906.000 407.560.000 119,55 

- sofinanciranje s SR Hrvatsko 157.500.000 199.660.000 126,77 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 843.310.000 1.635.649.000 193.96 
- sredstva za delo 

37 . 000 . pop 140, 00 
Koordinacijski odbor za proslave 
pri RK SZDL SLovenije    25.000.000 
- sredstva za proslave republiškega pomena 

Republiška volilna komisija 11-300.000 11.300.000 100 
- sredstvo zo republičke volitve 

Komisija za manjšinska in izseljenska 
vprašanja 
        24 .040.000 4Q . 199 000 167,22 

- izdatki za zamejstvo 

Republiška konferenca ZSM Slovenije  292.374. lop 636 . 679 . 500 

oicuouvčJ za ueio ICO en 163.621.000 288 985 POO i-7A ar> -sredstva za R0 zveze prostovoljcev borcev ' yBb.200 176,62 
za severno mejo 1918/19 aaQ nnn 449.000 449.000 100 

Republiška konferenca zveze rezervnih vo- 
jaških starešin SRS  
- sredstva za delo 

  —  50.000.000 104 . 208 .000 208,42 
50.000.000 104.208.000 208,42 

Slovenska izseljenska matica ..... . 
:  :  —     105.839.900 197.680.600 __186 , 77 

- sredstva za delo ~ ~ ~ 1  
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" ' iVlUsoo 
- sredstva za posebne namene , ,A ,nn 23.067.600 200 
- sredstva za angleško izdajo revije "Rodna gruda" 15.605.600 3K21l!°oO 

Skupnost slovenskih tihrin , ,,, ■          1 . 41 b . 400 
- sredstva za delo 

200 
200 

2 . 8 30.800  200 

Društvo za združene narode za SRS 
- sredstvo za delo 

2.679.000  5.000.000 18.6,64 

Jugoslovanski center za teorijo in prakso 
samoupravljanja Edvard Kardelj  14.976.000 32.566.000 217 45 
- sredstva za delo 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 328.900.000 508 .183 . 200  154,51 
- sredstva za delo 315.000.000 477.957.200 151,73 
- adaptacija zgradbe na podlagi SS 13.900.000 30.226.000 217^45 

Mednarodni center za upravljanje podjetij v 
družbeni lastnini v deželah v razvoju  6.416.000  12.832.000 
- sredstva za delo 

20 

200,00 

RK za kulturo _____ 22.737.300 51.375.000 225 ,95 
- arhivska dejavnost Inštituta za zgodovino 

delavskega gibanja 21.080.100 45.839.000 217,45 
- sredstva za obdelavo emigrantskega tiska pri NUK 1.657.200 5.536.000 334,06 

217,76 - sredstva za delo 188.200.000 392.939 000 por 7Q 
- pohod "AVNOJ" Q11 

? y uuu 208,79 
- mesec mladosti ,..' 1-623.000 200 
- mladinski seminar Alpe-Jadran 241 500 ^'^'nnn 3.424,10 
- mladinsko prostovoljno delo 73.508.'o00 177.24o'ooO 241 12 
- delovanje Univerzitetne konference ZSMS 4.071.600 8 853 000 
- odhod štafete mladosti nnn " B.BbJ.000 217,43 25.000.000 37.000.000 148,00 
Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SRS 164.070.000 289.434.200 176 a\ 
- sredstva za delo 
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1        ;       
18.240.000   36 .043 .000 197,60 Inštitut za narodnostna vprašanja 

sredstva za delo 

• Aocnvn Dntrn RKQm..J TVnl IN 
211 .S7g.l00 211.572.100 100 463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI IN 

NARAVNIM NESREČAMI ^    -       
. -311 v;? ion 211.572.100 100 llldrcniH' loofu) 'j;ikI y.ovcnl SltS ^1 —,   

- sredstva so obrambo prc-1 točo 
464 - SREDSTVA ZA, ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH   

NESREČ  12i j.292^922^-======i2S-iS2iZ22==========i22i2i=== 
=======-================================ f 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 101 .000.000 192 .221 . /00 190 , 32  
- odplačilo anuitet kredita za nabavo avi- 

onov za gašenje gozdnih in drugih požarov 96.000.000 181.355.200 188,91 
- vzdrževanje in koriščenje avionov za 

gašenje gozdnih in drugih požarov 5.000.000 10.872.500 217,45 

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE , 
 ČLOVEKOVEGA_OKOLJA^ _______________ ____.__ = ___.??lli§i222=_=== ===-.is42l = = K ======^= = == = =: = i== = = = = ~- 

Hidrometeorološki zavod SRS    23 . 925 .000 . 23.9.--.- 00..) 100__ 
•- sredstva za varstvo zraka 

468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE   I9^2I',^22®^^22=====i==iiiiii==222==========ii2=2S== 

4680 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE ' 
POTREBE _NA 0BH0ČJU_SRS   ^34^521^300  ^  

RS za finance     18.661.500 40.580.000 217,45 

- visokogorske .planinske postojanke 

Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SRS 183.881.800 390.593.800 212,42— 
- zdravstveno-rekreacijski center, za vojaške . ' 

invalide in udeležence NOV v Strunjanu 7.881.000 7.881.800 
- muzej ljudske revolucije 176.000.000 382.712.000 . 21/,45 

HK zo vzkoJo in L zob r*n/.o vonje ter telesno 
kulturo   119.478.000  119.478.000 100  
- dvojezično šolstvo in šolstvo z itali- 

janskim učnim jezikom 

oip Rnn nnn 212.500.000  100  Republiška geodetska uprava      —:   — 
- geodetska dela na območju SRS 

4681 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE IZVEN_OBMOČJA_SRS 12 • ™ • *87 .000 14.458.073.000  

12 479.487.000 ' 14 . 458 . 073 . 000 1I_5,85 RS za finance    —— —  
-'odplačilo inozemskih dolgov NB Jugoslavije 548.000.000 948.000.000 i;3,00 
- odplačilo ihozemskih dolgov Jugoslovanski 14g.850.000 752.850.000 502,40 

- odplačilo^obroka kredita NB Jugoslavije 249.520.000 714.520.000 286,36 
- plačilo provizije NB Jugoslavije za 

sredstva, odstopljena SRS v trajno last 4.537.000 4.53 .0 
- plačilo obveznosti SRS na podlagi zakona 

o prenosu sredstev, pravic in obveznosti na _ 
določene TOZD 13.000.000 13.000.000 100 

. - sredstva za odplačilo anuitet za kredite 
dane SAP Kosovo 340.000.000 340.000.000 100 

~\ sredstva za premoščanje razlik, nastalih za- 
radi različnih pogojev za vpis posojila in 
plasma, sredstev sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj ■ 

. ZlV.ll".STEiVJU .o.£:£:£ !£■" 
- Untverzinda Zagreb 346.350.000 .?46.3M>..CW 100_ _ 

SKUPAJ 461.+463 + 4 64+465 + 468 19.995.593.100 26.232.857.900 131,19 

poročevalec 
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PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH 
TABELA 6 

NAMEN Proračun Rebalans ~ Indeks 
 : * i AMZ 1987 3 . 2    3 ~ 4  

«-:J5i2SI):£„^.2EK-!ISS**2JLl-25S*S2L-,,JLŠ2L222i22S=„----?§-2§2-i?99-oog Tž^iT 
400 - SREDSTVA ZA DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 47.864.400.000 8 5.34 7.7 00.000 178 31 

401 - SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE 7.318.400.000 11.419.300.000 156'01 

402_^_SRESDTVA_ZA AMORTIZACIJO 495.200.000 ! . 295 . 200 . ooo 261^ 

41 - SRED.STVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE 

=====iA=2ILO=yPRAVNIH=ORGANOV====^=========io.099i222i020=======iSi052^819^8601__ 149,7 
410 - SREDSTVA ZA OSEBNE DOHODKE IN 

DRUGE OSEBNE PREJEMkE FUNKCIO- 
NARJEV IN DELEGATOV 2 141 inn nnn „ 2.343.100.000 4.195.700.000 179 07 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V 
OSNOVNA SREDSTVA , 7qq ,,, nnn „ „„ 3.799.144.000 4.468.694.000 117,62 

418 - SREDSTVA ZA DRUGE POTREBE ZA DE- 
 LO UPRAVNIH ORGANOV 3.957.200.000 6.388.425.860 161,44 

2i-=-2SSSS2YA-^fciKs!TO_OBMMBO„_. SiSiSfS/OOO   ipg 
43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA IN- 

TERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBU- 
JANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO 

===— MANJ.RAZVITIH OBMOČIJ jo đR1 ,,, ™ = = " = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = i=i = 2ii = žilI22 = = = = = = = 23iOQ5i917i9O0 118,6 2 

431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI 
IN POVRAČILA lfi 7H, 01r, 16.783.210.000 18.316.370.000 109 17 

433 - DRUGEVPOTREBE IN INTERVENCIJE 
V GOSPODARSTVU , 1n „„„ 1.113.208.000 2.066.848.500 185 67 

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOS- 
PODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V 
OKVIRU DPS , „ < 155.493.000 370.736.000 238 43 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOS- 
PODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

 IZVEN OBMOČJA DPS , „„„ „„„ 1- 409- 830. 500 2jJ31.963.400 lfis 4' 44 - SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS —— i  
(DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU 
OBČINE) 
 =~"""===========-============ž|2i222i222==========§§2i222_L22° 100 

2L:=SREDSTVA_ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 6 519 73fi fi,n „ === = = = = = = = 
= === = === = === = = = = = = = = = S = = = = = = = = 2igi2i=2„l^2= = = = = = = = Si522i0051340___ 130,71 

450 - SREDSTVAZA IZOBRAŽEVANJE 24, fi7o nan " = 

3,672'°40 276.232.140 n3 36 451 - SREDSTVA ZA ZNANOST 7g nn_ ' 
80-000 153.700.000 193 38 452 - SREDSTVA ZA KULTURO fil- nfit- lnn ' 

65.065.100 88.962.200 136 73 454 - SREDSTVAZA SOCIALNO VARSTVO P? qiq ,-nn 
„„„ 22.919.500 40.203.000 175 41 458 - oREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 

BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN 
 DRUŽIN PADL.I H BORCEV r i r,n r~ 

  Gj_108.G00.000 7. 96 2. 908. 000 __130 , 36 
46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 

POTRFnir ==== = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = === = = ___ = __il;.|§|ig93il-00____ 26^232 . 857^900 131,19 
461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLTIČNE IN 

DRUŽBENE ORGANIZACIJE 6.645.087,700 10.583.908.300 159,27 
463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI 

IN NARAVNIMI NESREČAMI 211.572.100 211.572.100 100 
464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAV- 

NIH NESREČ. 101.000.000 192.227.700 190,32 
465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE 

.ČLOVEKOVEGA OKOLJA nnn 23.925.000 23.925.000 100 
468- - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
 POTREBE.       13.014,008.300 15.221.224.800 116 gs 

22 
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48 - DRUGI ODHODKI 102.500.000 102 .500 . 000 100 

481 - PLAČILO ZA BANČNE STORITVE IN STROS- 
KE PLAČILNEGA PROMETA 2.500.000 2.500.000 

488 - DRUGI ODHODKI DPS (Tekoča proračun- 
ska rezerva)   lOO^OO^TO —"Tr 

 ^kupaTODITO'DKT ==ši2i^2ii2iiS22==>«==i2i=illi=l2i222»===!«»i»ižii2ii 
PRISPEVEK- PRORAČUNU FEDERACIJ K    67 . 569 . 7 26 .<300 67 .569.726.000 _A29-  
SKUPAJ . 181.018.934.240 219i§?ij.??2l992 i22i?d- 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko 

(ESA-229)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 
26 2 1987 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O STATISTIČNIH RAZI- 
SKOVANJIH, POMEMBNIH ZA REPUBLIKO S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi^ prve alinee 
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika Izvršnega' sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko, 

• - Irena BANFI, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije 
za statistiko. 

Socialistična republika Slovenija 
ZAVOD SRS ZA STATISTIKO 
POVZETEK 

1. Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je 
23. točka prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, 
po kateri republika z zakonom ureja sistem zbiranja, obde- 
lave in objavljanja evidenčnih, statističnih in drugih podat- 
kov, ki imajo pomen za republiko. 

2. Družbeni sistem informiranja, kot je opredeljen s 
pozitivno zakonodajo, vključuje tudi področje statističnih 
raziskovanj ter opredeljuje Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko kot strokovnega nosilca povezovanja in usklajevanja 
izvajalcev programa statističnih raziskovanj v SR Sloveniji. 
Statistična raziskovanja, ki se izvajajo v SR Sloveniji, pa so 
statistična raziskovanja, ki imajo pomen za vso državo, in 
statistična raziskovanja, ki jih z odlokom določi Skupščina 
SR Slovenije. Izvajanje statističnih raziskovanj, ki imajo 
pomen za vso državo, je urejeno z zveznim zakonom, to je 
Zakonom o statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso 
državo, (Ur. I. SFRJ, št. 39/77 in 63/86). Odprta pa ostajajo 
vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem statističnih 
raziskovanj, pomembnih za republiko. To so tista stati- 
stična raziskovanja, ki se določijo z odlokom Skupščine 
SR Slovenije zaradi specifičnih potreb po podatkih v SR 
Sloveniji, ki jih ni mogoče zadovoljiti v okviru izvajanja 
statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo. Ta 
vprašanja pa bo urejal predlagani zakon. 

Pri urejanju vprašanj, ki se nanašajo na izvajanje stati- 
stičnih raziskovanj, pomembnih za republiko, bo predla- 
gani zakon izhajal iz načel družbenega sistema informira- 
nja, kot so opredeljena v Zakonu o temeljih družbenega 
sistema informiranja in o informacijskem sistemu federa- 
cije (Ur. I. SFRJ, št. 1 68/81) in v Zakonu o družbenem 
sistemu informiranja (Ur. I. SRS, št. 10/83). Poleg tega bo 
izhajal tudi iz načel, ki se kot specifična pojavljajo na 
področju izvajanja statističnih raziskovanj, vsebovana pa 
so v Zakonu o statističnih raziskovanjih, ki imajo pomen za 
vso državo. S tem bo omogočena povezava podatkov, 
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dobljenih z izvajanjem statističnih raziskovanj, pomemb- 
nih za republiko, s podatki; ki se zbirajo, obdelujejo in 
izkazujejo v federaciji, in primerljivost s podatki in infor- 
macijami, ki se zbirajo, obdelujejo in izkazujejo v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Temeljni razlog, ki narekuje izdajo predlaganega 
zakona, je enotna ureditev določanja in izvajanja statistič- 
nih raziskovanj, pomembnih za republiko. V tem okviru bo 
predlagani zakon urejal ugotavljanje, opredeljevanje in 
določanje družbenih potreb po podatkih in informacijah, 
ki jih je mogoče zagotoviti z izvajanjem statističnih razi- 
skovanj, izdelavo projektov za izvedbo statističnih razisko- 
vanj, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov in informacij 
ter njihovo hranjenje, publiciranje in druge oblike izkazo- 
vanja. 

Predlagani zakon bo urejal tudi skupne osnove izvajanja 
statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, ki pred- 
stavljajo del skupnih osnov družbenega sistema informira- 
nja in s katerim se zagotavlja njihovo usklajeno in enotno 
izvajanje v okviru družbenega sistema informiranja. 

Posebna pozornost je v predlaganem zakonu name- 
njena zaščiti podatkov in informacij, dobljenih z izvaja- 
njem statističnih raziskovanj. V okviru njihovega izvajanja 
se namreč zbira ogromna količina individualnih podatkov, 
ki so predmet kasnejših obdelav in ki v takšnem stanju 
oziroma obliki ne morejo biti vsakomur brezpogojno 
dostopni, hkrati pa jih je potrebno z ustreznimi ukrepi 
zavarovati tudi pred uničenjem. 

S predlaganim zakonom bo urejeno tudi sankcioniranje 
dajalcev podatkov, ki le-teh ne dajo pravočasno oziroma 
dajo nepopolne ali nepravilne podatke. 

Predlagani zakon ne povečuje materialnih obveznosti. 
Le-te bodo še naprej odvisne od vsebine programov stati- 
stičnih raziskovanj, pomembnih za republiko oziroma od v 
njih vsebovanega števila statističnih raziskovanj in njiho- 
vega obsega. To pa v skladu s 16. členom Zakona o 
družbenem sistemu informiranja določi Skupščina SR 
Slovenije s svojim odlokom. 

Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebni 
izvršilni predpisi. 

» - 
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I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je podana 
v 23. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po 
katen republika z zakonom ureja sistem zbiranja, obdelave in 
objavljanja evidenčnih, statističnih in drugih podatkov ki 
imajo pomen za republiko. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, 
KI NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA 

Družbeni sistem informiranja, kot je opredeljen s predpisi in 
ustreznimi programi, vključje tudi področje statističnih razi- 
skovanj ter določa vlogo statistike. Zakon o družbenem 
sistemu informiranja (Ur. list SRS št. 10/83) v prvem odstavku 
ib. člena določa srednjeročne in letne programe statističnih 
raziskovanj, pomembnih ra republiko, kot podlago za določa- 
nje podatkov o stanju in gibanjih na posameznih področjih 
družbenega življenja in prebivalstva ter o ekonomskih in dru- 

/ 9'h Pojavih, ki so pomembni za subjekte družbenega sistema 
- informiranja in ki niso zajeti v programu statističnih razisko- 

vanj, pomembnih za vso državo. V istem členu zakon določa 
P°Yezovania in usklajevanja izvajalcev programa s atlst'pn|h raziskovanj v SR Slovenji Zavod SR Slovenije za 

statistiko. ' 
Zavod SR Slovenije za statistiko (v nadaljevanju: zavod) je 

torej informacijska služba skupnega pomena v republiki ki se 
v SR Sloveniji pojavlja kot izvajalec statističnih raziskovanj, 
pa tudi kot nosilec povezovanja in usklajevanja ostalih izvajal- 
cev statističnih raziskovanj. Pri tem je potrebno opozoriti, da 
za SR Slovenijo niso pomembna samo raziskovanja, določena 
s programi statističnih raziskovanj SR Slovenije, temveč se na 
njenem območju izvajajo tudi statistična raziskovanja, ki so 
določena s srednjeročnimi in letnimi programi statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo. Zavod je v SR 
Sloveniji nosilec izvajanja tudi pri slednjih. Izvajanje statistič- 
nih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, ureja Zakon o 
statističnih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso državo (Ur I 
SFRJ št. 39/77 in 63/86). 

Če hočemo za potrebe SR Slovenije dopolniti in razširiti 
izbor podatkov in prikazanih dejstev iz programa statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, moramo sprejeti 
tako kot v drugih federalnih enotah, program statističnih 
raziskovanj, pomembnih za republiko ter pri tem zagotoviti 
njegovo vsebinsko, časovno in prostorsko enotnost s proara- 
mom statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo. 
Pri razširitvi in izboru podatkov se izhaja iz podatkov oprede- 
ljenih v Zakonu o družbenem sistemu informiranja. Gre za 
potrebe po podatkih v zvezi z uresničevanjem samouprav- 
nega družbenoekonomskega položaja delavcev v organizaci- 
jah združenega dela in drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev ter potreb in interesov delovnih ljudi in občanov ter 
njihovih delegatov in delegacij v krajevnih skupnostih, samo- 
uPravnm interesnih skupnostih in drugih samoupravnih orqa- 
mzacijah in skupnostih, občinah, skupnostih občin in repu- 

cijah druzbenopoHtičnih in drugih družbenih organiza- 
Do leta 1986 je Skupščina SR Slovenije sprejemala letne 

programe statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko. 
Konec leta 1985 pa je bil v SR Sloveniji prvič sprejet srednje- 
ročni program, in sicer za obdobje 1986 do 1990. S tem je bila 
uvedena praksa, ki glede programov statističnih raziskovani 

ofiiL"! z*ezni.rfvni. Poleg tega pa tak način programiranja statističnih raziskovanj predstavlja tudi uskaditev s 16. čle- 
nom Zakona o družbenem sistemu informiranja. 

Kot rečeno, imajo programi statističnih raziskovanj, ki 
imajo pomen za vso državo, podlago v Zakonu o statističnih 
raziskovanjih, ki imajo pomen za vso državo. Posamezne SR 
in SAP so za statistična raziskovanja, pomembna za republiko 
oziroma avtonomno pokrajino, sprejele ustrezne zakone, s 
katerimi urejajo njihovo izvajanje. V SR Sloveniji pa daje 
pravno podlago za sprejem srednjeročnih in letnih programov 
statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko 16. člen 
Zakona o družbenem sistemu informiranja, posebnega 
zakona, ki bi urejal vprašanja in razmerja, ki se pojavljajo in 
nastajajo v zvezi z izvajanjem statističnih raziskovani 
pomembnih za republiko, pa nimamo. 
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Potreba po takšnem zakonu se kaže že dalj časa. Posebej 
pa je bilo to vprašanje izpostavljeno v zadnjih letih ob spreje- 
manju odlokov o programu statističnih raziskovanj, pomemb- 
nih za republiko. Osnovni razlog, ki narekuje izdajo predlaaa- 
nega zakona, je enotna ureditev določanja in izvajanja nave- 
denih statističnih raziskovanj oziroma drugače povedano 
ureditev statističnega sistema (statističnega informacijskeaa 
sistema), kot enega izmed pomembnejših delov družbeneaa 
sistema informiranja. V ta okvir sodi zlasti ugotavljanje opre- 
deljevanje in določanje družbenih potreb po podatkih iri infor- 
macijah, izdelava projektov za izvedbo statističnih razisko- 
vanj, zbiranje, obdelava, analiza, hranjene, publiciranje in 
druge oblike izkazovanja podatkov in informacij ter njihova 
zaščita. Slednje, to je zaščita podatkov, je še toliko boli 
pomembna ker zaenkrat še nimamo predpisa, ki bi celovito 
urejal to področje. V okviru izvajanja statističnih raziskovani 
se namreč zbira ogromna količina individualnih podatkov ki 
so predmet kasnejših obdelav in ki v takšnem stanju oziroma 
obliki ne morejo biti vsakomur brezpogojno dostopni, hkrati 
pa jih je potrebno z ustreznimi ukrepi zavarovati tudi pred 
uničenjem. K 

S sprejemom predlaganega zakona bo urejeno tudi sankci- 
oniranje dajalcev podatkov, ki le-teh ne dajo in jih ne daio 
pravočasno oziroma dajo nepopolne ali nepravilne podatke. 

III. NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON 

Zakon o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko 
(v nadaljnjem besedilu: zakon o statističnih raziskovanjih) 
temelji na načelih družbenega sistema informiranja, kot so 
opredeljena v zakonu o temeljih družbenega sistema informi- 
co?i^ln 0 irLfo,rmac'iskem sistemu federacije (Ur. list SFRJ št. 
, ' ln v Zakonu o družbenem sistemu informiranja, polea tega pa izhaja tudi iz načel, ki se kot specifična pojavljajo na 
tem področju, vsebovana pa so v Zakonu o statističnih razi- 
sKovanjih, ki imajo pomen za vso državo, gre predvsem za 
naslednja načela: 

- načelo programiranja statističnih raziskovanj, 
načelo projektnega izvajanja statističnih raziskovanj 
načela enotnega izvajanja statističnih raziskovani 

(skupne osnove), ' 
- načelo enkratnega, usklajenega in racionalnega zbiranja 

podatkov in informacij, 
- načelo obveznosti dajanja podatkov in informacij 
- nače o namenske uporabe podatkov in informacij, 

načelo javnosti in varstva podatkov in informacij, 
- načelo proračunskega "financiranja in načelo sofinanci- 

ranja podatkov in informacij. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagani zakon bo urejal statistična raziskovanja 
pomembna za republiko. V okviru splošnih določb (teze od 1 

S d ?pred®'ifni osnovni pojmi in cilji predlaganega zakona Pri opredeljevanju pojmov so izhodišče predstavljali 
pojmi, ki jih uporablja in definira Zakon o družbenem sistemu 
informiranja. Upoštevati pa je bilo potrebno pri tem tudi 

državo ° sta,ističnih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso 
S statističnimi raziskovanji, pomembnimi za republiko so 

mišljena tista statistična raziskovanja, s katerimi se v okviru 
. s|ovenije zagotavljajo potrebni podatki in informacije ki niso zajeti v okviru izvajanja programov statističnih razisko- 

vanj, ki imajo pomen za vso državo. Ta statistična raziskova- 
nja se določajo s srednjeročnimi in letnimi programi statistič- 
nih raziskovanj, pomembnih za republiko, izvajajo pa se kot 
posebna ali pa kot dopolnitev statističnih raziskovanj ki imaio 
pomen za vso državo. 

^splošnih določbah je vsebovana tudi določba o tem kai 
statistična raziskovanja, pomembna za republiko obsegajo in 
se zato ureja s predlaganim zakonom. Gre predvsem za uao 

nnriatk'h .opredeljevanje in določanje družbenih potreb po podatkih in informacijah na posameznih področjih in njihovo 

nrn ilt' predmetnamen statističnih raziskovanj za izdelavo projektov za izvedbo statističnih raziskovanj, zbiranje prever- 
rfhlikp obdelavo, analizo, hranjenje, publiciranje Udruge oblike izkazovanja podatkov in informacij ter njihovo zaščito 

Pojma podatek in informacija sta uporabljena v smislu 

poročevalec 
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Zakona o družbenem sistemu informiranja. Gre za podatke in 
informacije, ki so rezultat izvajanja statističnih raziskovanj, 
torej dobljene s statističnimi raziskovanji. Pri slednjem gre za 
pojem, ki ga uporablja Zakon o statističnih raziskovanjih, ki 
imajo pomen za vso državo. V predlaganem zakonu se kot tak 
uporablja samo na mestih, kjer je zaradi lažje razumljivosti to 
potrebno. 

V okviru drugega poglavja (teze od 4 do 7) predlagani zakon 
ureja programe statističnih raziskovanj, pomembnih za repu- 
bliko, ki so srednjeročni in letni. Opredeljena je tudi njihova 
vsebina. Program statističnih raziskovanj, pomembnih za 
republiko sprejme Skupščina SR Slovenije za srednjeročno 
obdobje, letni program pa vsebuje statistična raziskovanja, ki 
se izvajajo v posameznem letu srednjeročnega obdobja, 
razen v prvem, ter njihove spremembe in dopolnitve. 

Zavod SR Slovenije za statistiko ima v zvezi s programi 
statističnih raziskovanj pomembno vlogo tako pri oblikovanju 
vsebine programov, kot tudi pri izvajanju sprejetih progra- 
mov. Pri oblikovanju vsebine programov mora zagotoviti, da 
so le-ti odraz družbenih potreb, kakor tudi potreb posameznih 
uporabnikov oziroma subjektov družbenega sistema informi- 
ranja, ki podatke in informacije, dobljene s statističnimi razi- 
skovanji, uporabljajo. V okviru izvajanja pa ima zavod poleg 
tega, da je v večini primerov sam izvajalec statističnih razisko- 
vanj, tudi vlogo strokovnega nosilca povezovanja in usklaje- 
vanja ostalih izvajalcev. Glede na takšno vlogo mora zavod o 
izvršitvi programa statističnih raziskovanj v preteklem letu 
poročati Skupščini SR Slovenije in njenem Izvršnem svetu. 

V tretjem poglavju (teze od 8 do 15) predlagani zakon ureja 
skupne osnove izvajanja statističnih raziskovanj. Poleg pro- 
gramov statističnih raziskovanj, so skupne osnove izvajanja 
statističnih raziskovanj enotne metodologije statističnih razi- 
skovanj, enotni statistični standardi, enotne evidence in regi- 
stri. V tem okviru je poudarek predvsem na enotnih metodolo- 
gijah in standardih. Pri tem je potrebno posebej opozoriti, da 
ne gre za kakšne posebne metodologije in standarde, temveč 
za skupne osnove izvajanja statističnih raziskovanj, ki so del 
skupnih osnov družbenega sistema informiranja, določenih v 
Zakonu o družbenem sistemu informiranja in Zakonu o teme- 
ljih družbenega sistema informiranja in informacijskem 
sistemu federacije. Enotne metodologije statističnih razisko- 
vanj in statistični standardi, ki se uporabljajo pri izvajanju 
statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, so 
urejeni z Zakonom o statističnih raziskovanjih, ki imajo 
pomen za vso državo. V predlaganem zakonu pa so mišljene 
samo tiste enotne metodologije statističnih raziskovanj in 
enotni statistični standardi, katerih določitev je nujna za 
izvedbo statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, ker 
še niso določeni. Pri tem je seveda nujno zagotoviti tudi 
usklajenost z enotnimi statističnimi metodologijami in stati- 
stičnimi standardi, ki so določeni in se uporabljajo za izvaja- 
nje statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo. 

Po predlaganem zakonu (teza 10) bo enotne metodologije 
statističnih raziskovanj (enotne metodologije zbiranja, obde- 
lave, hranjenja in izkazovanja podatkov in informacij) določal 
Zavod SR Slovenije za statistiko, za posamezna statistična 
raziskovanja, ki jih izvajajo drugi izvajalci statističnih razisko- 
vanj, pa ti v soglasju z zavodom. Enaka ureditev je predvidena 
tudi za statistične standarde. Za oboje, tako za enotne meto- 
dologije, kot za enotne statistične standarde, predlagani 
zakon določa, da se objavijo v Uradnem listu SR Slovenije, s 
čimer naj bi se zagotovila njihova obvezna in enotna uporaba 
ter enostavna dostopnost vsem, ki so jih dolžni uporabljati. 
Takšna predlagana rešitev pa pomeni tudi zmanjšanje stro- 
škov zavoda v zvezi s tiskanjem navedenih metodologij in 
standardov. 

Skladno z določbami Zakona o družbenem sistemu informi- 
ranja, predlagani zakon zagotavlja tudi sodelovanje Zavoda 
SR Slovenije za statistiko v primeru, ko posamezna informa- 
cijska služba v republiki določa metodološke osnove zbiranja 
in obdelave podatkov in preden določi metodološke osnove 
za posamezne evidence. V tem primeru gre za zbiranje in 
obdelavo podatkov, ki niso obseženi v programu statističnih 
raziskovanj, pomembnih za republiko in tudi ne za evidence, 
ki bi se vzpostavljale na tej podlagi. Seveda zavod ne bo 
sodeloval oziroma (po predlagani tezi 11) dajal predhodno 
mnenje k metodološkim osnovam za vsako zbiranje in obde- 

• lavo podatkov oziroma za vsako evidenco, temveč le pri tistih, 

ki so lahko takoj ali v bodočnosti osnove za statistično pos- 
ploševanje na ravni republike. 

Enotne evidence in registre vodijo in vzdržujejo Zavod SR 
Slovenije za statistiko in informacijske službe, ki so skupnega 
pomena v republiki in so za to pooblaščene že z Zakonom o 
družbenem sistemu informiranja. V skladu z navedenim zako- 
nom se evidence in skupni registri določajo s posebnim 
zakonom oziroma odlokom izdanim na njegovi podlagi. 
Zaradi tega s predlaganim zakonom ne bodo posebej dolo- 
čeni, temveč bodo opredeljeni samo skupni elementi oziroma 
osnove, ki jih je treba upoštevati ob njihovi uvedbi in vzposta- 
vitvi, da bi se zagotovila njihova enotnost. 

V okviru poglavja o izvajanju statističnih raziskovanj (teze 
od 16 do 31) bo predlagani zakon urejal zbiranje in obdelavo 
podatkov in informacij, dobljenih z izvajanjem statističnih 
raziskovanj, obveznost dajanja podatkov, objavljanje in hra- 
njenje teh podatkov, mednarodne obveznosti na tem 
področju, zaščito podatkov in uradno tajnost ter povezovanje 
in usklajevanje izvajalcev statističnih raziskovanj. Podlago za 
izvajanje statističnih raziskovanj predstavljajo programi stati- 
stičnih raziskovanj, pomembnih za republiko. Na tej podlagi 
zbirajo in obdelujejo podatke Zavod SR Slovenije za statistiko 
in drugi izvajalci, ki so za to pooblaščeni s programi. Ta 
dejstva morajo biti razvidna tudi iz ustreznih oznak na obraz- 
cih in drugih sredstvih za zbiranje podatkov. Pri tem pa so 
Zavod SR Slovenije za statistiko ter drugi izvajalci statističnih 
raziskovanj, dolžni zagotoviti enotnost, racionalnost in 
enkratnost pri zbiranju in obdelavi podatkov, še zlasti z zaje- 
mom podatkov iz obstoječih evidenc, registrov in baz podat- 
kov ter z uporabo istih vsebinskih in tehničnih rešitev pri 
obdelavi. 

V predlaganem zakonu bodo opredeljeni tudi dajalci podat- 
kov, to je subjekti, ki morajo dajati brezplačno, pravočasno in 
na predpisan način popolne in pravilne podatke, ki se zbirajo 
kot podlaga za izvajanje statističnih raziskovanj. Pri tem bo 
določal tudi postopke in ukrepe v primerih, ko obstaja dvom v 
pravilnost danih podatkov in v primerih, ko podatki niso dani 
pravočasno ali pa so nepopolni. S tem so opredeljeni tudi 
primeri oziroma dejanska stanja, ki predstavljajo podlago za 
uvedbo postopka zaradi storjenega prekrška (teza 20 in 21). 

Podatke in informacije, dobljene z izvajanjem statističnih 
raziskovanj, posredujejo in objavljajo Zavod SR Slovenije za 
statistiko ter drugi izvajalci statističnih raziskovanj. Da bi se 
tudi na tem področju zagotovila enotnost, hkrati pa tudi to, da 
bi bilo uporabnikom podatkov vnaprej znano, v kakšni obliki 
oziroma na kakšen način so podatki dostopni, je predvideno, 
da se to vprašanje vnaprej reši z aktom, ki je podlaga za 
izvajanje statističnega raziskovanja - to je v programu. Ne 
nazadnje to zahteva tudi način financiranja, ki je povezan z 
izvajanjem statističnih raziskovanj, pa tudi potrebno oprem- 
ljenost s tehničnimi sredstvi. Uporabnik sicer lahko zahteva 
tudi drugačno obliko posredovanja podatkov, vendar v takem 
primeru nosi stroške, ki v zvezi s tem nastanejo zaradi dodat- 
nih ali drugačnih postopkov ali obdelav. Podatki, dobljeni s 
statističnimi raziskovanji so tudi predmet ustreznega načina 
hranjenja, in sicer ekonomsko in tehnično najprimernejšega, 
v skladu s standardi, ki jih določa zakon ali na njegovi podlagi 
izdan predpis. 

Predlagani zakon bo urejal tudi primere, ko je o istem 
pojavu ali dogodku objavljenih več podatkov. V takih primerih 
se štejejo kot uradni tisti podatki, ki so dobljeni kot rezultat 
izvajanja statističnega raziskovanja o konkretnem pojavu ali 
dogodku. 

Podatki in informacije, ki jih zagotavlja družbeni sistem 
informiranja, so javni in pod enakimi, z zakonom oziroma 
drugimi predpisi, določenimi pogoji dostopni vsem subjek- 
tom družbenega sistema informiranja. To velja tudi za 
podatke in informacije, dobljene s statističnimi raziskovanji, 
pri čemer pa je treba upoštevati, da se pri izvajanju statistič- 
nih raziskovanj pojavljajo podatki, ki se zbirajo oziroma jih 

. posredujejo dajalci podatkov in predstavljajo podlago za izva- 
janje statističnih raziskovanj, po drugi strani pa podatki, ki so 
rezultat obdelave prvih. Ravno zaradi tega je posebej obrav- 
navana zaščita podatkov, poleg tega pa bodo v predlaganem 
zakonu opredeljeni še posebej podatki, ki se štejejo za uradno 
tajnost, s čimer bo zagotovljena zaščita subjektov družbe- 
nega sistema informiranja, kot dajalcev podatkov. 

Kot del podatkov, ki jih zagotavlja družbeni sistem informi- 
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ranja, so podatki in informacije, dodeljene s statističnimi 
raziskovanji javni in pod enakimi pogoji dostopni vsem sub- 
ektom družbenega sistema informiranja, razen če predstav- 
ijo državno, vojaško, poslovno ali uradno tajnost. Slednje se 

ro°Jiou ze V ' ki je Podla9a za izvajanje statističnega raziskovanja, m sicer hkrati z določitvijo načina oziroma 
oonke, v kateri bodo posredovani podatki. Z zaščito teh 
podatkov se zagotavljajo ukrepi in postopki, s katerimi se 
preprečuje njihova nepooblaščena uporaba, kakor tudi nii- 
hovoi spreminjanje, uničevanje ali poškodovanje. Ukrepe za 
zaščito podatkov določijo Zavod SR Slovenije za statistiko ter 
drugi izvajalci statističnih raziskovanj v svojih splošnih aktih 
in sicer v skladu s predpisi. V SR Sloveniji še ni sprejet zakon 
o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja ki bi 
celovito urejal to področje. V Skupščini SR Slovenije' je bil 
sicer že obravnavan predlog za izdajo takega zakona, vendar 
je bilo ugotovljeno, da bi bilo to materijo potrebno predhodno 
urediti na ravni federacije. Skladno s tem je bila federaciji 
posredovana ustrezna pobuda, ki pa še ni bila realizirana 

n?v®denlh razlogov se skuša v predlaganem zakonu resiti nekatera najbolj pereča vprašanja v zvezi z zaščito 
podatkov in informacij, dobljenih s statističnimi raziskovanji - 
kakor tudi zaščita dajalcev podatkov. Da bi bila pri tem zaqo- 
tov jena usklajenost z bodočo celovito ureditvijo teh vprašani 
v okviru družbenega sistema informiranja, so bile upoštevane 
rešitve, ki se nakazujejo v navedenem predlogu za izdaio 
zakona o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja. 

Zaradi zagotovitve zaščite dajalcev podatkov so posebej 
opredeljeni podatki (teza 30), ki se štejejo za uradno tajnost 
Kot taki so opredeljeni individualni, od posameznikov zbrani 
podatki, ki se nanašajo na njihove osebne, družinske in pre- 
moženjske razmere oziroma vsi podatki, katerih sporočanje in 
dajanje nepooblaščenim, bi posegalo v posameznikovo 
osebno integriteto. Poleg teh podatkov pa lahko, če tako 
določi funkcionar, ki vodi Zavod SR Slovenije za statistiko ali 
predstojnik drugega izvajalca statističnih raziskovanj, pred- 
tavljajo uradno tajnost tudi drugi podatki, dobljeni s statistič- 
nimi raziskovanji, ki se nanašajo na posamezne dajalce 
podatkov, ce bi njihova sporočitev ali objava imela zanje 
škodljive posledice. Podatki, ki so uradna tajnost, morajo biti 
kot taki označeni in ustrezno hranjeni. Prav tako se ne smeio 
objavljati, sporočati pa se smejo le organom in organizacijam 
katerim so ti nujno potrebni za zakonito izpolnjevanje njiho- 
vih nalog, vendar jih tudi ti ne smejo objaviti in nikomur 
sporočati. 

Statistična raziskovanja poleg Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko izvajajo v okviru svojega delovnega področja tudi druqi 
izvajalci, ce so za to pooblaščeni s programom, predvsem so 
to informacijske službe, ki so skupnega pomena v republiki. 
Pri tem ima zavod v skladu z Zakonom o družbenem sistemu 
informiranja še posebno nalogo kot strokovni nosilec povezo- 
vanja in usklajevanja izvajalcev programov statističnih razi- 
skovanj. Pri izpolnjevanju te naloge, ki jo predlagani zakon 

obravnava v okviru teze 31, zavod zagotavlja sodelovanje z 
informacijskimi službami, ki so skupnega pomena v republiki 
in drugimi subjekti družbenega sistema informiranja. V tem 
okviru zavod zlasti oblikuje delovna telesa za obravnavo in 
reševanje vprašanj v zvezi z izvajanjem statističnih razisko- 
vanj. Ker se v SR Sloveniji poleg statističnih raziskovanj, 
pomembnih za republiko, izvajajo tudi statistična raziskova- 
nja, ki imajo pomen za vso državo, mora zavod, v okviru 
izvrševanja naloge strokovnega nosilca povezovanja in uskla- 
jevanja izvajalcev statističnih raziskovanj, skrbeti tudi da se 
izrazijo in uveljavljajo interesi in potrebe SR Slovenije v zvezi 
z oblikovanjem vsebine programov statističnih raziskovanj, ki 
imajo pomen za vso državo In vprašanji njihovega organizacij- 
skega, tehnološkega in vsebinskega izvajanja. 

Predlagani zakon uvaja tudi sankcije za primere, ko dajalci 
podatkov ne posredujejo podatkov, ki jih morajo dati oziroma 
dajo netočne ali nepopolne podatke ali pa v nasprotju s 
predpisanim načinom. V takem primeru se dajalec podatkov 
kaznuje z denarno kaznijo za prekršek, posebej pa so dolo- 
čene tudi denarne kazni za odgovorno osebo dajalca Do- 
datkov. K 

V. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagani zakon ohranja dosedanji način zagotavljanja 
materialnih in drugih pogojev za izvajanje statističnih razisko- 
vanj, pomembnih za republiko, kar pomeni, da je program 
statističnih raziskovanj podlaga za določitev finančnih, mate- 
rialnih in drugih pogojev, ki so potrebni za njihovo izvajanje. 
Predlagani zakon torej materialnih obveznosti ne povečuje, 
odvisne bodo še naprej od vsebine programov oziroma od v 
njih vsebovanega števila statističnih raziskovanj in njihovega 
obsega. V vseh primerih, ko subjekti družbenega sistema 
informiranja kot uporabniki podatkov in informacij, dobljenih 
s statističnimi raziskovnaji, zahtevajo drugačen način posre- 
dovanja podatkov ali njihovo drugačno obliko, kot je to dolo- 
čeno v programu, pa so po predlaganem zakonu dolžni nositi 
tudi stroške, ki v zvezi s tem nastanejo zaradi dodatnih 
postopkov ali obdelav (teza 23). 

Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebni izvr- 
šilni predpisi. Programi statističnih raziskovanj se bodo kot 
doslej objavljali v Uradnem listu SR Slovenije. Predlagani 
zakon predvideva, da se bodo v Uradnem listu objavljale tudi 
enotne metodologije statističnih raziskovanj in enotni stati- 
stični standardi, ki jih določa Zavod SR Slovenije za statistiko 
ali drug izvajalec statističnega raziskovanja v soglasju z njim. 

Spremljanje izvajanja predlaganega zakona bo zaaotov- 
Ijeno preko poročila, ki ga o izvršitvi programa statističnih 
raziskovanj, izdela letno Zavod SR Slovenije za statfstiko in 
predloz! Skupščini SR Slovenije in njenemu Izvršnemu svetu. 

Glede na materijo, ki jo ureja predlagani zakon, za pričetek 
njegovega izvajanja ni potrebno posebno prehodno obdobje. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 
o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko 

I. SPLOSNE DOLOČBE 

Teza 1 
Ta zakon ureja izvajanje statističnih raziskovanj, pomemb- 

nih za republiko. 
S statističnimi raziskovanji, pomembnimi za republiko (v 

nadaljnjem besedilu: statistična raziskovanja), se zagotavljajo 
v družbenem sistemu informiranja podatki in informacije o 
stanju in gibanjih na posameznih področjih družbenega živ- 
ljenja in prebivalstva ter o ekonomskih in drugih pojavih, ki so 
pomembni za subjekte družbenega sistema informiranja in ki 
niso zajeti v programih statističnih raziskovanj, ki imajo 
pomen za vso državo. 

Teza 2 
Statistična raziskovanja se določijo s programi statističnih 

raziskovanj, pomembnih za republiko (v nadaljnjem besedilu- 
programi statističnih raziskovanj). 

Programi statističnih raziskovanj določajo statistična razi- 
skovanja, ki se v SR Sloveniji izvajajo kot posebna ali pa kot 
dopolnitev k statističnim raziskovanjem , ki imajo pomen za 
vso državo. 

Teza 3 J* 
Statistična raziskovanja po tem zakonu obsegajo' 
1/ ugotavljanje, opredeljevanje in določanje družbenih 

potreb po podatkih in informacijah na posameznih področjih 
in njihovo analizo, predmet in namen statističnih raziskovanj 

2/ izdelavo projektov za izvedbo statističnih raziskovani ki 
obsegajo: " 

~ določanje metodoloških osnov statističnega raziskova- 
nja (definicije statističnih enot, identifikacije, obeležja in mo- 
dalitete), 
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- izbor tehnologije izvajanja statističnega raziskovanja. 
- preverjanje metodoloških osnov in tehnologije izvajanja 

statističnega raziskovanja, 
- izdelavo organizacijskih in metodoloških instrumentov 

za izvajanje statističnih raziskovanj (navodila, obrazci, navo- 
dila za delo, postopki za identifikacijo statističnih enot, ipd), 

- določanje načina zbiranja podatkov pri dajalcih po- 
datkov, 

- postopek kontrole točnosti podatkov in rezultatov stati- 
stičnih raziskovanj, 

3/ zbiranje, preverjanje, obdelavo, analizo, hranjenje, publi- 
ciranje in druge oblike izkazovanja podatkov in informacij ter 
njihovo zaščito. 

II. PROGRAMI STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 

Teza 4 
Programi statističnih raziskovanj so srednjeročni in letni. 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj vsebuje za 

vsako, v njem vsebovano statistično raziskovanje: 
- naziv in oznako statističnega raziskovanja, 
- kratko vsebino statističnega raziskovanja, 
- periodiko izvajanja statističnega raziskovanja, 
- oznako ali gre za posebno, republiško statistično razi- 

skovanje ali za dopolnitev statističnega raziskovanja, ki ima 
pomen za vso državo. 

Za statistična raziskovanja, ki se izvajajo v prvem letu, 
obsega srednjeročni program tudi: 

- navedbo subjektov, ki so dolžni dajati podatke (dajalci 
podatkov), 

- rok dajanja podatkov, 
- izvajalci statističnega raziskovanja, 
- rok za prve rezultate obdelave, 
- način objavljanja in drugih oblik izkazovanja podatkov in 

informacij. 
Srednjeročni program statističnih raziskovanj vsebuje tudi 

razvojne naloge, ki se bodo opravljale v tem obdobju, njihove 
nosilce in izvajalce. 

Letni program statističnih raziskovanj obsega statistična 
raziskovanja, ki se izvajajo v posameznih letih srednjeročnega 
obdobja, razen v prvem, in vsebuje vse elemente iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena, predvidene za srednjeročni pro- 
gram. Letni program statističnih raziskovanj vsebuje tudi 
spremembe in dopolnitve statističnih raziskovanj, vsebovanih 
v srednjeročnem programu. 

\ Teza 5 
Programe statističnih raziskovanj pripravi Zavod SR Slove- 

nije za statistiko v sodelovanju z izvajalci stastičnih razisko- 
vanj. Pri tem se upoštevajo družbene potrebe po podatkih in 
informacijah, predlogi uporabnikov podatkov in informacij ter 
možnosti izvajanja statističnih raziskovanj. 

Teza 6 
S programi statističnih raziskovanj se določijo tudi 

finančni, materialni in drugi pogoji za njihovo izvedbo. 

Teza 7 
O izvršitvi programa statističnih raziskovanj v preteklem 

letu izdela Zavod SR Slovenije za statistiko poročilo in ga do 
31. marca v tekočem letu predloži Skupščini SR SLovenije. 

III. SKUPNE OSNOVE IZVAJANJA STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ 

Teza 8 
S skupnimi osnovami izvajanja statističnih raziskovanj, kot 

delom skupnih osnov družbenega sistema informiranja, se 
zagotavlja njihovo usklajeno in enotno izvajanje v okviru 
družbenega sistema informiranja. 

Teza 9 
Poleg programov statističnih raziskovanj so skupne osnove 

izvajanja statističnih raziskovanj zlasti: 

- enotne metodologije zbiranja, obdelave, hranjenja in 
izkazovanja podatkov in informacij, 

- enotni statistični standardi, 
- enotne evidence in registri. 

1. -Enotne metodologije 
Teza 10 

Enotne metodologije statističnih raziskovanj določi Zavod 
SR Slovenije za statistiko. 

Metodologije posameznih statističnih raziskovanj, ki jih 
izvajajo drugi izvajalci statističnih raziskovanj, določijo ti v 
soglasju z Zavodom SR Slovenije za statistiko. 

Enotne metodologije se objavijo v Uradnem listu SR Slove- 
nije. Teza 11 

Preden posamezna informacijska služba v repubiiki določi 
metodološke osnove zbiranja in obdelave podatkov in infor- 
macij ali metodološke osnove za posamezne evidence, ki so 
lahko osnova za statistično posploševanje na ravni republike, 
mora pridobiti mnenje Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Zavod SR Slovenije za statistiko mora dati mnenje iz prejš- 
njega odstavka tega člena v 30 dneh od dneva, ko prejme 
metodološke osnove. Če v tem času mnenja ne da, se šteje, da 
se s predlaganimi metodološkimi osnovami strinja. 

2. Enotni statistični standardi 
Teza 12 

Enotni statistični standardi, s katerimi se pri izvajanju stati- 
stičnih raziskovanj zagotavlja usklajenost in primerljivost 
podatkov in informacij ter njihovo povezovanje v družbenem 
sistemu informiranja, so zlasti: 

- definicije, statistične klasifikacije, statistični šifranti, sta- 
tistične nomenklature in identifikacije, 

- tehnika in tehnologija hrambe, prenosa in obdelave ter 
izkazovanja podatkov in informacij. 

Teza 13 
Enotne statistične standarde določi Zavod SR Slovenije za 

statistiko, za statistična raziskovanja, ki jih izvajajo drugi 
izvajalci statističnih raziskovanj, pa ti v soglasju z njim. 

Pri določanju enotnih statističnih standardov je treba zago- 
toviti njihovo usklajenost s statističnimi standardi, ki so dolo- 
čeni za izvajanje statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za 
vso državo. 

Enotni statistični standardi se objavijo v Uradnem listu SR 
Slovenije. 

3. Enotne evidence in registri 
Teza 14 

Enotne evidence in registre vodijo in vzdržujejo Zavod SR 
Slovenije za statistiko, informacijske službe, ki so skupnega 
pomena v republiki in drugi pristojni organi in organizacije v 
skladu z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona. 

Teza 15 
Enotnost evidenc in registrov, s katerimi se zagotavljajo 

enotne baze podatkov kot temeljni vir podatkov in informacij, 
se zagotavlja z obveznim upoštevanjem zlasti naslednjih nji- 
hovih skupnih osnov: 

- enotna opredelitev enote evidence oziroma enote regi- 
stra, 

- enotne enoznačne identifikacije, 
- enotne metodologije vodenja in vzdrževanja, 
- povezovalna funkcija, 
- enotne osnove zaščite podatkov in informacij, 
- enotni podatki o enotah. 

IV. IZVAJANJE STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 
I. Zbiranje in obdelava podatkov in informacij 

Teza 16 
Podatke in informacije, ki se zagotavljajo z izvajanjem stati- 

stičnih raziskovanj, zbirajo in obdelujejo Zavod SR Slovenije 
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za statistiko in drugi izvajalci statističnih raziskovanj. 

Teza 17 
Na obrazcih in drugih sredstvih za zbiranje podatkov in 

• informacij morata biti poleg izvajalca navedena tudi naziv in 
oznaka statističnega raziskovanja in pravna podlaga za nje- 
govo izvajanje. 

Teza 18 
Zavod SR Slovenije za statistiko ter drugi izvajalci statistič- 

nih raziskovanj, morajo pri zbiranju podatkov in informacij z 
medsebojnim sodelovanjem in upoštevanjem skupnih osnov 
izvajanja statističnih raziskovanj zagotoviti racionalno in 
usklajeno zbiranje in izkazovanje podatkov, na način, ki je 
prilagojen sredstvom za avtomatsko obdelavo podatkov.Pri 
tem morajo zagotoviti: 

1. zajem podatkov za izvajanje statističnih raziskovanj iz 
evidenc, registrov in baz podatkov, ki že obstajajo, 

2. preprečevanje oziroma odpravo večkratnega zbiranja 
podatkov. 

Teza 19 
Pri obdelavi podatkov in informacij morajo Zavod SR Slove- 

nije za statistiko ter drugi izvajalci statističnih raziskovanj z 
medsebojnim sodelovanjem in ob upoštevanju skupni osnov 
izvajanja statističnih raziskovanj zagotoviti racionalno obde- 
lavo podatkov in informacij, dobljenih s statističnimi razisko- 
vanji in njeno enotnost z uporabo usklajenih vsebinskih in 
tehničnih rešitev pri obdelavi. 

2. Obveznost dajanja podatkov in informacij 

Teza 20 
Subjekti družbenega sistema informiranja, ki so s progra- 

mom statističnih raziskovanj določeni kot dajalci podatkov 
morajo dajati Zavodu SR Slovenije za statistiko ter drugim 

nnHJ
a
a»lCem ■ s,tatističnih raziskovanj popolne in pravilne podatke in informacije brezplačno, pravočasno ter na predpi- 

san način. K H 

Teza 21 
V primeru dvoma v pravilnost posredovanih podatkov in 

informacij morajo dajalci podatkov omogočiti Zavodu SR 
Slovenije za statistiko ali drugemu izvajalcu statističnih razi- 
skovanj, da preveri njihovo pravilnost na kraju zajema. 

Ce posredovani podatki in informacije niso popolni iih 
morajo dajalci podatkov na zahtevo Zavoda SR Slovenije za 
statistiko ali drugega izvajalca statističnih raziskovanj dopol- 
niti v skladu z navodili. 

3. Objavljanje in hranjenje podatkov in informacij 

Teza 22 
Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi izvajalci statistič- 

nih raziskovanj posredujejo in objavljajo podatke in informa- 
cije, dobljene s statističnimi raziskovanji, na način ki je dolo- 
čen v programu statističnih raziskovanj. 

Teza 23 
Če uporabnik podatkov zahteva drugačen način posredova- 

nja podatkov in informacij ali njihovo drugačno obliko kot je 
to določeno v programu statističnih raziskovanj, mu Zavod 

Slovenije za statistiko ali drug izvajalec statističnih razi- 
skovanj lahko posreduje podatke na zahtevan način ali v 
zahtevani obliki, vendar v tem primeru uporabnik nosi Stro- 
ške ki v zvezi s tem nastanejo zaradi dodatnih postopkov ali 
obdelav. 

Teza 24 
Ce je o istem pojavu ali dogodku objavljenih več podatkov, 

se kot uradni podatki štejejo podatki, dobljeni s statističnimi 
raziskovanji. 

Teza 25 
Podatke in informacije, dobljene s statističnimi raziskova- 

nji, hranijo Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi izvajalci 
statističnih raziskovanj na način, ki omogoča njihovo posre- 
dovanje oziroma dajanje v za to predvideni obliki in je hkrati 
ekonomsko in tehnično najprimernejši ter v skladu s stan- 
dardi, ki jih določa zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis. 

4. Mednarodne obveznosti 

Teza 26 
Pri izpolnjevanju z mednarodnimi pogodbami in sporazumi 

prevzetih obveznosti SR Slovenije posreduje v uporabo tujim 
državam in mednarodnim organizacijam podatke in informa- 
cije, dobljene s statističnimi raziskovanji, Zavod SR Slovenije 
za statistiko oziroma drugi izvajalci statističnih raziskovanj v 
sodelovanju z republiškim organom, pristojnim za medna- 
rodno sodelovanje. 

5. Zaščita podatkov in informacij 

Teza 27 
Podatki in informacije, dobljene s statističnimi raziskovanji, 

so javni in pod enakimi pogoji dostopni vsem subjektom 
družbenega sistema informiranja razen, če predstavljajo 
državno, vojaško, poslovno in uradno tajnost. 

Teza 28 
Zaščita podatkov in informacij obsega ukrepe in postopke, 

s katerimi se preprečuje njihova nepooblaščena uporaba! 
kakor tudi njihovo spreminjanje, uničevanje ali poškodovanje 

Ukrepe in postopke za zaščito podatkov in informacij dolo- 
čijo Zavod SR Slovenije za statistiko ter drugi izvajalci stati- 
stičnih raziskovanj v svojih splošnih aktih, v skladu s predpisi. 

Teza 29 
Pri uporabi podatkov in informacij, dobljenih s statističnimi 

raziskovanji, mora uporabnik navesti njihov vir, na zahtevo 
subjektov družbenega sistema informiranja pa tudi obrazložiti 
metodologijo njihove uporabe. 

6. Uradna tajnost 

Teza 30 
Za uradno tajnost se po zakonu štejejo individualni podatki, 

ki se nanašajo na posameznikove osebne, družinske in pre- 
moženjske razmere in drugi podatki, katerih sporočanje ali 
dajanje nepooblaščenim subjektom bi posegalo v posamezni- 
kovo osebno integriteto. 

Funkcionar, ki vodi Zavod SR Slovenije za statistiko ozi- 
Pr<rdf?°jnik drugega izvajalca statističnih raziskovanj lahko določi, da poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega 

člena predstavljajo uradno tajnost tudi drugi podatki in infor- 
macije, dobljeni s statističnimi raziskovanji, ki se nanašajo na 
posamezne dajalce podatkov, če bi njihova sporočitev ali 
objava imela zanje škodljive posledice. 

Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne 
smejo obajvljati, sporočati pa se smejo le organom in organi- 
zacijam, katerim so ti podatki potrebni za izpolnjevanje naloa 
iz njihove pristojnosti. Le-ti jih ne smejo objavljati ali sporo- 
čati drugim. K 

Podatki, ki so uradna tajnost, morajo biti kot taki označeni 
in ustrezno hranjeni. 

7. Povezovanje in usklajevanje izvajalcev 
statističnih raziskovanj 

Teza 31 
Zavod SR Slovenije za statistiko kot strokovni nosilec pove- 

zovanja in usklajevanja izvajalcev statističnih raziskovani 
zagotavlja sodelovanje z informacijskimi službami, ki so skup- 
nega pomena za republiko in drugimi subjekti družbenega 



sistema informiranja. V okviru te funkcije Zavod SR Slovenije 
za statistiko zlasti: 

1. oblikuje delovna telesa za posamezna področja statistič- 
nih raziskovanj, 

2. skrbi, da se izrazijo in uveljavljajo interesi in potrebe SR 
Slovenije-v zvezi z oblikovanjem vsebine programov statistič- 
nih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo in vprašanji 
njihovega organizacijskega, tehnološkega in vsebinskega iz- 
vajanja. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

Teza 32 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek temeljna in druga organizacija združenega dela, 
oziroma družbeno pravna oseba in društvo, kot dajalec podat- 
kov, če ravna v nasprotju z 20. in 21. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba dajalca podatkov iz prvega 

odstavka tega člena, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

Teza 33 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba organa družbenopolitične skup- 
nosti, drugega državnega organa ali krajevne skupnosti, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka 32. člena tega zakona. 

Teza 34 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik kot dajalec podatkov, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka 32. člena tega zakona. 

VI. KONČNE DOLOČBE 
Teza 35 

Ta zakon začne veljati 8 dni po obajvi v Uradnem listu SR 
Slovenije. 
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DODATNO GRADIVO 

k poročilu o stanju na področju razreševanja 

problematike onesnaževanja okolja 

V okviru razprave o poročilu o stanju na področju 
razreševanja problematike onesnaževanja okolja, ki 
je bilo objavljeno v Poročevalcu štev. 1 — 6. 1. 1987 
objavljamo za boljše informiranje še poročilo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju pro- 
grama usklajenega inšpekcijskega nadzora za 
zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti okolia v 
SR Sloveniji. 

Poleg tega objavljamo tudi gradiva Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora: 

— program ukrepov za izboljšanje kakovostnega 
stanja reke Save zaradi izgradnje HE na Savi v 

obdobju 1986-1990 
- informacijo o uresničevanju plansko dogovor- 

jenih nalog glede sanacije virov onesnaževanja 
zraka 

- poročilo o stanju komunalnih čistilnih naprav v 
SR Sloveniji v letu 1986 

Gradiva Republiškega komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora so bila predložena na podlagi 
predhodnih razprav o poročilu o stanju na področju 
razreševanja problematike onesnaževanja okolja v 
Komisiji za varstvo človekovega okolja Skupščine' 
SR Slovenije. 

POROČILO 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 

programa usklajenega inšpekcijskega nadzora 

za zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti okolia 

v SR Sloveniji J 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 112. seji dne 
13. 2. 1986 sprejel Program usklajenega izvajanja inšpekcij- 
skega nadzora za zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti 
okolja v SR Sjoveniji in zavezal Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora, da uskaljuje izvajanje celotne 
akcije ter po enem letu poroča o izpolnitvi nalog iz Programa 

Namen sprejetega programa usklajenega inšpekcijskega 
nadzora je predvsem: osredotočiti aktivnosti in ukrepe na 
odpravljanje glavnih virov onesnaževanja in ogrožanja okolja 
na območjih prednostne sanacije, opredeljenih v planskih 
dokumentih republike, vsebinsko, časovno in prostorsko 
poenotiti in povezati delovanje pristojnih inšpekcijskih in 
upravnih organov in organizacij na področju varstva okolja in 
tako zagotoviti, da onesnaževalci na plansko opredeljenih 
območjih prednostne sanacije izdelajo kvalitetne sanacijske 
programe za zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov na 
okolje, vključijo najpomembnejše naloge v svoje planske akte 
in tako zagotovijo sredstva za njihovo izvedbo. 

Obsežnost in celovitost zastavljenega programa zahteva 
dolgoročna in sistematična prizadevanja, kar pomeni, da se je 
izvajanje usklajenega inšpekcijskega nadzora po tem pro- 
gramu šele začelo. Tako ima poročilo lahko le »fazni« značaj 
in namen analizirati pozitivne rezultate in pomanjkljivosti 
dosedanjih aktivnosti s ciljem dograditve in večje učinkovito- 
sti celotne akcije. Na podlagi ugotvitev je pripravljen predlog 
dodatnih usmeritev in ukrepov za nadaljnje učinkovito izvaja- 
nje akcije. 

Po Programu usklajenega inšpekcijskega nadzora za 
zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti okolja v SR Slove- 
niji so pristojni republiški inšpektorati že spomladi 1986 začeli 
opravljati in zagotavljati inšpekcijske preglede pri onesnaže- 
valcih voda in zraka, ki so bili navedeni v samem programu 
(seznam približno 250 delovnih organizacij in komunalnih 
čistilnih naprav). 

Vodnogospodarske inšpekcije so opravile preglede nad 
izpuščanjem in odvajanjem odpadnih voda iz proizvodnih 
dejavnosti ter nad delovanjem industrijskih čistilnih naprav 
pri približno 70% onesnaževalcev po programu in še približno 

20 objektov po lastni presoji. Republiški sanitarni inšpektorat 
je opravil preglede 101 organizacije združenega dela v zvezi z 
viri onesnaževanja zraka in viri hrupa ter posebnimi odpadki. 
Pri tem so sodelovali tudi Republiška veterinarska uprava 
Republiški kmetijski inšpektorat in Republiški rudarski in- 
šDeiktorat.* 

V teku je izvajanje nadzora nad odlaganjem odpadkov v 
kraške jame ter nadzor nad opuščenimi gramoznicami, glino- 
kopi in podobnimi površinskimi kopi s ciljem preprečevanja 
divjega odlaganja odpadkov. Nosilec obeh nalog je Republi- 
ški urbanistični inšpektorat. Pri izvajanju nadzora nad odlaga- 
njem odpadkov v kraške jame sodelujeta Zavod SRS za var- 
stvo naravne in kulturne dediščine in Republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo v primerih odvrženih razstreliv in drugega 
vojnega materiala. Preglede onesnaženih jam po dogovoru 
opravlja Jamarska zveza Slovenije. Zbrani so že podatki za 
območje občin Domžale, Kamnik, Mozirje in Kočevje, v pri- 
pravi pa je poročilo o stanju za približno 100 najbolj onesna- 
ženih jam v SR Sloveniji, kar po oceni predstavlja 1/5 vseh 
kraških jam. Pregledi in podatki za ostale jame bodo zbrani do 
jeseni 1987. 

Pri izvajanju nadzora nad opuščenimi gramoznicami, glino- 
kopi in podobnimi površinskimi kopi se delo usklajuje z Repu- 
bliškim rudarskim inšpektoratom, Republiškim inšpektora- 
tom dela, Republiškim sanitarnim inšpektoratom, Republi- 
škim gospodarskim in kmetijskim inšpektoratom. V letu 1986 
so organi občinskih urbanističnih inšpekcij in inšpekcij dela v 
glavnem pregledali vse površinske kope v Sloveniji (ne le 
opuščene), na podlagi ugotovitev pa Republiški urbanistični 
inšpektorat pripravlja poročilo s predlogom nadaljnjih ukre- 
pov. Poročilo bo podlaga tudi za ukrepanje Republiškega 
rudarskega inšpektorata. Zveza tabornikov Slovenije bo do 
konca leta 1987 opravila preglede vseh divjih odlagališč 
odpadkov na območju republike in podatke posredovala tudi 
Republiškemu urbanističnemu inšpektoratu, ki bo pripravil 
poročilo in predlog nadaljnjih ukrepov skupaj z Republiškim 
sanitarnim inšpektoratom. 

•Podrobnejši podatki o opravljenem delu posameznih inšpekcij so razvidni iz 
priloge in poročil pristojnih republiških inšpektoratov o opravllenem delu v letu 
1986. 
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V skladu s programom usklajenega inšpekcijskega nadzora 
je Republiška veterinarska uprava zagotovila nadzor nad viri 
nastajanja posebnih odpadkov živalskega izvora. Opravljen je 
bil pregled 37 klavnic v zvezi s stanjem pri zbiranju krvi in 
odvozom v kafilerije za koristno predelavo. 

Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
v zvezi s čimprejšnjo sanacijo farm prašičev imenoval 
posebno strokovno skupino, katera bo pripravila predlog 
enotnih izhodišč in rešitev za sanacijo odplak, predlog mož- 
nih rešitev, opredelitev financiranja projektov in dinamike 
reševanja ipd. 

Organi občinske oz. medobčinske požarne inšpekcije so 
samostojno in v sodelovanju z vodnogospodarskimi in sani- 
tarno inšpekcijo vse leto opravljali naloge na področju varstva 
okolja, posebno pozornost so posvečali izvajanju predpisov 
glede skladiščenja in uporabe naftnih derivatov in drugih 
vnetljivih tekočin ter strupenih in jedkih snovi. V vseh prime- 
rih ugotovljenih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti bodo 
inšpektorji izvedli ustrezne ukrepe. Skupaj z organi za notra- 
nje zadeve so opravljali tudi kontrolo nad prevozi vnetljivih 
tekočin in plinov v cestnem in železniškem prometu. Republi- 
ški inšpektorat za požarno varnost sodeluje v postopkih sana- 
cije bencinskih servisov, z odločbo je predpisal tudi varnostne 
ukrepe za vagonsko pretakališče vnetljivih tekočin Petrol- 
-Sermin pri Kopru. 

Republiški inšpektorat za delo se je v program usklajenega 
nadzora vključil tudi z nalogo, da v zakonodaji s področja 
varstva pri delu predpiše evidenco o nevarnih snoveh. Del 
naloge je bil realiziran s sprejetjem zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, drugi del - izdaja 
pravilnika o evidencah bo realiziran v letu 1987. Kot problem 
se je vspostavilo vprašanje pravne podlage za nadzor nad 
snovmi, ki vsebujejo nevarne snovi, a so označene le s trgov- 
skimi napisi. 

Na osnovi ugotovitev so inšpekcijski organi izrekali ukrepe 
za izboljšanje stanja. Največ zahtev v ureditvenih odločbah se 
nanaša na vzpostavitev sistemov za redno spremljanje emisij 
v okolje in pridobitev manjkajočih upravno-pravnih aktov 
(vodnogospodarskih in uporabnih dovoljenj). Precej manj je 
bilo izrečenih ukrepov za izdelavo sanacijskih programov 
oziroma za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje (na 
področju dela vodnogospodarske inšpekcije je bilo takih 
odločb do 20). Republiški vodnogospodarski inšpektorat je za 
DO Agroemona TOZD Prašičereja Ihan predlagal uvedbo 
začasnih ukrepov družbenega varstva zaradi dolgoletnega 
izpuščanja zelo obremenjenih odplak v Kamniško Bistrico in 
neodgovornega odnosa do reševanja problema. Republiški 
sanitarni inšpektorat je z odločbo zahteval, da TE Trbovlje 
TOZD Proizvodnja električne energije Trbovlje zagotovi 
takojšnjo prekinitev proizvodnje električne energije s premo- 
govno tehnologijo na kotlu Pauker bloka 1-3 do sanacije 
prekomerne emisije dimnih plinov. 

V skladu s programom je bil s pomočjo strokovnih institucij 
pripravljen vprašalnik o vplivih na okolje. Vprašalnike so 
občinske inšpekcije razposlale osem onesnaževalcem iz pro- 
grama in še nekaterim drugim, ki so jih ocenile kot 
pomembne onesnaževalce na svojem območju nadzora. 
Izpolnjeni vprašalniki se počasi vračajo, odgovori so pogosto 

nepopolni, tudi za to, ker organizacije združenega dela z 
zahtevanimi podatki ne razpolagajo. Pri Republiškem sanitar- 
nem inšpektoratu se je do sedaj zbralo nekaj manj kot 200 
odgovorov. 

Pri Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora je bila v skladu s programom oblikovana koordinacij- 
ska komisija za usmerjanje in usklajevanje celotne aktivnosti 
na inšpekcijskem, upravnem in planskem področju. V njej 
poleg republiških inšpektoratov sodelujejo RK za zdravstvo in 
socialno varstvo, RK za industrijo in gradbeništvo, RK za 
energetiko, RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, RK za 
kulturo, Zavod SRS za družbeno planiranje, Zavod SRS za 
varstvo naravne in kulturne dediščine in Hidrometeorološki 
zavod SRS. 

Koordinacijska komisija je posebej skrbno obravnavala 
ugotovitve in izrečene ukrepe proti tistim onesnaževalcem, za 
katere je bil z Resolucijo o uresničevanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 predviden 
začetek sanacije: osem največjih svinjskih farm, Cinkarna 
Celje, EMO Celje, Železarna Jesenice, Cementarni Anhovo in 
Trbovlje, Papirnica Radeče, Tovarna celuloze in papirja Đ. 
Salaj Krško, Termika Škofja Loka, Zasavski premogovniki 
TOZD Separacija Trbovlje in TOZD Separacija Zagorje, Rud- 
nik in topilnica svinca Mežica,_ Rudnik živega srebra Idrija, 
Rudnik urana Žirovski vrh, TE Šoštanj, TE Trbovlje in TE-TO 
Ljubljana. 

V začetku leta 1987 bodo obravnavane ugotovitve in izre- 
čeni ukrepi v steklarnah in opekarnah, usnjarski in farmacevt- 
ski industriji ter pri onesnaževalcih na območju Ilirske Bi- 
strice. 

V enotno akcijo na področju varstva človekovega okolja so 
se vključili tudi družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR 
Sloveniji, ki bodo ukrepali v okviru svojih zakonsko določenih 
pooblastil pri varstvu družbene lastnine in samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi. Glede na pristojnosti upravnih organov je 
potreben dogovor o načinu vključevanja družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja. 

V skladu s priporočili Izvršnega sveta Skupščine SRS ob 
sprejemu programa usklajenega izvajanja inšpekcijskega 
nadzora so v večini občin problematiki posvetili sicer dodatno 
pozornost, vendar premalo na planskem področju. V nekate- 
rih občinah so organizirali koordinacijsko telo za usklajevanje 
aktivnosti po omenjenem programu, v nekaterih je koordinira- 
nje inšpekcijskih in upravnih ukrepov prevzel izvršni svet 
skupščine občine. Akcijo v občinah ocenjujejo kot smotrno, 
predvsem zato, ker ne postavlja nerealnih rokov za doseganje 
rezultatov, ampak zahteva pripravo dobrih strokovnih osnov 
in materialnih temeljev za sanacijo stanja. 

Sredstva, ki jih je iz republiškega proračuna za neposredno 
naročanje analiz in preiskav emisij pri strokovnih institucijah 
v višini 5 mio din zagotovil Izvršni svet Skupščine SRS, so bila 
v celoti uporabljena. Naročene in opravljene so bile analize 
kvalitete voda reke Soče, analize odpadnih voda Cinkarne 
Celje, Farme prašičev Ihan, IUV-TOZD Šmartno in Utok Kam- 
nik, Mehanotehnika Izola, Ladjedelnice »2. oktober« Izola in 
SIP TOZD Krasmetal Sežana. Rezultati analiz bodo na razpo- 
lago v začetku leta 1987. Del omenjenih sredstev se je upora- 
bil za izvajanje nalog v zvezi z odkrivanjem divjih odlagališč in 
onesnaženosti kraških jam. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

A) UGOTOVITVE 

1. Akcija usklajenega inšpekcijskega nadzora je povečala 
sistematičnost in učinkovitost nadzora nad viri onesnaževa- 
nja okolja v SR Sloveniji, kar ob drugih družbenih prizadeva- 
njih prispeva k hitrejšemu razreševanju ekološke problema- 
tike. Izvršni svet Skupščine SRS je z oblikovanjem posebne 
koordinacijske komisije za izvajanje programa usklajenega 
inšpekcijskega nadzora zagotovil pogoje usklajevanja aktiv- 
nosti na inšpekcijskem, upravnem in planskem nivoju v okviru 
republiških organov in organizacij. 

2. Pristojne inšpekcijske službe so opravile preglede nad 

pretežnim delom največjih onesnaževalcev voda in zraka in v 
tej fazi zagotovile s svojimi odločbami predvsem reden nad- 
zor nad emisijami škodljivh snovi ter osnovni uvid v dejansko 
stanje onesnaževanja in onesnaženosti okolja. S temi in dru- 
gimi ukrepi je akcija opozorila tudi na nekatera odprta vpraša- 
nja kot na primer na problem strokovnega povezovanja pri 
razreševanju problematike prašičjih farm. 

3. Ugotovitve inšpekcijskih organov o dejanskem stanju 
ponovno dokazujejo, da je sanacija žarišč onesnaževanja 
potrebna čimprej. Finančne možnosti sicer kažejo na nujnost 
postopnosti izvajanja sanacij, zaradi česar pa se ne smejo 
zmanjšati obveznosti onesnaževalcev v zvezi s pripravo, spre- 
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jemom in izvajanjem sanacijskih programov. 
,4- Pro9ram usklajenega inšpekcijskega nadzora prispeva k hitrejšemu izvajanju akcije čiščenja Save, sanacije največjih 
onesnaževalcev zraka, sanacije prašičjih farm in drugih 
nalog, opredeljenih i/ srednjeročnih planskih aktih SR Slove- 
nije. 

5. V praksi je bil dosežen največji uspeh v boljši usklajeno- 
sti inšpekcijskega ukrepanja. Najbolj viden prispevek k opera- 
tivnim rezultatom akcije sta prispevala Republiški vodnogo- 
spodarski in Republiški sanitarni inšpektorat. Pomemben 
delež je prispeval Republiški urbanistični inšpektorat z orga- 
niziranjem nadzora nad odlaganjem odpadkov v kraške jame 
ter opuščene gramoznice, glinokope in podobne površinske 
kope; rezultati teh aktivnosti bodo v letu 1987 omoaočili 
ustrezno ukrepanje. 

6. Ob izvajnaju akcije ugotavljamo, da v preteklem letu 
nismo uspeli zadovoljivo dosegati ciljev republiškega srednje- 
ročnega družbenega plana v zvezi s sanacijo žarišč onesnaže- 
vanja. Na podlagi teh ugotovitev je potrebno zagotoviti 
bistveno večje upravne in planske aktivnosti na vseh nivojih 
ter ob polletnih analizah izvajanja planov prikazati problema- 
tiko doseganja ciljev z odpravljanjem onesnaževanja okolja. 

7. Planski akti onesnaževalcev, predvsem pa občin, pogo- 
sto še vedno ne vključujejo potrebnih pogojev in rešitev za 
izvedbo dogovorjenih nalog varstva okolja. Nezadovoljivo je 
tudi izvajanje sicer opredeljenih nalog, zato je potrebno zao- 
striti.vse oblike nadzora nad izvajanjem občinskih srednjeroč- 
nih planov ter zahtevati njihovo dopolnjevanje povsod kjer le 
potrebno. ' 

8. Izvajanje akcije je ponovno opozorilo na materialne in 
kadrovske probleme medobčinskih in občinskih inšpektora- 
tov. Izrekanje ostrejših ukrepov še vedno ovira prevelik vpliv 
predstavnikov delovnih organizacij - onesnaževalcev v neka- 
terih občinskih skupščinah oziroma njihovih izvršilnih or- 
ganih. 

9. Izvajanje programa usklajenega inšpekcijskega nadzora 
je v sredstvih javnega obveščanja doživelo velik odmev, kar je 
pozitivno prispevalo k informiranosti javnosti o stanju in mož- 
nostih razreševanja ekološke problematike ter posredno tudi 
h krepitvi odgovornosti neposrednih nosilcev nalog. 

10. Izvajanje aktivnosti je pokazalo, da je program usklaje- 
nega inšpekcijskega nadzora zelo široko zastavljen. Da bi ga 
bilo mogoče v bodoče ob neskrčenem obsegu kvalitetno 
izvajati, je potrebno razmejiti med nalogami, ki jih lahko 
opravi posamezna inšpekcija v svoji pristojnosti od nalog, pri 
katerih je nujno koordinirati delo več inšpekcij. Prav tako je 
potrebno bolj jasno razmejiti aktivnosti republiških in občin- 
skih oz. medobčinskih inšpekcij. Na upravnem in planskem 
področjj Pa je potrebno v program zajeti prvenstveno najbolj 
kritične probleme in jim posvetiti večjo pozornost na inšpek- 
cijskem, upravnem in planskem nivoju. 

11. Ob ugotavljanju dejanskega stanja glede onesnaževa- 
nja in onesnaženosti okolja se je potrdila potreba po nepo- 
srednem naročanju analiz in preiskav, ki jih omogočajo 
posebna sredstva iz republiškega proračuna. 

B) SKLEPI 

1. Z akcijo usklajenega inšpekcijskega nadzora za zmanj- 
šanje onesnaženosti in ogroženosti okolja v SR Sloveniji je 
potrebno nadaljevati v skladu z začrtanim programom. Da bi 
se odpravile pomanjkljivosti v dosedanjem poteku akcije je 
potrebno: 

- akcijo usmeriti na najtežje probleme, katerih razrešitev 
je opredeljena v srednjeročnih planskih dokumentih repu- 
blike, 

- razmejiti med nalogami, katere lahko posamezni inšpek- 
torati in upravni organi opravijo samostojno ter nalogami, 
katere je potrebno razreševati v okviru akcije usklajenega 
inšpekcijskega nadzora, 

- stalno spremljati izvajanje izrečenih ukrepov v zvezi s 

sanacijo virov onesnaževanja in skladno s predpisi strogo 
sankcionirati njihovo neizvajanje, 

- aktivnosti razširiti še posebej na področje vključenosti 
nalog varstva okolja ter pogojev in možnosti za njihovo izvaja- 
nje v planskih aktih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
družbenopolitičnih skupnostih, 

- zagotoviti redno obveščanje javnosti o ugotovitvah in 
izrečenih ukrepih onesnaževalcem. 
2. V okviru gornjih usmeritev Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije nalaga: 

- pristojnim republiškim inšpektoratom, da zagotovijo 
ustrezen in dosleden nadzor nad izvajanjem naloženih zahtev 
v zvezi s pripravo, sprejemom in izvajanjem sanacijskih pro- 
gramov ter z zakonom določene ukrepe v primerih neizvaja- 
nja ter nalog: 

- Republiškemu vodnogospodarskemu in Republiškemu 
sanitarnemu inšpektoratu, da v roku enega meseca pripravita 
operativni načrt aktivnosti, ki bo zajemal območja preko- 
merne onesnaženosti zraka, najbolj onesnažene odseke voda, 
katerih sanacija je predvidena do leta 1990 ter nekatere naj- 
večje onesnaževalce voda in zraka, Republiški urbanistični 
inšpektorat pa operativni načrt nadaljnjih aktivnosti v zvezi s 
problematiko odlaganja odpadkov v kraške jame in nadzorom 
nad gramoznicami, glinokopi in drugimi površinskimi kopi; 

- Republiškemu vodnogospodarskemu, sanitarnemu in 
urbanističnemu inšpektoratu, da do konca aprila 1987 pripra- 
vijo poročilo o doseženih učinkih neposredno naročenih ana- 
liz in preiskav, ki so bile izvedene s sredstvi republiškega 
proračuna za leto 1986; 

- Republiškemu urbanističnemu inšpektoratu, da do 
konca leta 1987 izdela poročilo o rezultatih izvajanja nadzora 
nad nedopustnim odlaganjem v kraške jame ter o nadzoru 
nad opuščenimi gramoznicami, glinokopi in podobnimi povr- 
šinskimi kopi; 

- Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da prouči učinkovitost organizacijskih oblik akcije 
in s sodelovanjem v akcijo vključenih upravnih organov in 
organizacij uveljavi potrebne spremembe; 

- Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da zagotovi v okviru obstoječih organizacijskih 
oblik tekočo obravnavo in usklajevanje ter usmerjanje ukre- 
pov in drugih aktivnosti za odpravljanje izvorov onesnaževa- 
nja okolja. Osnova delu bodo poročila Republiškega vodno- 
gospodarskega in sanitarnega inšpektorata; 

- Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da utrdi in poveča sodelovanje z za varstvo okolja 
pristojnimi občinskimi upravnimi organi in jim pomaga pri 
usklajevanju in usmerjanju odpravljanja žarišč onesnaževanja 
okolja; 

- Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora in pristojnim republiškim inšpektoratom, da vspod- 
budijo usklajevanje ukrepov in aktivnosti na inšpekcijskem, 
upravnem in planskem področju v občinah, ki bi jih koordini- 
ral občinski upravni organ, pristojen za varstvo okolja; 

- Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano; da pripravi ustrezne normative o velikosti in obsegu 
kapacitet prašičjih farm, s katerimi lahko razpolaga posame- 
zen proizvajalec; 

- Zavodu SRS za družbeno planiranje, da v sodelovanju z 
Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora 
pripravi v zvezi z ugotovitvami in izrečenimi ukrepi inšpekcij 
podrobnejšo analizo izvajanja ciljev in nalog odpravljanje 
žarišč onesnaževanja na območjih prednostne sanacije, 
zastavljenih s srednjeročnim družbenim planom republike in 
jo skupaj z rednimi polletnimi analizami predloži Izvršnemu 
svetu Skupščine SRS. 

3. Izvršni svet Skupščine SRS bo na podlagi posebnega 
programa preiskav iz sredstev tekoče proračunske rezerve v 
letu 1987 sproti zagotavljal sredstva za neposredno naročanje 
analiz vplivov na okolje v okviru programa usklajevanja 
inšpekcijskega nadzora za zmanjšanje onesnaženosti okolja v 
SR Sloveniji. 
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ukrepov za izboljšanje kakovostnega stanja reke 

Save zaradi izgradnje HE na Savi v obdobju 1986-1990 

1. STANJE KAKOVOSTI VODE REKE SAVE 

Od izvira do meje s SR Hrvatsko se kakovost Save močno 
spreminja. 

Do Jesenic je Sava razmeroma čista (Podkof-en i.-II. kako- 
vostni razred, Hrušica II. razred). Uvrstitev v najboljši kako- 
vostni razred onemogoča predvsem bakteriološko onesnaže- 
vanje in nekoliko zvišana vsebnost nutrientov kot posledica 
komunalne neurejenosti naselij. Pod akumulacijo Moste se 
kakovost poslabša približno za pol razreda, predvsem v para- 
metrih kemijskega onesnaženja. 

Vse do Kranja lahko Savo ocenjujemo za II. kakovostnim 
razredom, z občasnim poslabšanjem v nekaterih parametrih, 
ki so značilni za III. razred. Pod Kranjem v Prebačevem je 
zaradi odpadnih voda naselja in tamkajšnje industrije kako- 
vost za približno pol razreda slabša. Tudi na tem mestu se 
občasno pojavljajo povečane koncentracije snovi, ki kažejo 
na kemijsko onesnaženje. 

Zaradi pritoka Sore, ki je obremenjena z odpadnimi snovmi 
iz industrije celuloze in papirja v Goričanah, se kakovost Save 
v Mednem poslabša do III. razreda. Pri dalj časa trajajočem 
sušnem obdobju, kot je to bilo jeseni 1985, pa se kakovost 
kritično poslabša do III.-IV. razreda. V Šentjakobu je stanje 
nekoliko boljše, približno za pol razreda, to je II.-III. razred, v 
jeseni 1985 II. kakovostni razred. Ljubljanica in Kamniška 
Bistrica, ki sta v izlivnem delu v najslabšem kakovostnem 
razredu, povzročita ponovno poslabšanje Save in sicer tako, 
dajo v Dolskem ocenjujemo s III.-IV. razredom, v Litiji pa s III. 
razredom. Zaradi razmeroma hitrega toka in dobrega prezra- 
čevanja se kakovostno stanje do Zagorja bistveno popravi - 
predvsem zato, ker je onesnaženje po Ljubljanici in Kamniški 
Bistrici pretežno organskega izvora. 

Popolnoma drugačne pa so razmere v Zasavju in pod izli- 
vom Savinje. Kontrolne meritve kažejo na prevladujoče anor- 
gansko onesnaženje. Uvrstitev v najslabši kakovostni razred 
(Zidani most - Radeče) pogojuje predvsem vsebnost suspen- 
diranih snovi in kemijska poraba kisika, pa tudi prisotnost 
fenolov in detergentov. Poveča se vsebnost nitritov in amoni- 
jevih soli. V najslabši kakovostni razred sodi Sava v tem 
odseku tudi po bakteriološki sliki, medtem ko bi jo po kisiko- 
vih razmerah lahko uvrstili celo v II. razred in to v ekstremno 
sušnih obdobjih, kot je bilo jeseni 1985. To pomeni, daje Sava 
zaradi razgibanega toka kljub obremenjenosti z anorganskimi 
in organskimi nečistočami še vedno razmeroma dobro nasi- 
čena s kisikom. Biološke analize kažejo zato za več kot pol 
razreda boljšo sliko od kemijskih. 

Počasna razgradnja organskih nečistoč in s tem poraba 
kisika v vodi pa je tudi posledica inhibitorjev - snovi, ki 
zavirajo proces razgradnje in samočistilne sposobnosti (težke 
kovine, suspendirane snovi). 

Do Krškega se kakovost Save postopoma izboljšuje, 
zmanjša se vsebnost suspendiranih snovi in kemijska poraba 
kisika. Pod izpustom odpadnih snovi iz industrije celuloze in 
papirja v Krškem se kakovost zopet močno poslabša. Pod 
Krškim merimo najvišje vrednosti za kemijsko porabo kisika, 
biokemijsko porabo kisika in vsebnost sulfatov. Biološko sta- 
nje se poslabša za pol razreda (II—III. razreda, s tendenco k 
III.), po kemijskih analizah pa je Sava pod Krškim v IV. razredu. 
Do republiške meje se kakovost Save ponovno nekoliko 
izboljša tako po kemijskih kot po bioloških analizah in jo po 
skupni oceni uvrščamo v III. kakovostni razred. 

2. POTREBNA KAKOVOST VODE REKE SAVE PO 
IZGRADNJI HE 

V Dogovoru o temeljih družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1986-1990 je določeno, da se 
v obdobju 1986-1990 izgradijo na reki Savi hidroelektrarne v 

Vrhovem, na Boštanju in Blanci. Začno pa se graditi hidro- 
elektrarne v Brestanici, Krškem in Brežicah. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj je pričakovati, da se bo 
zaradi onesnažene Save kakovost vode v zajezitvah poslab- 
šala. Obsega tega poslabšanja ni mogoče brez zadostnih 
raziskav in posebnih študij vnaprej podrobneje napovedati. 

Analize v Radečah kažejo, da prevladuje pretežno anorgan- 
sko onesnaženje: suspendirane snovi, kemijska poraba 
kisika, zasoljenost. Razmere glede nasičenosti s kisikom so 
ugodnejše, zato kaže biološka analiza za skoraj en razred 
boljšo oceno od kemijske. To ni samo posledica pretežno 
anorganskih odpadnih voda, ampak tudi dobrega prezračeva- 
nje Save na tem odseku. 

Z zmanjševanjem hitrosti vodnega toka v akumulacijah bo 
prezračevanje vode manj učinkovito. Zaradi zmanjšanja vseb- 
nosti kisika pa se bo povečala saprobnost. Suspendirane 
snovi se bodo v večji meri usedale, kar bo po prvi oceni sicer 
izboljšalo kakovostno sliko vode, vendar bodo procesi med 
vodo in sedimenti ter zmanjševanje kisika povzročili 
postopno slabšanje kakovosti voda. 

Zato bodo sanacijski ukrepi usmerjeni v zmanjšanje bre- 
mena onesnaženosti, ki danes teče v Savo do take mere, da 
bo v I. fazi dosežen vsaj II.-III. kakovostni razred. Z dodatnimi 
ukrepi pa bo treba kakovost voda izboljšati do II. kakovost- 
nega razreda. 

Glede na omejene finančne možnosti je potrebno sanacij- 
ske programe izvajati postopno v treh glavnih fazah. 

V i. fazo bodo vključeni tisti onesnaževalci, ki imajo največji 
vpliv na kakovost vode na odseku predvidene gradnje prvih 
treh HE: Vrhovo, Boštanj, Blanca. 

V II. fazi se bodo izvajali ukrepi, ki imajo tudi pomemben 
vpliv in zagotavljajo nadaljnje izboljšanje voda Save na 
odseku, kjer bodo zgrajene naslednje tri elektrarne. 

V III. fazo uvrščamo še vse ostale ukrepe, ki jih je treba 
izvesti, da bomo dosegli II. kakovostni razred reke Save. 

3. PREGLED EMISIJ POMEMBNEJŠIH 
ONESNAŽEVALCEV IN APROKSIMATIVNA 
OCENA STROŠKOV SANACIJE 

I. FAZA 
V prvo fazo sanacije uvrščamo pet največjih industrijskih 

onesnaževalcev in šest skupnih čistilnih naprav. 

A. Emisije in kapacitete 
a) Industrijski onesnaževalci - emisije 

- IUV usnjarna Šmartno pri Litiji iz proizvodnje odteka v 
potok Reko letno cca 350.000 m3 tehnoloških odplak, ki so 
obremenjene skupaj s cca 20 ton sulfidov, 40 ton kroma, 1.400 
ton KPK in 500 ton suspendiranih snovi. 

- REK TOZD Separačija Zagorje: 
na leto odteka v potok Medija 27.000 ton suspendiranih snovi 
(blato, premog). 

- REK TOZD Separačija Trbovlje: 
na leto odteka sedaj v Savo 93.000 ton suspendiranih snovi. 
Do leta 1990 je predvidena povečava proizvodnje na separa- 
ciji za cca 155 % in se bo analogno temu povečala količina 
odpadnih suspendiranih snovi. 

- ISKRA Trbovlje: 
na leto odteka cca 100.000 m3 odpadne vode iz površinske 
obdelave kristala v Trboveljščico z obremenitvijo cca 1.200 
kg/leto kovin, 4.200 kg/leto P2 05 ter 62 ton fluoriona. 

- Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik: 
danes odteka iz tovarne v potok Boben 63.000 ton sadre kot 
stranski produkt proizvodnje fosforne kisline ter cca 4.500 ton 
drugih trdnih odpadkov (premogovni ogorki, filtrno blato 
idr.). Do leta 1990, ko bo zaključena rekonstrukcija proizvod- 
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nje fosforne kisline, se bodo zgoraj navedene obremenitve 
cca podvojile. 
b) Komunalne čistilne naprave 

- Centralna čistilna naprava Litija: 
kapaciteta skupne čistilne naprave za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda je ocenjena na 50.000 populacijskih ekvivalen- 
tov E.1 Na napravo bodo priključene odpadne vode od cca 
12.000 prebivalcev in predočiščene tehnološke odpadne vode 
iz usnjarne Šmartno ter drugih manjših industrijskih obratov. 

- Centralna čistilna naprava Zagorje: 
kapaciteta skupne čistilne naprave za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda je ocenjena na 20.000 populacijskih ekvivalen- 
tov E.* Na napravi bodo očiščene odpadne vode cca 3.000 
prebivalcev Zagorja in predočiščene tehnološke odpadne 
vode manjših industrijskih proizvodnih obratov. 

- Centralna čistilna naprava Trbovlje: 
kapaciteta skupne čistilne naprave za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda je ocenjena na 30.000 populacijskih ekvivalen- 
tov E. Na napravi bodo očiščene odpadne vode cca 20.000 
prebivalcev in predočiščene tehnološke odpadne vode manj- 
ših industrijskih proizvodnih obratov. 

- Centralna čistilna naprava Hrastnik: 
kapaciteta skupne čistilne naprave za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda je ocenjena na 8.000 populacijskih ekvivalen- 
tov E. Na napravi bodo očiščene odpadne vode prebivalcev 
Hrastnika in predočiščene tehnološke odpadne vode manjših 
industrijskih proizvodnih obratov. 

- Centralna čistilna naprava Radeče: 
kapaciteta skupne čistilne naprave za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda je ocenjena na 10.000 populacijskih ekvivalen- 
tov E. Na napravo bodo priključene odpadne vode prebivalcev 
Radeč in predočiščene tehnološke odpadne vode manjših 
industrijskih proizvodnih obratov. 

- Centralna čistilna naprava Laško: 
kapaciteta skupne čistilne naprave za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda je ocenjena na 50.000 populacijskih ekvivalen- 
tov E. Na napravi bodo očiščene odpadne vode 4.000 prebi- 
valcev, zdravilišča, predočiščene tehnološke odpadne vode 
Pivovarne Laško in drugih manjših industrijskih obratov. 

B. Pregled sanacijskih ukrepov in stroškov izgradnje 
a) Industrijski onesnaževalci 
- IUV Usnjarna Šmartno: 

Mehansko - kemična čistilna naprava za čiščenje odpadnih 
voda iz proizvodnje usnja je v gradnji in bo zgrajena v drugi 
polovici leta 1987. Vrednost naprave po cenah iz leta 1986 je 
790 mio din in je v celoti pokrita s strani investitorja ob 30%-ni 
soudeležbi OVS Ljubljanica — Sava. 

- REK TOZD Separacija Zagorje: 
Izgradnja objektov za zmanjšanje vsebnosti suspendiranih 

snovi v vodi bo izvedena v dveh etapah. V I. etapo se uvršča 
izgradnja klasirnice, ki zagotavlja 60% učinek čiščenja. V II. 
etapi pa bo zgrajena še mehanska čistilna naprava za popolno 
odstranjevanje suspendiranih snovi iz reke Save. 

V I. fazi sanacije reke Save bosta izvedeni obe etapi. Skupni 
stroški izgradnje so po cenah iz leta 1985 ocenjeni na 810 mio 
din. 

V letu 1986 je že v gradnji klasirnica. Finančna konstrukcija 
je za I. etapo zaprta ob 30%-ni soudeležbi OVS Ljubljanice- 
Save. Pogodbe za drugo fazo še ni. Soudeležba OVS Ljublja- 
nice - Save pa je zagotovljena tudi za II. etapo izgradnje. 

- REK TOZD Separacija Trbovlje: 
Izgradnja objektov za zmanjšanje vsebnosti suspendiranih 

snovi v odpadni vodi se bo izvajala v dveh etapah. Projekti za 
I. etapo so že izdelani. Izgradnja se bo pričele v letu 1987 in bo 
zaključena v letu 1988/89. Ta etapa zagotavlja 60%-ni učinek 
čiščenja. V drugi etapi izgradnje bo zgrajena še mehanska 
čistilna naprava za popolno odstranjevanje suspendiranih 
snovi in deponija odpadnih snovi. 

V I. fazi sanacije reke Save bosta izvedeni obe etapi. Skupni 
stroški izgradnje znašajo 4.364 mio din. Stroški gradnje I. 
etape znašajo po cenah iz leta 1985 3.714 mio din. Tehnična 
dokumentacija za II. etapo izgradnje še ni izdelana. V izdelavi 
je projekt za tehnologijo čiščenja. 

1. Populacijski ekvivalent E je enota za izražanje bremena industrijskih 
odpadnih voda v odnosu na onesnaženje, ki ga povzroča en prebivalec 1 
populacijski ekvivalent = 1 prebivalec. 

- ISKRA Trbovlje: 
Zgrajena je kemijska čistilna naprava za nevtralizacijo in 

razstrupljanje. Objekt je v fazi poizkusnega obratovanja. Inve- 
stitor odpravlja pomanjkljivosti slabe gradbene izvedbe. 

Trenutno je na napravo priključenih samo cca 50% odpad- 
nih voda. Odpadne vode starih obratov bodo prikjjučene na 
čistilno napravo šele po rekonstrukciji interne kanalizacije 
tovarne, ki bo zaključena do konca leta 1989. 

Stroški za dokončanje vseh objektov znašajo po cenah iz 
leta 1985 330 mio din. Finančna konstrukcija je zaprta. Pri 
financiranju naprave sodeluje OVS Ljubljanica-Sava. 

- Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik: 
Tovarna planira modernizacijo tehnološkega procesa, v 

sklopu tega bo v prvem delu I. etape zgrajena.aglomeracija za 
uporabo sadre v cementni industriji. V drugem delu I. etape 
bo zgrajena še deponija za preostali del sadre, premogovne 
ogorke, filterno blato in druge trdne odpadke. Stroški izgrad- 
nje I. etape znašajo 1.100 mio din po cenah iz leta 1985. Del I. 
etape je že zaključen, celotna I. etapa bo končana do konca 
leta 1988. Finančna konstrukcija je zaključena ob udeležbi 
OVS Ljubljanica-Sava. 

Za deponijo še ni bila določena lokacija. V drugi etapi bo 
zgrajen obrat za nevtralizacijo in ekstrakcijo fosforne kisline v 
vrednosti 300 mio din ter izvedena rekonstrukcija elektrolize 
klora v vrednosti 300 mio din po cenah iz leta 1985. 

V prvi fazi sanacije reke Save do leta 1990 bo izvedena v 
celoti I. etapa, kar glede na zahteve po varstvu kakovosti vode 
v temo obdobju zadošča. Izgradnja II. etape sanacije odpad- 
nih voda tovarne bo izvedena do leta 1995. 
b) Komunalne čistilne naprave 

- Centralna čistilna naprava Litija: 
Izdelan je projekt mehansko-biološke čistilne naprave. 

Stroški izgradnje so ocenjeni na 900 mio din2. 
Naprava mora biti zgrajena v I. fazi sanacije reke Save. 

Komunalna interesna skupnost še ni zagotovila potrebnega 
dela finančnih sredstev za izgradnjo objekta, zato objekt tudi 
ni vgrajen v plane OVS Ljubljanica-Sava za obdobje 
1986-1990. 

Centralna čistilna naprava Zagorje: 
Predvidena je izgradnja mehansko-biološke čistilne 

naprave. Stroški izgradnje so ocenjeni na 300 mio din. 
Naprava mora biti zgrajena v I. fazi sanacije reke Save. Komu- 
nalna interesna skupnost še ni zagotovila potrebnega dela 
finančnih sredstev za izgradnjo objekta zato objekt tudi ni 
vgrajen v plane OVS Ljubljanice-Save za obdobje 
1986-1990. 

- Centralna čistilna naprava Hrastnik: 
Predvidena je izgradnja mehansko-biološke čistilne 

naprave. Stroški izgradnje so ocenjeni na 240 mio din. 
Naprava mora biti zgrajena v I. fazi sanacije reke Save. Komu- 
nalna interesna skupnost ni planirala izgradnje te naprave do 
leta 1990 zato sofinanciranje tega objekta ni vgrajeno v plane 
OVS Ljubljanice-Save za obdobje 1986-1990. 

- Centralna čistilna naprava Radeče: 
Predvidena je izgradnja mehansko- biološke čistilne 

naprave. Stroški izgradnje so ocenjeni na 180 mio din. 
Naprava mora biti zgrajena v I. fazi sanacije reke Save. 
Naprava še ni definitivno vgrajena v plane komunalne inte- 
resne skupnosti zato tudi še ni predvidena finančna udeležba 
OVS Ljubljanica-Sava v obdobju 1986-1990. 

- Centralna čistilna naprava Laško: 
Predvidena je izgradnja mehansko-biološke čistilne 

naprave. Stroški izgradnje so ocenjeni na 900 mio din. 
Naprava mora biti zgrajena v I. fazi sanacije reke Save. 
Naprava ni vgrajena v planih Komunalne interesne skupno- 

sti Laško, OVS Savinja-Sotla pa je planirala v svojih planih 
finančno udeležbo pri izgradnji tega objekta v obdobju 
1986-1990. 

c) Sklep 
Industrijski onesnaževalci imajo podrobno definirane pro- 

grame I. etape sanacije tehnoloških odpadnih voda, za te 
objekte so zaključene tudi finančne konstrukcije. Programi II. 
etape sanacije, ki bodo morali biti realizirani tudi v planskem 
obdobju 1986-1990 pa niso tehnološko popolnoma oprede- 
ljeni. Finančna konstrukcija pa je pri njih še odprta. 

2 Vsi stroški so izračunani na podlagi cen v letu 1985. 
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Zaradi izpada komunalnih čistilnih naprav iz planov komu- 
nalnih interesnih skupnosti tudi OVS Ljubljanica-Sava ni 
mogla načrtovati finančne soudeležbe pri financiranju teh 
objektov, čeprav je izrazila načelno pripravljenost, da financi- 
ranje teh objektov vnese v svoje srednjeročne plane za 
obdobje 1986-1990, 

Vsi nosilci bodo morali pravočasno izdelati tehnično doku- 
mentacijo, ki bo dovolj točna podlaga za sprejem planskih 
odločitev in izvesti rebalanse svojih planskih aktov za obdobje 
1986-1990. 

II. FAZA 
V II. fazo sanacije kakovosti voda reke Save uvrščamo 

izvedbo naslednjih ukrepov: , 
a) Industrijski onesnaževalci 
- IUV Vrhnika ima zgrajeno čistilno napravo. V srednjeroč- 

nem obdobju 1986-1990 načrtujejo še nadaljnje izboljšanje 
tehnološkega procesa, za kar imajo že zagotovljena lastna 
finančna sredstva. 
- Agroemona TOZD Prašičereja Ihan še nima izdelanih 

sanacijskih programov in investicijsko tehnične dokumenta- 
cije za izvedbo objektov za predčiščenje odplak farme pred 
priključkom na centralno čistilno napravo Domžale, ki je že 
zgrajena. Zato stroške za izvedbo potrebnih objektov grobo 
ocenjujemo na podlagi primerjave s sorodnimi projekti na 
vrednosti 1.500 mio din. Proti TOZD-u Prašičereja so že ukre- 
pale inšpekcijske službe in je podana prijava po zakonu o 
vodah. 

Objekti morajo biti grajeni v II. fazi sanacije reke Save, 
vendar še v planskem obdobju 1986-1990. OVS Ljubljanica- 
-Sava je izrazila pripravljenost, da zagotovi potrebno 
finančno udeležbo še v planskem odbobju 1986-1990. 

- Čiščenje industrijskih odpadnih voda v industrijskem 
bazenu Velenje-Šoštanj je v veliki meri že urejeno. Zaključiti 
pa je potrebno še izgradnjo objektov za predčiščenje odpad- 
nih voda usnjarne Šoštanj. V skladu s programom sanacije 
reke Save mora biti objekt zgrajen v obdobju 1986-1990. 
Usnjarna še nima izdelanega projekta definitivne sanacije. 
OVS Savinja-Sotla zato ni mogla predvideti finančne soude- 
ležbe pri financiranju tega objekta za obdobje 1986-1990. 
Stroški izgradnje so globalno ocenjeni v višini 300 mio din. 

- Industrija mesta Celja še nima v celoti zgrajenih objektov 
za prečiščevanje industrijskih odpadnih voda. Najpomemb- 
nejša onesnaževalca sta Cinkarna in EMO. Sanacijski pro- 
grami še niso zaključeni in investitor še ni posredoval ocene 
potrebnih stroškov. Na podlagi primerjav s stroški sanacije 
dosegajo 2.000 mio din. Obe delovni organizaciji nista vkjučili 
izgradnje teh objektov v plane za obdobje 1986-1990. OVS 
Savinja-Sotla zato ni predvidela finančne soudeležbe k tej 
investiciji v obdobju 1986-1990. 

b) Komunalne čistilne naprave 
- Centralna čistilna naprava Vrhnika: 
Predvidena je izgradnja mehansko-biološke čistilne 

naprave s kapaciteto 120.000 populacijskih ekvivalentov E. 
Naprava je v projektiranju, stroški izgradnje pa so ocenjeni na 
2.200 mio din. 

Naprava mora biti zgrajena v II. fazi sanacije reke Save še v 
planskem obdobju 1986-1990 Komunalna interesna skup- 
nost ni zagotovila lastnega deleža finančnih sredstev, potreb- 
nih za izgradnjo tega objekta. Zato objekt ni vključen v plane 
OVS za obdobje 1986-1990. 

- Centralna čistilna naprava Ljubljana: 
V projektiranju je I. etapa izgradnje mehansko-biološke 

čistilne naprave mesta Ljubljane s skupno kapaciteto 
1,000.000 populacijskih ekvivalentov. I. etapa izgradnje bo 
zagotovila 60% čistilnega učinka. Stroški za izgradnjo prve 
etape so ocenjeni na 10.000 mio din, stroški za izgradnjo 
celotnega objekta pa na 20.000 mio din. 

V II. fazi sanacije reke Save v planskem obdobju 1986-1990 
bo na podlagi planov mesta Ljubljane zgrajena I. etapa, kar 
zadošča za potrebe sanacije Save v tem obdobju. 

OVS Ljubljanica-Sava je v svojih planskih aktih za obdobje 
1986-1990 zagotovila vsaj 30% finančno soudeležbo pri 
gradnji tega objekta. 

- Centralna čistilna naprava Velenje-Šoštanj:_ 
Na skupnem kanalskem sistemu Velenja in Šoštanja bo 

zgrajena mehansko-biološka komunalna čistilna naprava s 

kapaciteto 50.000 populacijskih ekvivalentov E. Stroški 
izgradnje so ocenjeni na 900 mio din. 

Komunalna interesna skupnost še ni zagotovila finančne 
soudeležbe v obdobju 1986-1990, zato OVS Savinja-Sotla 
objekta ni vključila v širše plane finančne soudeležbe za ta 
objekt. Objekt je vključen v II. fazo sanacije reke Save in mora 
biti zgrajen v obdobju 1986-1990. 

- Centralna čistilna naprava Celje: 
Predvidena je izgradnja mehansko-biološke čistilne 

naprave v dveh etapah. V I. etapi se predvideva izgradnja 
kapacitete 160.000 populacijskih ekvivalentov E. Končna veli- 
kost čistilne naprave je ocenjena na 320.000 populacijskih 
ekvivalentov E. Stroški izgradnje I. faze znašajo 3.000 mio din. 
II. faza pa še nadaljnjih 3.000 mio din. V skladu s potrebami 
izvedbe II. faze sanacije reke Save bo morala biti zgrajena I. 
etapa čistilne naprave. Druga etapa izgradnje se lahko odloži 
v naslednje srednjeročno obdobje. 

Sredstva za izgradnjo te etape Komunalna interesna skup- 
nost Celje še ni zagotovila, zato objekt ni vključen v plan OVS 
Savinje-Sotle za obdobje 1986—1990 

c) Zaključek 
Iz programa II. faze sanacije reke Save je razvidno, da 

srednjeročni plani industrije in komunalnih interesnih skup- 
nosti niso v skladu v celoti usklajeni z zahtevanimi priorite- 
tami. Zato tudi območne vodne skupnosti na ppvodju reke 
Save niso mogle vključiti izgradnje teh objektov v svoje plane 
za obdobje 1986-1990. 

Nosilci obveznosti bodo morali uskladiti svoje plane za 
obdobje 1986-1990 tako, da bodo skupno zagotovili dosega- 
nje navedenih planskih ciljev. 

4. PROBLEMATIKA FINANCIRANJA 
SANACIJSKIH PROGRAMOV 

V srednjeročnem planskem obdobju 1986—1990 morata biti 
realizirani I. in II. faza sanacijskih ukrepov. 

a) Potrebna sredstva 
Za realizacijo I. faze sanacije reke Save je potrebno zagoto- 

viti: 
- za izvedbo sanacijskih ukrepov v indu- 
striji 7.394 mio din3 

- za izgradnjo komunalnih čistilnih na- 
prav 2.520 mio din 
SKUPAJ I. FAZA 9.914 mio din 

Za realizacijo II. faze sanacije reke Save 
je potrebno zagotoviti po grobih ocenah: 
- za izvedbo sanacijskih programov v in- 
dustriji 3.800 mio din 
- za izgradnjo komunalnih čistilnih na- 
prav 9.780 mio din 
SKUPAJ II. FAZA 23.580 mio din 

Stroški za realizacijo I. in II. faze sanacije reke Save, ki jih je 
potrebno zagotoviti v obdobju 1986-1990, znašajo skupno 
33.494 mio din. 

Stroški so izračunani na podlagi cen v letu 1985. 
b) Viri sredstev 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Zveze vod- 

nih skupnosti Slovenije je določeno, da bo vodno gospodar- 
stvo SR Slovenije združilo v obdobju 1986-1990 naslednja 
finančna sredstva iz naslova povračil za izpuščeno onesna- 
ženo vodo: 
- za osnovni program po osnovni prispev- 
ni stopnji 
- za dopolnilni program po povečani pri- 

spevni stopnji 1.981 mio din 
SKUPAJ 21.966 mio din 

Višina združenih sredstev je izračunana na podlagi prispev- 
nih stopenj po cenah za leto 1985. 

od tako združenih sredstev bodo zbrale štiri območne 
vodne skupnosti na povodju reke Save skupno 13.491 mio 
din. 

Stroški izvedbe sanacijskih ukrepov iz I. in II. faze sanacije 
reke Save znašajo po cenah iz leta 1985 skupno 33.494 mio 
din. 

9.985 mio din 

3 Vsi stroški so izračunani na osnovi cen v letu 1985. 
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Iz naslova odškodnin za izpuščeno onesnaženo vodo bodo 
na podlagi sprejetih planskih aktov območne vodne skupno- 
sti s povodja reke Save v obdobju 1986-1990 zbrale 13.494 
mio din, kar zagotavlja cca 40,3% sredstev, potrebnih za 
realizacijo načrtovanih ukrepov in ne 60% ali cca 20.100 mio 
din potrebnih sredstev kot je bilo predvideno ob sprejetju 
odločitve o uvedbi dopolnilnega zajema sredstev za izpušča- 
nje odpadnih voda po povečani prispevni stopnji. 

Poleg tega ugotavljamo, da območne vodne skupnosti na 
povodju reke Save ne usmerjajo vseh sredstev zbranih iz 
odškodnin za izpuščeno onesnaženo vodo za doseganje teh 
prioritetnih planskih ciljev. 

Zato bo potrebno za doseganje postavljenih planskih ciljev 
sprožiti postopek spremembe planskih odločitev tako, da 
bodo plani OVS na povodju reke Save usklajeni s predlaga- 
nim sancijskim programom. 

c) Predlog 
Rešitev za zagotovitev sredstev, potrebnih za izpolnitev 

obveznosti območnih vodnih skupnosti vodnega območja 
reke Save je mogoče iskati po eni od naslednjih variant: 

a. Solidarnostno združevanje sredstev vseh OVS na 
območju SR Slovenije iz sredstev, zbranih na podlagi 
odškodnin za izpuščeno onesnaženo vodo. 

Po tej varianti morajo OVS na vodnem območju reke Save 
sredstva, zbrana iz odškodnin za izpuščeno onesnaženo 
vodo, v celoti usmerjati za zagotovitev ukrepov I. in II. faze 
sanacije kakovosti voda reke Save. Poleg tega morajo ostale 
območne vodne skupnosti v SR Sloveniji združiti za zagotovi- 
tev izvajanja tega prioritetnega programa skupaj 6.607 mio 
din iz sredstev, ki se zbirajo na podlagi odškodnin za izpušča- 
nje onesnaženih voda. 

b Dodatno združevanje sredstev za zagotovitev solidar- 
nostnega izvajanja sanacijskih ukrepov za izboljšanje kako- 
vosti reke Save v zvezi z izgradnjo HE na Savi. 

Po drugi varianti mora vodno gospodarstvo vzajemno zdru- 
ževati dodatno 6.607 mio din iz naslova splošnih povračil, ki 
so dogovorjena s SaS o temeljih plana Zveze vodnih skupno- 
sti Slovenije z »2.3% od davčne osnove«. 

Za izpeljavo tako predlaganega združevanja bo potrebno 
delno spremeniti 40. člen SaS o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije, ki sicer določa % združevanja, vendar pa 
ta člen že omogoča, da se % združevanja lahko spremeni, če 
je dotok drugačen. 

Predlagana sprememba zmanjša vsoto, potrebno za zago- 
tovitev osnovne vodnogospodarske dejavnosti za redno vzdr- 
ževanje in urejanje, ki znaša v SR Sloveniji 52.400 mio din 
(cene 1986) za obdobje 1986-1990 oziroma 10.800 mio din 
letno. Zveza vodnih skupnosti Slovenije ocenjuje, da to 
zmanjševanje osnovne vodnogospodarske dejavnosti za okoli 
14—16% ne bi bistveno vplivalo na redno urejanje voda v 
vodnem gospodarstvu v okvirih tekočega srednjeročnega ob- 

Varianta b. ponuja boljšo rešitev zato, ker zagotavlja neokr- 
njeno izvajanje programov sanacije tudi na ostalih vodnih 
območjih SR Slovenije. V primeru, da bi OVS na območju SR 
Slovenije dodatno združevale sredstva iz zbranih odškodnin 
za izpuščeno onesnaženo vodo, bi morale zmanjšati svoje 
programe sanacije kakovosti voda na nekaterih drugih kritič- 
nih območjih onesnaževanja, izpolnjevnaje mednarodnih 
obvez pa bi bilo ogroženo. 

5. PROGRAM AKTIVNOSTI IN UKREPOV 

Naloge, opredeljene v planskih aktih SR Slovenije, so pod- 
laga in obveznost za izvajanje aktivnosti, ki morajo zagotoviti 
izboljšanje kakovosti Save v delu, predvidenem za izgradnjo 
verige hidroelektrarn. Ocene dosedanjega uresničevanja 
sprejetih nalog opozarjajo, da vse aktivnosti ne potekajo 
zadovoljivo in s tem ogrožajo doseganje planskih ciljev. To je 
med drugim tudi posledica dejstva, da gre za splet finančno in 

tehnološko zahtevnih akcij, ki zahtevajo dobro usklajenost in 
izvedbo brez izjem. Zaradi tega bo poleg že tekočih nalog, 
predstavljenih v predhodnem delu tega programa, potrebno 
izvesti naslednje dodatne aktivnosti in ukrepe: 

1 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo za spremljanje, 
usklajevanje in usmerjanje vseh aktivnosti za izboljšanje 
kakovosti Save imenoval koordinacijsko delovno telo, ki ga 
bo vodil Republiški komite za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, v njem pa bodo sodelovali še predstavniki Republi- 
škega komiteja za družbeno planiranje, Republiškega komi- 
teja za energetiko ter Republiškega komiteja za industrijo in 
gradbeništvo. 

To koordinacijsko telo bo do srede decembra 1986 sprejelo 
podroben program aktivnosti, v katerem bodo opredeljene 
naloge, njihovi nosilci in roki izvedbe, s čemer bodo jasno 
opredeljene obveznosti in odgovornosti posameznih onesna- 
ževalcev, občin, republiških upravnih organov (vključno z 
vodnogospodarsko in sanitarno inšpekcijo) ter samoupravnih 
skupnosti (zlasti Zveze vodnih skupnosti Slovenije in območ- 
nih vodnih skupnosti). 

Koordinacijsko telo bo najmanj vsake tri mesece ocenilo 
potek izvajanja dogovorjenih nalog in o tem poročalo Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

2. Program aktivnosti, ki bo podlaga za delo imenovanega 
koordinacijskega telesa, bo temeljil na analizi srednjeročnih 
družbenih1 planov občin, pianov organizacij združenega dela, 
ki so največji onesnaževalci voda in njihovih sanacijskih pro- 
gramov. 

V ta namen bodo izvedene naslednje naloge: 
- Medresorska komisija, ki ugotavlja usklajenost planskih 

aktov občin s planskimi akti SR Slovenije bo do konca novem- 
bra 1986 izdelala mnenje o usklajenosti srednjeročnih druž- 
benih planov prizadetih občin z dogovorom o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije ter opozorila na morebitne 
pomanjkljivosti planov občin glede nalog za izboljšanje kako- 
vosti Save. 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
bo pridobil sanacijske programe organizacij združenega dela 
s sodelovanjem Zveze vodnih skupnosti Slovenije do konca 
novembra 1986 ocenil njihovo ustreznost. 

- Republiški komite za družbeno planiranje bo pridobil 
srednjeročne planske dokumente organizacij združenega 
dela, velikih onesnaževalcev voda, ter skupaj z Zavodom SR 
Slovenije za družbeno planiranje do konca novembra ocenil 
njihovo ustreznost z vidika doseganja družbeno dogovorjenih 
ciljev za izboljšanje kakovosti Save. 

3. Koordinacijsko telo bo v primerih, ko bo na podlagi ocen 
gradiv in dokumentov iz točke 2) oziroma ob redni analizi 
izvajanja programa aktivnosti ugotovilo možnost ogrožanja 
ciljev, ki zadevajo izboljšanje kakovosti Save, predlagalo 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije da: 

- oceni ogroženost nujnih potreb družbene reprodukcije 
(med katere spada tudi nujna oskrba z energijo), od katerih je 
odvisno uresničevanje temeljnih ciljev družbenega plana SR 
Slovenije. 

- predlaga Skupščini SR Slovenije sprejem ukrepov na 
podlagi točke 5.16. družbenega plana SR Slovenije, ki v takih 
primerih predvideva sprejem zakona o začasni omejitvi razpo- 
laganja z delom sredstev družbene reprodukcije, določitev 
obveznega združevanja sredstev v ta namen in določitev dru- 
gih ukrepov za izvršitev nalog. 

4. Republiška vodnogospodarska inšpekcija bo na podlaqi 
ocene sanacijskih programov iz točke 2), še posebej pa v 
primerih, ko ti programi niso izdelani, do konca leta 1986 
naložila organizacijam združenega dela izdelavo oziroma 
dopolnitev njihovih sanacijskih programov. Naloge in roki 
njihove izvršitve bodo v sanacijskih programih morali biti 
skladni s programom aktivnosti, ki ga bo predhodno sprejelo 
koordinacijsko telo. 
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INFORMACIJA 

o uresničevanju plansko dogovorjenih nalog glede 

sanacije virov onesnaževanja okolja 

I. Uvod 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi Poro- 
čila o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR 
Sloveniji ter ukrepih za sanacijo sprejel sklep, da Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora skupaj z Repu- 
bliškim komitejem za družbeno planiranje, Republiškim komi- 
tejem za znanost in tehnologijo, Republiškim komitejem za 
industrijo in gradbeništvo, Republiškim komitejem za energe- 
tiko in Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripravi informacijo o uresničevanju plansko dogo- 
vorjenih nalog glede sanacije virov onesnaževanja zraka. Gra- 
divo naj bi služilo kot osnova za opredelitev nalog v Resoluciji 
o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 v letu 1987. Sklepe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi omenjenega poro- 
čila potrdili tudi zbori Skupščine SR Slovenije. 

II. Pregled dogovorjenih nalog 

a) Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in 
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 zavezujeta nosilce planiranja za izvedbo 
naslednjih nalog na področju varstva zraka: 

- odpravo oziroma zmanjšanje emisij v dopustne okvire 
pri onesnaževalcih zraka na območjih III. in IV. stopnje ones- 
naženosti zraka, zlasti pri Cinkarni in Emu v Celju, TKI Hrast- 
nik in Steklarni Hrastnik, Toplarni Ljubljana, Rudniku in topil- 
nici svinca Mežica, TGA v Kidričevem, TE in Cementarni v 
Trbovljah, TE v Šoštanju, Železarni Jesenice, Cementarni 
Anhovo, Papirnici Radeče, Tovarni dušika Ruše, Tovarni celu- 
loze in papirja D. Salaj v Krškem in Termiki Škofja Loka; 

- opredelitev in uresničitev aktivnosti za zmanjšanje emisij 
S02 do leta 1990 vsaj za 15% glede na stanje leta 1980 in 
priprava programov za vsaj 30% zmanjšanje do konca leta 
1993, 

- sprejem predpisov o območjih onesnaženosti zraka, 
dopolnitev evidenc virov onesnaževanja zraka in sprejem 
sanacijskih programov za območje III. in IV. stopnje onesna- 
ženosti zraka v skupščinah občin; 

- vspostavitev analitsko-nadzornega in alarmnega sistema 
AN AS; 

- izdelavo projekta usmerjanja porabe premoga glede na 
različno vsebnost žvepla za potrebe široke potrošnje, ki jo 
zagotovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

b) V Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 so oprede- 
ljene naloge za pričetek sanacije onesnaževanja okolja iz 
velikih termoenergetskih objektov in vseh, v družbenem planu 
SR Slovenije konkretno navedenih industrijskih virov onesna- 
ževanja. 

c) Program usklajenega izvajanja inšpekcijskega nadzora 
za zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti okolja v SR Slo- 
veniji, katerega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel 
v začetku leta 1986, je zavezal pristojne upravne in inšpekcij- 
ske organe in organizacije, da svoje aktivnosti in ukrepe 
vsebinsko in terminsko uskladijo ter naravnajo prvenstveno 
na reševanje najbolj kritičnih ekoloških problemov. Program 
obsega tudi inšpekcijske preglede virov emisij v ozračju na 
prekomerno onesnaženih območjih prednostne sanacije 
(Ljubljana, Medvode, Žerjav, Mežica, Ravne na Koroškem, 
Celje, Štore, Kidričevo in Zasavje). Prednostno naj bi bili 
obravnavani onesnaževalci, ki izpuščajo v zrak S02 in nevarne 
snovi kot azbest, svinec, arzen, ogljikovodike, fluoride in 
podobno. 

III. Ugotovitve 

Na osnovi informacij o izvajanju dogovorjenih planskih 
nalog pri onesnaževalcih1 lahko ugotovimo: 

- v veliki večini organizacij združenega dela na prednost- 
nih območjih sanacije so pristopili k reševanju problematike 
onesnaženosti zraka. Pri nekaterih gre za nadaljevanje že v 
prejšnjem obdobju začetih nalog (Cinkarna Celje, Železarna 
Jesenice, Cementarna Anhovo, Tovarna celuloze in papirja D, 
Salaj Krško). Cinkarna Celje je z že izvedenimi ukrepi do leta 
1985 zmanjšala svoje emisije S02 za 47%, Železarna Jesenice 
pa emisije S02 in prašnih delcev za 40%. Z nameščenimi 
filtrskimi čistilnimi napravami so tudi druge organizacije 
dosegle določene pozitivne rezultate pri zmanjševanju S02 in 
drugih plinov, prahu itd. Večina delovnih organizacij ima 
sanacijske programe za preprečevanje oz. zmanjševanje 
negativnih vplivov na okolje (Cinkarna Celje), TKI Hrastnik, 
Železarna Jesenice, Cementarna Anhovo, Papirnica Radeče, 
Tovarna dušika Ruše, Tovarna celuloze in papirja Djuro Salja 
Krško, Termika Škofja Loka), Rudnik svinca in topilnica 
Mežica sanacijski program dopolnjuje in ga pripravlja za 
sprejem ob koncu leta 1986. EMO Celje in Cementarna Trbov- 
lje sta posamezne naloge v zvezi z varstvom zraka vključili v 
svoje razvojne programe. Predvidene rešitve gredo v glavnem 
v smeri spremembe energetskega vira (prehod na zemeljski 
plin) in nameščanje filtrov, delno tudi modernizacije tehnolo- 
gije. Nekateri roki za realizacijo investicij so postavljeni že v 
letu 1987, večina pa v letih 1988/89. Finančna sredstva za 
izvedbo nalog so pri nekaterih plansko opredeljena, predv- 
sem tiste, ki načrtujejo modernizacijo proizvodnje, jih želijo 
delno zagotoviti tudi s tujimi krediti. Zaradi akutnosti onesna- 
ženosti ožjega in širšega okolja Rudnika svinca in topilnice 
Mežica bo v zvezi z njihovim sanacijskim programom 
potrebno sprejeti pomembno odločitev glede morebitnega 
prenehanja predelave primarnih svinčevih surovin. 

V okviru Elektrogospodarstva Slovenije in pod strokovnim 
vodstvom Inštituta Milan Vidmar se pripravljajo enotne 
osnove za pripravo variantnih programov za zmanjšanje 
vpliva termoenergetskih objektov na okolje, ki bodo v prvi fazi 
opredelili zmanjševanje emisij S02 z aditivnimi postopki, kas- 
neje pa postopke za popolnejše odžveplovanje dimnih plinov. 
Osnove bodo pripravljene do konca leta 1986 kot predvide- 
vajo planski dokumenti. Pred pričetkom priprave sanacijskih 
programov bo potrebna odločitev med različnimi načini in 
stopnjami reševanja problema, ki dajejo različne učinke ob 
bistveno različnih stroških. 

Stanje pri izvajanju nalog občinskih skupščin v zvezi z 
varstvom zraka je še naprej nezadovoljivo. Večina občinskih 
skupščin še ni sprejela predpisov o območjih onesnaženosti 
zraka in ni pripravila sanacijskih programov za območja III. in 
IV. stopnje onesnaženosti zraka. Polovica občin nima evi- 
dence virov onesnaževanja zraka na svojem območju oziroma 
je ne dopolnjuje. Občine vzrok vidijo tudi v nepopolnosti 
informacijskega sistema o imisijskih vrednostih onesnaženo- 
sti in v neizvajanju meritev pri onesnaževalcih. Več kot dve 
tretjini občin v svojih planskih dokumentih za obdobje 
1986-1990 ni opredelilo nalog za zagotovitev 15% zmanjša- 
nja emisij S02 do leta 1990 glede na stanje leta 1980. Med 
sprejetimi nalogami je najpogostejša plinifikacija stanovanj- 
skih in industrijskih območij in programi daljinskega ogreva- 
nja. Sanacijski programi organizacij združenega dela v glav- 
nem niso sestavni del družbenih planov občin. 

- Izgraditev sistema ANAS prepočasi napreduje. Glavna 
ovira za njegovo dopolnitev je prepočasno zagotavljanje mož- 

1 Podatki so pridobljeni na osnovi inšpekcijskih ogledov in z anketo pri 
prizadetih organizacijah združenega dela 
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nosti in pogojev tako za dopolnitev osnovne mreže merilnih 
postaj, še bolj pa za izgraditev dopolnilne mreže. Zaradi 
obstoječih nepopolnosti se slabo razvija njegova alarmna 
funkcija. 

Akcija usklajenega inšpekcijskega nadzora za zmanjšanje 
onesnaženosti in ogroženosti okolja poteka od spomladi 
1986. Zaradi začetnih težav pri usklajevanju aktivnosti so 
inšpekcijski ogledi in izrekanje ukrepov potekali prepočasi, 
vnedar bo do konca leta 1987 opravljen inšpekcijski nadzor v 
Železarni Jesenice, Cementarnah Anhovo in Trbovlje, Cin- 
karni in Emu v Celju, Papirnici Radeče, Tovarni celuloze in 
papirja D. Salaj v Krškem, Termiki Škofja Loka, Rudniku in 
topilnici svinca Mežica, TE-TO Ljubljana, TE Šoštanj in Trbov- 
lje, Tovarni dušika Ruše, TGA Kidričevo, TKI Hrastnik, desetih 
opekarnah, tovarnah usnjenih izdelkov, steklarnah in farma- 
cevtskih tovarnah v Sloveniji (pregledane bodo še druge orga- 
nizacije združenega dela, ki v prvi vrsti onesnažujejo vode). V 
tej fazi so ukrepi v glavnem naravnani na zagotavljanje manj- 
kajočih meritev emisij in pripravo kvalitetnih sanacijskih pro- 
gramov. 

IV. Predlog nalog in ukrepov v letu 1987 

Glede na navedene ugotovitve in pregled nalog v zvezi z 
varstvom zraka v srednjeročnih planskih dokumentih SR Slo- 
venije je potrebno v letu 1987 zagotoviti naslednje aktivnosti: 

1. Nadaljnje spremljanje izvajanja sprejetih sanacijskih pro- 
gramov v zvezi z varstvom zraka v prednostno določenih 
organizacijah združenega dela s posebnim poudarkom na 
ugotavljanju ustreznosti in zadostnosti predvidenih rešitev in 
njitiovi realizaciji v predvidenih rokih do leta 1990. 

2. Pripravo in sprejem sanacijskih programov za varstvo 
zraka z zagotovitvijo sredstev in določitvijo rokov izvedbe pri 
drugih onesnaževalcih zraka na območjih III. in IV. stopnje 

onesnaženosti zraka, ki sanacijskih programov še nimajo. 
3. Čim prejšnjo odločitev Elektrogospodarstva Slovenije, 

družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih organizacij in 
skupnosti v zvezi z variantami programa zmanjševanja emisij 
škodljivih snovi iz velikih termoenergetskih objektov in do 
konca leta 1987 sprejem sanacijskega programa. 

4. Do konca leta 1987 pripravo in sprejem noveliranega 
zakona o varstvu zraka in podzakonskih predpisov, ki bodo 
predvsem zagotovili smotrnejšo organiziranost na področju 
varstva zraka in vzpostavili večjo odgovornost posameznih 
nosilcev nalog. 

5. Pripravo metodološkega navodila za pripravo sanacijskih 
programov na območjih s prekomerno onesnaženim zrakom. 

6. Pospešeno dopolnjevanje analitsko-nadzornega in 
alarmnega sistema ANAS za varstvo zraka tako glede osnovne 
mreže kot glede dopolnilne mreže merilnih postaj, za kar bo 
potrebno zagotoviti sredstva v proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

7. Pospešiti po občinah pripravo in sprejem predpisov o 
območjih onesnaženosti zraka in sanacijskih programov za 
območje III. in IV. stopnje onesnaženosti zraka. 

8. Zagotoviti, da bodo občine ob sodelovanju samouprav- 
nih organizacij in skupnosti poskrbele za izdelavo sanacijskih 
programov pri onesnaževalcih zraka na svojem območju in z 
njim dopolnjevale svoje planske dokumente. 

9. Nadaljevati s poostrenim in usklajenim inšpekcijskim 
nadzorom nad viri onesnaževanja zraka na območjih pred- 
nostne sanacije in zagotoviti še večjo povezanost inšpekcij- 
skih ukrepov z aktivnostmi na upravnem in planskem nivoju. 

10. Povečati prizadevanja za izdelavo projekta usmerjanja 
porabe premoga glede na različno vsebnost žvepla za potrebe 
široke potrošnje, pri čemer mora Republiški komite za ener- 
getiko pripraviti do konca leta 1987 ustrezno informacijo o 
možnostih take akcije. 

POROČILO 

o stanju komunalnih čistilnih naprav v SR Sloveniji v letu 

1986 

Podatke o komunalnih čistilnih napravah nam je posredo- 
valo 59 občin. Zahtevane podatke kljub urgenci nismo dobili 
od naslednjih občin: Gornja Radgona, Koper, Kranj, Mozirje, 
Radovljica in Škofja Loka. Zato smo podatke o komunalnih 
čistilnih napravah za pet prej naštetih občin povzeli po poro- 
čilu iz leta 1985, za občino Mozirje pa ne razpolagamo z 
nobenimi podatki. 

Od ljubljanskih občin sta nam zahtevane podatke posredo- 
vali le občini Ljubljana Vič-Rudnik in Ljubljana Šiška, za 
ostale tri občine pa smo podatke sami pridobili v DO Vodovod 
- kanalizacija, TOZD Kanalizacija. 

V poročilu so zajeti naslednji podatki: 
1. Lokacija 
2. Leto pričetka delovanja 
3. Kapaciteta (v populacijskih ekvivalentih E) 
4. Tehnologija čiščenja (mehanska, biološka, kemična) 
5. Ocena kakovosti delovanja (deluje delno, brezhibno, ne 

deluje) 
6. Povprečni mesečni strošek obratovanja v letu 1986 
7. Rezultati čiščenja in praktične izkušnje. 
Našteti podatki za posamezne čistilne naprave so prikazani 

tabelarično v priloženi prilogi. 
Iz teh podatkov je razvidno, da obstaja v Sloveniji 119 

komunalnih čistilnih naprav, od katerih nekatere delno pre- 
čiščujejo tudi industrijske odplake. 

V štirinajstih občinah nimajo komunalnih čistilnih naprav in 
sicer v občinah Dravograd, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Izola, 
Kamnik, Krško, Laško, Lenart, Litija, Slovenska Bistrica, 
Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Tržič in Vrhnika. 

Omeniti velja, da je sedem od teh naštetih občin na 
področju porečja reke Save in je problem komunalnih čistil- 
nih naprav ob skorajšnjem pričetku gradnje verige hidrocen- 
tral na Savi še toliko bolj pereč. 

Skupna kapaciteta obstoječih komunalnih čistilnih naprav 
znaša 1.372.437 populacijskih ekvivalentov E. 

Skupni povprečni mesečni strošek obratovanja za skupno 
kapaciteto 1.133.987 E (za katere smo dobili podatke o stro- 
ških vzdrževanja) znaša 79.065.424 din ali 70 din na 1 popula- 
cijsko enoto E na mesec, pri čemer je najnižji povprečni 
strošek obratovanja 10 din na mesec na eno populacijsko 
enoto E (ČN Murska Sobota, 600.000 E)t najvišji pa 2350 din 
na mesec na eno populacijsko enoto E (CN Gameljne, 200 E). 
Iz primerjave stroškov na populacijsko enoto po posameznih 
čistilnih napravah je razvidno, da je dražje obratovanje manj- 
ših čistilnih naprav. 

Podatke o delovanju smo pridobili za 96 čistilnih naprav. Od 
tega jih 30 deluje delno brezhibno (32%), 53 jih deluje delno - 
zadovoljivo (55%), 13 pa jih ne deluje (13%). 

V poizkusnem obratovanju je 6 čistilnih naprav, za ostale 
čistilne naprave pa podatkov o delovanju nismo dobili. 

Vzroki, da čistilne naprave ne delujejo oziroma le delno 
delujejo so predvsem: 

- preobremenjenost čistilnih naprav, 
- slabo ali sploh nikakršno predčiščenje industrijskih od- 

plak, 
- nestrokovno vzdrževanje oziroma pomanjkanje primer- 

nih kadrov, 
- zastarela oziroma ponekod neprimerna tehnologija (pri 

nizkih temperaturah oziroma ob velikih nalivih veliko čistilnih 
naprav ne deluje), 

- problem rezervnih delov. 
Učinek čiščenja se.giblje od 24-98%. 
Iz primerjave s poročilom o komunalnih čistilnih napravah 

iz leta 1985, ki ga je izdelal Republiški vodnogospodarski 
inšpektorat pri Republiškem komiteju za varstvo okolja in 
urejanje prostora, je razvidno, daje v letu 1986 pričelo obrato- 
vati 8 novih čistilnih naprav s skupno kapaciteto 54.750 popu- 
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lacijskih enot E in sicer v mestu Maribor ter v občinah (Grosup- 
lje, Logatec, Nova Gorica, Novo mesto, Sežana, Zagorje ob 
Savi in Žalec. S tem so se skupne kapacitete čistilnih naprav 
povečale za 4%. 

Odstotek čistilnih naprav, ki delujejo sorazmerno dobro se 

je povišal iz 25% v letu 1985 na 32% v letu 1986. 
Odstotek čistilnih naprav, ki ne obratujejo, je ostal enak kot 

v letu 1985, to je 13%. 
Za neobratovanje oziroma slabo obratovanje čistilnih 

naprav navajajo vzdrževalci naprav iste vzroke kot v letu 1985. 

TABELARIČNI PREGLED 

komunalno čistilnih naprav v SR Sloveniji 

kolona 6 ■ TČ - tehnologija čiščenja (M-mehansko,B-biološko,K kemično) 
kolona 7 • OD - ocena delovanja (b-brezhibno,d-delno,n-ne deluje) 
kolona 8 : MSO - povprečni mesečni strošek obratovanja v letu 198C 

KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V 
SR SLOVENIJI 

Stanje : 

Str. : 
1 

, I * ' 3 4 5 6 7 8 9 

ŠT. OBČINA 
LOKACIJA 

ČISTILNE NAPRAVE 
PRIČETEK 
DELOVANJA 

KAPACITETA 
(E) TČ OD 

MSO 
(DIN) OPOMBE 

1. AJDOVŠČINA Ajdovščina 1981 35.000 M 
B 

d 3.800.000 - ČN prečiščuje tudi in- 
dustrijske odplake 

- pretočne količine so zato 
nad planiranimi 

- tehnologija ozračevanja je 
neustrezna 

2. BREŽICE Trnje 1982 1.500 M 
B 

d 800.000 - ČN dosega predvidene 
rezultate 

3. CELJE Skof ja vas 1981 
rekonstrukc. 
1985 

dejanska 
kapaciteta 
1.500 

M 
B 

d 1.600.000 - projektirana kapaciteta 
7.500 E, dosežena 1.500 E 

- ČN preobremenjena dosega 
le 30% učinka čiščenja 

Dobrna 1983 2.000 M 
B 

b 1.390.000 - ČN obremenjena le s 1500 E 
- učinek čiščenja 70 % 

ČN v DO Ljubečna 1979 300 M , 
B 

b 87.600 - pozimi zmrzuje primarni 
usedalnik 

- učinek čiščenja 85 % 
4. CERKNICA Dolenja vas 1976 2.500 M 

B 
d 1.059.480 - prekratek zadrževalni ča s 

Stari trg 1983 2.000 M 
B 

d 601.840 - slab odtok vode iz naprave 
v kraško brezno 

Rakek 1983 500 . M 
R 

b 645.140 

5. 
6. 

ČRNOMELJ 
DOMŽALE 

Črnomelj 
Študa 

1974 
1979 

200 
200.000 

M 
M 
B 

d 
b 

44.100 

f 2.500.000 

- zastarela tehnologija 
- problemi tehnoloških 

odpadnih voda DO za- 
radi česar so ČN pre- 
obremenjene 

- problem rezervnih delov 
- problem ustreznih kadrov 
- učinek čiščenja : 

Studa 95% 
Mengeš 85-9Cft 
Trzin 70% 
Lukovica 9Cf%> 

Mengeš 1972 7.000 M 
B 

b 

Trzin 1982 2.000 M 
B 

d 

Lukovica 1984 400 M 
B 

b 

7. GORNJA RADGONA Radenci 5.900 b - podatek iz leta 1985 
Avtoradgona 200 
Konfekcija Mura 200 

8. GROSUPLJE Grosuplje 1979 10.000 M 
B 

d 1.270.000 - ob nizkih temperaturah 
ne obratuje 

- ČN ni polno obremenjena 
- učinek čiščenja 94-98 % 

Ivančna Gorica 1986 • 25.000 M 
B 

d 2.320.400 - ČN preobremenjena zaradi 
tehnološkin odplak DO 

- predvidena izboljšava 
predčiščenja 

9. IDRIJA Črni vrh 1971 1.000 M 
B 

b 177.410 - učinek čiščenja 52 % 

Godovič 1981 1.250 M 
B 

b 198.550 - učinek čiščenja 53 % 

Psihiatrična bolnica 1957 640 M 
B n 150.000 - ČN ni primerna, potrebno 

kemično čiščenje 
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Legenda : 
- kolona 6 
- kolona 7 
- kolona 8 

TČ - tehnologija čiščenja (M-mehansko,B-biološko,K-kemično) 
OD -ocena delovanja (b-brezhibno,d-delno,n-ne deluje) 
MSO - povprečni mesečni strošek obratovanja v letu 198G 

KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V 
SR SLOVENIJI 

Stanje 

Str. 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 « 9 

ŠT. 

\ 

OBČINA 
LOKACIJA 

ČISTILNE NAPRAVE 
PRIČETEK 
DELOVANJA 

KAPACITETA 
(E) TČ OD 

MSO 
(DIN) OPOMBE 

Cerkno 1982 5.000 M 
B 

d 719.620 

10. JESENICE Jesenice 1974 10.000 M 
B 

d 25.000 - biološki del ob nizkih 
temperaturah ne deluje 

- učinek čiščenja 40-50 % 
11, KOČEVJE Kočevje 1982 20.000 M 

B 
d 3.195.000 - velika poraba električne 

energije 
- učinek čiščenja 85 % 

12. KOPER Ankaran 2.500 M 
B 

d - podatek iz leta 1985 
- naprava je preobremenjena 

(v sezoni 4500 E) 
13. KRANJ Ban tale 500 S 

> 

M +■ 
B 

- Podatek iz leta 1985 
Mlaka 500 
Golnik 500 
Brnik 500 

14. LENDAVA Črešnovci 500 M 
B 

n - ČN ne deluje,ker niso 
odpravljene pomanjklji- 
vosti ugotovljene ob 
tehničnem pregledu 

15. LJUBLJANA - mesto Brod 1956 10.000 M 
B 

d 3.597.600 - komunalne in industrij- 
ske odplake 

- občasna preobremenitev 
Pimiče 1977 250 B d 402.600 - učinek čiščenja 70-85 % 
Gameljne 1973 200 B d 470.000 - učinek čiščenja 60 % 
Smodinovec 
Kamnik pod Krimom 

1985 
1980 

250 
400 

B 
M 

b 
b 

85.400 
177.500 

- učinek čiščenja do 90 % 
- učinek čiščenja 50 % 

Polhov Gradec 1981 1.000 M 
R 

b . 544.967 - predimenzionirana 
kapaciteta 

- učinkek čiščenja 50-70 % 
Dobrova 1975 ' 1.500 M 

B 
d 830.000 - ČN ob deževju hidravlično 

preobremenj ena 
- učinek čiščenja 50-70 % 

Horjul .1977 1.225 M 
B 

d 657.000 - občasno hidravlično 
preobremenjena 

- učinek čiščenja 60-80 % 
Škofljica 1974 1.000 M 

B 
d 589.000 - učinek čiščenja 50-65 % 

Čmuce 1967 4.000 M 
B 

b 2.118.000 - učinek čiščenja 60-70 % 

Sostro 1963 200 M 
B 

d 455.200 - učinek čiščenja 60-75 % 
- premajhna kapaciteta 

16. LJUTOMER Banovci 1980 1.400 M 
B 

d 380.000 - ČN predimenzionirana 

Lukavci 1977 200 M b 24.500 
17 LOGATEC Logatec 1986 4.000 M 

B 
800.000 - poskusno obratovanje. 

18. MARIBOR - mesto Hotinja vas 1973 3.000 M 
B 

b 100.000 - biološki del preveč raz- 
redčen z meteornimi vodami 

Rače 
Pekre 

1975 
1974 

3.200 
800 

M 
M 
B 

b 
d 

260.000 • 
- potrebna sanacija 

Aerodrom Maribor 1976 400 M 
B 1? 159.503 

GP Stavbar + 
IGM Hoče 1973 350 M 

B 
b - predvidena razširitev 

Selnica 1986 2.000 M 
B 

b - ČN ni polno obremenjena 

Atmos Hoče 1980 300 M 
B 

b 

Ceršak 1972 400 M d - CN preobremenjena 
Splošna bolnica 
Slivniško Pohorje 1985 250 M 

B 
d - delovanje moteno zaradi 

kemikalij v odpadnih 
vodah bolnice 

19. METLIKA Rosalnice 1980 9.500 M 
B 

d 3.083.300 - prevelike količine in- 
dustrijskih odplak 

- učinek čiščenja 50-60 % 
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Legenda : " „ „ . 
- kolona 6 : TČ - tehnologija čiščenja (M-mehansko,B-biolosko,K-kemicno) 
- kolona 7 : OD - ocena delovanja (b-brezhibno,d-delno,n-ne deluje) 
- kolona 8 : MSO - povprečni mesečni strošek obratovanja v letu 198G 

KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V 
SR SLOVENIJI 

Stanje : 

Str. : 

3 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ŠT. OBČINA 
LOKACIJA 

ČISTILNE NAPRAVE 
PRIČETEK 
DELOVANJA 

KAPACITETA 
(E) TČ OD 

MSO 
(DIN) OPOMBE 

- 2cr. MURSKA SOBOTA Murska Sobota 1972 600.000 B b 6.500.000 - prečisti le 1/2 vseh 
odplak 

Beltinci 6.000 B n - ni izdano uporabno dovolj. 
Moravske Topli°e 1978 3.200 B b 400.000 

21. NOVA GORICA Salonit Anhovo 
Anhovo - nova ce- 
mentarna 

1986 

. 1980 

300 
150 

B 
M 
B 

d 
- poizkusno obratovanje 

Zdravstveni dom 
' Anhovo 1984 150 M 

B 
d 

Dobrovo 1978 2.000 M 
B 

d 

Lokovec 1978 200 M 
B 

d - deluje samo mehanika 

Avče 1978 ' 200 M d 
Deskle 1970 500 M d 
HE Solkan 1984 100 M 

B 
d 

Šempas - šola 1980 250 M 
B 

n 

Gradišče - dom 
upokojencev 1984 150 M 

B 
d 

Gradišče 1978 200 M d 
Volčja Draga 1'980 300 B d 

22 NOVO MESTO Ločna 1974 45.000 B d 15.830.000 - ČN preobremenjena 
- učinek čiščenja 61 % 

Šmarjeta 
Otočec 

1981 
1986 

700 
1.000 

B 
B 

b 
b 

315.000 
290.000 

- učinek čiščenja 94 % 
- učinek čiščenja 89 % 

Šmarješke Toplice 1984 750 B b 340.000 - učinek čiščenja 92 % 
Žuženberk 1970 400 B d 200.000 - potrebna sanacija 

- učinek čiščenja 24 % 
Straža 1980 M d 90.000 - ČN preobremenjena 

23. ORMOŽ Ormož 3?000 B n - še ni izvedena pove- 
zava s kanalizacijo 

24. PIRAN Piran 1976 20.000 M d 7.370.300 - v teku je povečava na 
60.000 E 

25. POSTOJNA Stara vas 1985 30.000 M 
B 

d 3.831.100 - učinek čiščenja 80 % 
- ne deluje ob močnih nalivih 

26. PTUJ Ptuj 1979 120.000 n 
Motel Podlehnik 1976 822 d 127.254 
Formin 200 M 

B 
d - poziito deluje le mehanski 

del 
27. RADLJE OB DRAVI Sp. Gortina 1974 650 B d 931.910 - deluje slabo 

Sp. Vižinga 1964 B b 
'28. RADOVLJICA Zlatorog Bohinj 500 M 

B 
- podatki iz leta 1985 

Boh. Bistrica 500 M 
Posavec 500 M 

29. 
30 

RAVNE NA KOROŠKEM 
RIBNICA 

Črna 
Hrovači 

1975 
1980 

3.200 
1.000 

M 
B 

b 
b 

387.500 
373.720 - pozimi zamrzne 

- premajhna kapaciteta 
31 SEVNICA Gornje Brezavo 1983 400 M 

B 
d 450.000 - prečiščuje tudi indu- 

strijske vode 
32 SEŽANA Sežana 1974 2.000 M 

B 
d - ON 50 % preobremenjena 

Divača 1978 500 M 
B 

d 21.000 

Hrpelje 1978 500 M 
B 

d 21.000 

Lipica 1983 600 M 
B 

n 21.000 - ČN ne deluje zaradi po- 
sedanja zemljišča, 
opravlja se sanacija 

Senožeče 1986 1.200 M 
B 

- poizkusno obratovanje 
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Legenda : 
- kolona 6 : TČ - tehnologija čiščenja (M-mehansko,B-biološko,K-kemično) 
- kolona 7 : OD - ocena delovanja (b-brezhibno,d-delno,n-ne deluje) 
- kolona 8 : MSO - povprečni mesečni strošek obratovanja v letu 198G 

KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V 
SR SLOVENIJI 

Stanje 

Str. 
8 

1 2 3 4. 5 6 7 8 9 

ŠT. OBČINA 
LOKACIJA 

ČISTILNE NAPRAVE 
PRIČETEK 
DELOVANJA 

KAPACITETA 
(E) TČ OD 

MSO 
(DIN) OPOMBE 

33 SLOVENJ GRADEC Mislinja 1981 6.000 B 
K 

b 1.355.000 

34 SLOVENSKE KONJICE Rogla 1980 1.550 B b 50.000 
35 ŠENTJUR PRI CELJU Šentjur - EMO 1982 120 B d 220.000 - CN ne deluje pri nizkih 

temperaturah 
36 

37. 

SKOFJA LOKA 

TOLMIN 

Skofja loka 55.Q00 M 
B 

- podatki iz leta 1985 

Žiri 5.000 M 
B 

Železniki 
Žaga 

2.500 
200 

M B 
M 
B 

n 

Kred 200 M 
B 

n - zgrajene v obdobju popo- 
tresne obnove, pomanj- 
kljiva dokumentacija 
šele sedaj se prido- 
bivajo gradbena dovol- 
jenja 

"\ 

■- CN delujejo nekontroli- 
rano 

Ladra 200 M 
B 

n 

Stanovišče 200 M 
B 

n 

Podbela 200 M 
B 

n 

Sedlo M 
Volče M 
Modrej M 
Kamno M 
Tolmin 12.500 B 2.800.000 - poiskusno obratovanje 
Bovec 1.000 B - deluje kot mehanska 

38. 

39. 

TREBNJE 

t . 

TITOVO VELENJE 

Trebnje 1983 3.500 
(6.000) 

B d 
' 

900.000 - CN deluje s 40 % 
zmogljivostjo, ker ni 
dokončana kanalizacija 

Mirna 1975 5.000 M 
B 

d 420.000 - učinek čiščenja do 40 % 

Veliki gaber 

Topolščica 

1973 

1984 

120 

700 

M 
B 

M 
B 

d 
n 

200.000 - preobremenjenost - učinek čiščenja 70 % 

Keramika Gorenje 1975 200 M 
B 

d 300.000 - pozimi slabo deluje 
- učinek čiščenja 70-80 % 

Šoštanj 1974 25.000 M 
K 

d 300.000 - učinek čiščenja 60 % 
40. ZAGORJE OB SAVI Kotredežica 1987 2.500 M 

B - poizkusno obratovanje 
41. ŽALEC Kasaze 1987 18.750 M 

B - poizkusno obratovanje 
I. faze 

I. V naslednjih občinah nimajo zgrajenih komunalnih čistilnih naprav 

1. Dravograd 
2. Hrastnik 
3. Ilirska Bistrica 
4. Izola 
5. Kamnik 
6. Krško 
7. Laško 
8. Lenart 
9. Litija 

10. Slovenska Bistrica 
11. Šmarje pri Jelšah 
12. Trbovlje 
13. Tržič 
14. Vrhnika . 

II. Občina Mozirje nam podatkov o čistilnih napravah ni posredovala 

42 poročevalec 



Temeljni cilji in programske usmeritve političnega in družbenega 

programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in 

varčevanja 

i. 

Glede na ugotovitve, da je onesnaženost okolja v Sloveniji 
dosegla raven in obseg, ki na najbolj ogroženih območjih že 
resno ogrožata družbeni in gospodarski razvoj ter zdravje 
ljudi, da so proizvodnja, pretvarjanje, transport in raba ener- 
gije povzročitelji velikega onesnaževanja okolja v Sloveniji, 
posebej zraka, da obstajajo študije o možnostih racionalne 
rabe energije, ki govore o prihranku končne energije v soraz- 
merno kratkem času, in glede na spoznanje, da zveza med 
rabo energije in rastjo družbenega proizvoda ni linearno 
odvisna, da je torej mogoče in potrebno iz »manj narediti več« 
in da je najcenejša tista energija, ki jo prihranimo, se sociali- 
stična zveza dolgoročno in strateško zavzema, da je treba 
družbeni razvoj usmerjati tako, da bo rast primarnih ener- 
getskih virov čim manjša (približevanje konceptu ničelne 
rasti) in da bo družbeni proizvod letno naraščal hitreje kot 
končna energija. 

Takšno usmeritev je treba konkretizirati predvsem z vidika: 
• demografske rasti in kakovosti življenja, 
• prostorskih danosti in ekoloških omejitev, 
• bilance sredstev, potrebnih za njeno uresničitev, 
• razmerij med vlaganji in rezultati vlaganj, 
• potrebnih institucionalnih sprememb za njeno dosledno 

uresničevanje, 
m časovno, finančno in kadrovsko opredeljenih možnosti 

za prestrukturiranje in inoviranje obstoječe proizvodnje in 
• jugoslovanskih in mednarodnih energetskih in tržnih 

razmer. 
Skladno s tem ciljem na področju energetike morajo vsi 

subjekti planiranja preveriti srednejročne in dolgoročne 
načrte družbenega razvoja in gospodarjenja ter jih temu cilju 
prilagoditi. Zaradi naglega tehnološkega razvoja in pogostih 
sprememb na svetovnem trgu je treba uresničevanje tega cilja 
sproti preverjati in družbene plane kontinuirano dopolnjevati. 

Socialistična zveza obenem zahteva, da se vsa odstopanja 
od tega strateškega in dolgoročnega cilja posebej opredeli 
pred javnostjo ter se o njih strokvono in demokratično pre- 
soja. Pri uresničevanju tega cilja pa je treba zagotoviti, da se 
onesnaženost okolja v Sloveniji ne bo povečevala. 

II. 

Za nadaljnji razvoj potrebujemo v Sloveniji nove elektro- 
energetske objekte, ki bodo predvsem nadomestili dotrajane 
in zadovoljili dogovorjene nove potrebe. Velikost teh potreb je 
odvisna od zahtev po energiji, te pa od koncepta družbenega 
razvoja oziroma od varčevanja ter gospodarnega ravnanja. 
Dolgoročni in strateški cilj razvoja slovenske energetike pa 
mora biti prehod na obnovljive vire energije in na zmanjševa- 
nje celotnega energijskega pretoka. 

Obenem je dozorelo spoznanje - in s tem zahteva - da se 
moramo ob načrtovanju vsakega novega energetskega 
objekta ravnati po načelu čim manjših, vsekakor pa sprejem- 
ljivih posledic gradnje in obratovanja na okolje ter po načelu 
minimalnega tveganja. Ti dve načeli je treba soočiti s celotnim 
slovenskim energetskim programom vse do ravni posamičnih 
objektov in tako ugotoviti, kako projekti posegajo v prostor, 
kje je vsota negativnih učinkov najmanjša in odločitev za 
posamičen objekt v celoti najbolj optimalna. 

Izhajajoč iz teh spoznanj socialistična zveza meni, da se 
lahko o novih energetskih objektih v Sloveniji povsem 
določno pogovarjamo, kot bodo posamični projekti ekolo- 
ško optimalni, predstavljeni in usklajeni z družbeno raz- 
vojno politiko, z ekonomskimi in investicijskimi možnostmi. 

Pri sprejemanju odločitev o izgradnji novih energetskih 
objektov je treba uskladiti interese vseh prizadetih uporab- 
nikov prostora. 

Ob tem socialistična zveza meni: 

• Potencial slovenskih rek in vodotokov je treba izkorisiti 
narodnogospodarsko optimalno. Zato je treba takoj izdelati 
prioritete in kategorizacijo slovenskih vodotokov, dolin in 
kraških polj. Odločiti se je treba tudi o bodočih vodnih aku- 
mulacijah ter o tem organizirati strokovno in demokratično 
razpravo, ki bo upoštevala vse strokovno in variantno priprav- 
ljene projekte in se odločila za najustreznejše, ki bodo čim 
bolj upoštevali ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter 
prostorska, ekološka, tehnološka in ekonomska merila. 

m Hidroelektrarne na Savi in Muri je možno smotrno gra- 
diti ob upoštevanju že izraženih zahtev prizadetih ljudi (očiš- 
čenje obeh vodotokov do II. stopnje, varstvo podtalnice itd.) in 
na podlagi kakovostnih in strokovno pripravljenih projektov, 
ki bodo predstavili možne variante posegov v omenjena vodo- 
toka in ponudili možnost najustreznejšega izbora z vidika 
lokalnih zahtev in družbenih razvojnih načrtov. Naglo je treba 
pospešiti priprave in gradnjo tistih objektov na Savi, ki so 
najmanj sporni in ob katerih je v najkrajšem možnem času 
moč odpraviti vsa nesoglasja. Obenem se je treba s SR Hrva- 
ško uskladiti glede gradnje hdirocentral na Savi. 

• Stanje na področju oskrbe z elektriko je zelo resno. 
Zaradi zastoja pri načrtovani gradnji novih elektroenergetskih 
objektov (ki je nastal predvsem zaradi ne dovolj pripravljenih 
in predstavljenih projektov in pomanjkanja denarja zanje), je 
treba opozoriti uporabnike električne ehergije na srednje- 
ročne in dolgoročne možnosti za oskrbo z elektriko ob upo- 
števanju najugodnejšega in normalnega poteka rekonstruk- 
cij in novogradenj. 

• Na slovenskih vodotokih je treba pospešiti gradnjo 
majhnih hidroelektrarn v družbeni in zasebni lasti ter 
sistemsko omogočiti vrsto upravnih, cenovnih, davčnih in 
drugih olajšav. Preuči naj se tudi možnost uporabe sredstev, 
namenjenih za SLO in družbeno samozaščito, v te namene. 

• Različni posegi v vodotoke se opravljajo neustrezno, 
šablonsko, zato velikokrat prihaja do bistvenega krnjenja 
ekološkega sistema, do spreminjanja potokov in rek v 
»kanale«. Zato se je treba na ravni Slovenije dogovoriti o 
optimalnih, smotrnih in tudi z vidika varstva okolja (flore in 
favne) sprejemljivih posegih. Pomembno je z manjšimi zadr- 
ževalniki in drugimi strokovnimi rešitvami preprečiti hitro 
odteknaje vode. Glede na rastoče pomanjkanje, slabšanje 
kakovosti in rastoče stroške je treba pripraviti programe za 
preusmeritev preskrbe s pitno vodo od črpalnih na akumula- 
cijske sisteme, predvsem v glavnih naselitvenih bazenih. 

• Skromne zaloge in slabša kakovost domačega pre- 
moga, ki ga pridobivamo z jamskim izkopom, zahtevajo 
vsestransko optimizacijo uporabe tega premoga v Sloveniji 
in s tem povezane gradnje termoelektrarn - toplarn. Zato bi 
morali hkrati z zagotavljanjem ugodnejših pogojev za odkup 
električne energije in z drugimi spodbudami začeti obnavljati 
industrijske kotlovnice za kombinirano proizvodnjo električne 
energije in toplote. 

Zaradi novih spoznanj na področju ekologije in zaradi vpli- 
vov pridobivanja električne energije na okolje je treba 
ponovno preveriti elektroenergetske bilance SR Slovenije, 
družbene plane ožje in širše družbenopolitične skupnosti. 

• Pri gradnji mestnih in industrijskih termoelektrarn - 
toplarn je treba upoštevati kombinirano proizvodnjo ob upo- 
rabi ustreznih virov energije in ob upoštevanju ekoloških 
pogojev. 

• Da bi se zmanjšale izgube električne energije, je treba 
neprestano dopolnjevati kompenzacijo jalove energije v 
distribuciji in pri potrošnikih. 

III. 
Sedanja tehnologija izkoriščanja jedrske energije v elektro- 

energetske namene ima vrsto nerešenih problemov. Ti 
izjemno povečujejo tveganje pri njenem izkoriščanju, skladiš- 
čenju odpadkov, ki pri tem nastajajo, in demontaži po prene- 
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hanju življenjske dobe takega objekta. Poleg povečanega 
tveganja pri zagotavljanju varnosti glede na tip in gostoto 
naseljensoti v Sloveniji, je tu cela vrsta finančnih, investicij- 
skih in drugih ekonomskih problemov, ki so povezani z naku- 
pom tuje tehnologije, najemanjem tujih kreditov in možnostjo 
njihovega odplačevanja v že tako prezadolženem gospodar- 
stvu. Tem pomislekom je treba pridati še nekatera širša druž- 
bena vprašanja v zvezi z izkoriščanjem jedrske energije v 
miroljubne namene. 

Socialistična zveza zato predlaga moratorij na odločitev o 
nadaljnji gradnji jedrskih elektrarn do leta 2000 in predlaga 
Skupščini SR Slovenije, da o tem sprejme ustrezen zakon 
ter spremeni srednjeročne in dolgoročne plane razvoja SR 
Slovenije. 

Odločitev pa ne more biti sprejeta, dokler ne bo zagotov- 
ljeno varno obratovanje takih objektov, rešeno vprašanje skla- 
diščenja jedrskih odpadkov, zapiranja jedrske elektrarne po 
končani življenjski dobi, ugotovljeno in dogovorjeno sanira- 
nje posledic in pokrivanje stroškov ob eventualno nastali 
škodi (havariji), dokler ne bodo znane tehnične, ekonomske 
in ekološke prednosti takih elektrarn, sprejet dolgoročni pro- 
gram razvoja energetike v SFRJ, še posebej elektroenergetike 
z upoštevanjem prednostnega izkoriščanja domačih naravnih 
virov, in dokler ne bo sprejet celovit program dolgoročnih 
ukrepov za racionalizacijo, zamenjavo in varčevanje z vsemi 
vrstami energije. 

Ko bo tem pogojem zadoščeno, bo treba demokratično in 
javno (tudi z referendumom) sprejeti odločitev o nadaljnji 
gradnji jedrskih elektrarn v Sloveniji in Jugoslaviji. Zahteva po 
varnosti mora prevladati nad drugimi interesi, kar je treba 
zagotoviti z zakoni, standardi in sankcijami, ki bodo dopuščali 
gradnjo jedrskih elektrarn in zagotavljali maksimalno varnost 
tudi v primeru najhujše jedrske nesreče. Javnosti je treba v 
razumljivi obliki celovito predočiti vso strokovno argumenta- 
cijo v zvezi z etičnimi, socialnimi, prostorskimi, varnostnimi, 
tehnološkimi, ekološkimi in ekonomskimi vidiki te odločitve, 
da bo jasno, kdo lahko prevzame odgovornost zanje. 

Takšno stališče bo Socialistična zveza delovnega ljudstva 
Slovenije uveljavljala tudi pri oblikovanju strategije energet- 
skega razvoja SFR Jugoslavije. 

Pri tem socialistična zveza: 
• Podpira nadaljnje razvojne raziskave na področju var- 

nega obratovanja jedrske elektrarne, nove tehnologije ter 
ižobraževnaje kadrov v te namene, s čimer moramo zagoto- 
viti pogoje za kasnejše odločanje na podlagi tako pridoblje- 
nega znanja in slediti razvoju v svetu. 

• Predlaga, da se dokonča mednarodni razpis o izbiri 
serije jedrskih elektrarn in gorilnega ciklusa zanje, obenem 
pa zahteva zaustavitev vseh aktivnosti, usmerjenih k gradnji 
novih jedrskih elektrarn (pripravljalna dela), posebno pa 
ustavitev predhodnih del za JE Prevlake s strani slovenskega 
elektrogospodarstva. 

• Zahteva dosledno spoštovanje javnosti dela vseh uprav- 
nih in strokovnih inštitucij, odgovornih za razvoj jedrskega 
programa, in javen nadzor nad vsemi sredstvi, ki gredo v te 
namene in morajo ustrezati pogojem moratorija. 

• Predlaga Skupščini SR Slovenije, naj v zakonu o morato- 
riju na odločitev o nadaljnji gradnji jedrskih elekrarn v Slove- 
niji predpiše mehanizme za nadzor izpeljave moratorija in 
spoštovanje pogojev moratorija. V ta namen naj predvidi tudi 
pooblastila ustreznim inšpekcijskim službam za nadzor nad 
projekti, ki tečejo prek neposredne svobodne menjave dela. in 
zaveže organizacije združenega dela, da javnost obveščajo o 
svojih nameravanih ali že utečenih projektih. 

• Predlaga Skupščini SR Slovenije, da svoje delegate v 
Skupščino SFR Jugoslavije zaveže, da sprožijo postopek za 
sprejem zveznega zakona o moratoriju na odložitev o gradnji 
jedrskih central v Jugoslaviji do leta 2000 in za ustrezno 
spremembo srednjeročnih in dolgoročnih družbenih planov. 

• Predlaga, da se Jugoslavija aktivno vključi v razreševa- 
nje problemov v zvezi z uporabo jedrske energije v elektro- 
energetske namene v svetu in si zagotovi možnost vplivanja 
na odločitve o gradnji jedrskih elektrarn v drugih, posebno pa 
sosednjih deželah. 

• Predlaga, da se nadaljuje pospešeno iskanje strokovnih 
rešitev za skladiščenje nizko - in srednjeaktivnih jedrskih 
odpadkov, ki nastajajo v Sloveniji, ter da se o kakršnikoli 

odločitvi v zvezi s tem obvesti javnost in zagotovi spoštovanje 
ustrezne zakonodaje. 

• Predlaga, da se z ekoloških, ekonomskih, strateških in 
drugih vidikov v enem letu še enkrat preveri smotrnost 
izkoriščanja uranove rude v rudniku urana Žirovski vrh, se 
še posebej skrbno dodatno preveri doze sevanja, ki jih 
povzroča eeksploatacija uranove rude in odlaganje jalo- 
vine, ter se na podlagi tako dobljenih mnenj in rezultatov 
sprejme dokončna odločitev o prihodnosti rudnika. Zato naj 
Skupščina SR Slovenije imenuje komisijo nepristranskih stro- 
kovnjakov, okrepljeno s strokovnjaki iz Jugoslavije in tujine, 
ki naj v postavljenem roku pripravijo svoje poročilo. 

IV. 
Onesnaženost okolja v Sloveniji je v splošnem sice.r velika, 

vendar pa pri tem izstopajo nekatere kotline in doline, kjer so 
razmere že na robu zdržnosti,. naravna razmerja skorajda 
porušena, kjer se odstotek prizadetosti gozdov bliža številki 
100 in kjer je zdravje ljudi resno ogroženo. Mednje vsekakor 
spadajo Mežiška dolina, Šaleška dolina in Zasavje. 

Socialistična zveza predlaga, da se oblikuje dolgoročna 
cenovna politika goriv v Sloveniji, ki bo upoštevala ekološke 
omejitve našega prostora in ekonomsko logiko potrošnikov 
ter vodila slovensko gospodarstvo in družbo v celoti v smo- 
trno rabo goriv. Obenem pa je treba dolgoročno zagotoviti 
zanesljivo oskrbo Slovenije z gorivi. 

Da bi bile ekološke posledice pri uporabi goriv minimalne in 
dosežena ekonomsko najbolj smotrna rešitev, naj se: 

• Premog iz slovenskih rudnikov uporablja v energetskih 
objektih elektrogospodarstva, ki se morajo opremiti s čistil- 
nimi napravami za zmanjšanje emisije S02, NOx ter trdnih 
delcev, za kar naj se v najkrajšem času predpišejo ustrezne 
norme. V Šeleški dolini je zaradi izjemno resne ogroženosti 
okolja in grozečega poslabševanja razmer ob nespremenje- 
nih pogojih pretvarjanja energije v termoelektrarnah treba 
prilagoditi proizvodnjo električne energije tako, da bo ob 
upoštevanju klimatoloških in imisijskih pogojev preprečena 
nadaljnja občutna škoda. Zato je treba v času od predvide- 
nega polnega obratovanja čistilnih naprav na termoenerget- 
skih objektih v Šaleški dolini poiskati rešitev za prehodno 
obdobje petih let, ki bo, kolikor je to najbolj mogoče, znižati 
vsebnost nevarnih snovi v okolju. 

V široki potrošnji naj se premog uporablja izjemoma, in to 
le take kakovosti, da bo njegov vpliv na onesnaževanje okolja 
minimalen. Do leta 2000 naj se količina porabe premoga v 
Sloveniji ne povečuje, za individualna kurišča pa naj se zago- 
tovi kakovostnejši in visokokaloričen premog. 

• Les in lesni odpadki naj se uporabljajo na področjih, 
kjer je oskrba cenena, in v napravah, kjer zgorevanje ne 
povzroča škodljivih emisij (redko naseljena področja ob goz- 
dovih). 

• Nafta in njeni derivati naj se uporabljajo predvsem v 
prometu. Davčno politiko pri porabi in nabavi nafte ter upo- 
rabi vozil, ki uporabljajo njene derivate, pa je treba prilagoditi 
specifični porabi in obremenitvi cest. 
• Uporaba kurilnih olj vseh vrst naj bo usklajena z uporabo 

trdnih goriv in plina tako, da bo na individualnih kuriščih 
nadomeščala premog, kjer ga ni moč zamenjati s plinom. 
Količinska poraba naj ostaja na sedanji ravni. 

• Zemeljski plin naj zamenja del trdnih in tekočih goriv v 
široki potrošnji in industriji, zlasti na področjih, kjer je oskrba 
z daljinskim ogrevanjem ekonomsko nesmotrna. Zaradi viso- 
kih izkoristkov, možnosti merjenja in prihranka elektrike, naj 
dobi plin vso prednost, kolikor bo dolgoročno zagotovljena 
nemotena oskrba in kratkoročno skladiščenje. Posebno 
pozornost je treba posvetiti kombinirani proizvodnji toplote in 
elektrike pri uporabi plina v industriji. 

• Električna energija naj se uporablja predvsem za pogon 
strojev in le izjemoma za ogrevanje. 

• Pospešeno naj se uvajajo naprave za uporabo obnovlji- 
vih virov energije (pasivna in solarna arhitektura, priprava 
tople vode s soncem in toplotnimi črpalkami, itd.) 

• Uvajanje takšnega programa je treba tudi z dolgoročno 
pravilnim razmerjem cen med nosilci energije in ustreznimi 
davčnimi, bančnimi in drugimi ukrepi. 
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v. 
V sedemdesetih letih je Slovenija rešila pomanjkanje ener- 

gije s pospešenimi vlaganji v energetiko, ob tem pa nadalje- 
vala z ekstenzivno rastjo gospodarstva, kar je zmanjšalo njene 
razvojne sposobnosti v kasnejšem obdobju. Ta proces se je 
nadaljeval vse do današnjih dni. To že v temeljih ogroža 
proces strukturne in kvalitetne preobrazbe slovenskega 
gospodarstva in razvojni stik Slovenije z naprednim svetom. 
Tudi tekoče srednjeročno obdobje ne odstopa od teh trendov, 
obenem pa je dokončno postalo jasno, da si mora Slovenija 
zastaviti zahtevnejše tehnične, tehnološke in naložbene krite- 
rije in se odločno lotiti problema prestrukturiranja gospodar- 
stva. Preobrat ne more biti sunkovit, temveč je lahko le posto- 
pen, odvisen pa je od cele vrste ekonomskih, kadrovskih, 
družbenopolitičnih, tehnično-tehnoloških, socialnih in drugih 
možnosti. 

Socialistična zveza se zaveda, da prestrukturiranja slo- 
venskega gospodarstva ne bodo bistveno spodbudili admi- 
nistrativno in voluntaristično nastali programi, temveč lahko 
tak proces sproži le ekonomsko motivacijski sistem, ki bo 
posamezne družbene in gospodarske subjekte motiviral in 
silil k racionalni in varčni uporabi vseh naravnih virov, upo- 
števal realne cene okolja in energije ter s tem postal 
pomemben vzvod prestrukturiranja gospodarstva. Gre torej 
za to, da tak sistem ustvarimo. 

V energetsko zahtevnih proizvodnjah (v črni in barvasti 
metalurgiji, predelavi lesa in celuloze, industriji gradbenega 
materiala in v nekaterih drugih panogah v Sloveniji) je raz- 
merje med končno energijo in stvarnim družbenim proizvo- 
dom najneugodnejše. Tu so največje rezerve, ki segajo od 
inoviranja in izboljšave obstoječe tehnologije do popolne 
zamenjave tehnologij. Z ustreznimi ukrepi je treba zagotoviti, 
da bodo obstoječi in pravkar začeti projekti v črni in barvasti 
metalurgiji dosledno izpeljani, da bodo celo izboljšali v jav- 
nosti predstavljeni program varčevanja in racionalne rabe 
energije, da svojih potreb po energiji ne bodo več poveče- 
vali, da bodo še izboljševali kvaliteto gospodarjenja in 
odpravljali onesnaževanje okolja. 

Poleg inoviranja obstoječih tehnologij in prehoda na nove v 
industriji, je treba sprejeti ustrezne standarde in tudi drugače 
spodbuditi proizvajalce aparatov za široko porabo, da bodo 
vanje vgrajevali varčnejše pogonske motorje in sodobne 
regulacije, potrošnike pa, da se bodo pri nakupu odločili 
zanje. 

Da bi družbeni produkt rasel bistveno hitreje od porabljene 
energije in da bi proizvodnja lahko prenesla realne cene 
energije, je nujno potrebno izboljšati tehnološko, program- 
sko, organizacijsko in velikostno strukturo slovenskega 
gospodarstva. V ta namen je treba povečati delež majhnih 
podjetij in olajšati pogoje za nastajanje novih proizvodnih 
programov. Pospešiti je treba tudi najrazličnejše oblike pro- 
duktivnega angažiranja sredstev občanov. 

Za proizvodne programe, ki ne bodo sposobni prenesti 
bistveno večje cene energije in ne bodo zmogli poravnati 
stroškov, ki jih povzročajo z onesnaževanjem okolja, je treba 
določiti natančne roke njihove sanacije in če ne bo šlo dru- 
gače, izpeljati tudi stečajni postopek. V ta namen je treba v 
najkrajšem možnem času pripraviti spremembe planskih 
aktov, s katerimi bodo onesnaževalci obvezni zagotavljati 
potrebna sredstva ter izpeljavo zastavljenega cilja v dogovor- 
jenem roku in na dogovorjen način. 

VI. 
Vse ocene, analize in študije so potrdile, da so cene ener- 

getskih virov v Sloveniji in Jugoslaviji izpod realnih oziroma 
ravnotežnih cen in da cene v uveljavljenem sistemu in politiki 
oblikovanja ter kontrole na tem področju ne zagotavljajo niti 
uresničevanja načrtovanih razvojnih in socialnih ciljev, upo- 
rabnikov pa ne spodbujajo k racionalni rabi energije. V eko- 
nomiji, kjer tudi sicer proizvodni faktorji nimajo realnih cen, je 
izjemno težko voditi smotrno cenovno politiko, poleg tega pa 
so razmere v posameznih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah zelo različne. 

Socialistična zveza se zavzema za to, da mora imeti Slo- 
venija tako cenovno politiko, s katero bomo pri proizvodnji, 
pretvarjanju, transportu in rabi energije lahko sledili našim 

strateškim ciljem za ohranjanje človekovega okolja in smo- 
trno gospodarjenje. 

Zato je treba upoštevati: 
• Cene domačih energetskih virov naj zagotavljajo eno- 

stavno in dogovorjeni del razširjene reprodukcije, vključujoč 
ekološke stroške proizvodnje energije. Upoštevaje to splošno 
načelo naj bodo cene za posamezne vrste energije diferenci- 
rane tudi v odvisnosti od ciljev, ki jih z ekonomsko in razvojno 
politiko zasledujemo, in od kakovosti energije. Pri uveljavlja- 
nju skupnih elementov za oblikovanje cen električne energije, 
premoga, nafte, plina in naftnih derivatov je treba posebno 
pozornost posvetiti tudi določanju, ugotavljanju in preverja- 
nju višine posameznih stroškov, vplivu energetskih objektov 
in porabe določenih vrst energije na okolje ter skozi primer- 
javo teh elementov stroškov energije z gospodarsko razvitej- 
šimi državami Evrope presojati njihovo upravičenost. Stan- 
dardi in normativi, ki bi bili višji kot v teh državah, bi morali biti 
posebej utemeljeni in časovno omejeni. Proučiti je treba tudi 
stroške, ki jih povzročajo posebni odjemalci, preprečiti, da 
se s politiko cen in tarifnim sistemom družbeno, nesprejem- 
ljivo razporeja stroške in dohodke med porabniki, in zagoto- 
viti, da vsak uporabnik plača tiste stroške, ki jih s svojim 
odjemom povzroča v energetskem sistemu. 
• Z dograditvijo sistema samoupravljanja in družbenega 

planiranja, z izpolnitvijo sistema dograjevanja in izvajanja 
energetskih bilanc in drugim ukrepi ekonomske in razvojne 
politike je treba zagotoviti ohranjanje rentabilnih in razvijanje 
novih rentabniinejših domačih energetskih kapacitet ter sub- 
vencioniranje manj rentabilne energetske proizvodnje omo- 
gočiti le, kadar je to z narodno gospodarskega vidika nujno. 

• Energetska soglasja naj skozi ceno nosijo pokritje 
investicije v energetske objekte, ki so potrebni za zagotavlja- 
nje priključne moči. Opredeli naj se jih kot tržno kategorijo, ki 
jo je možno prodajati in kupovati. S tem bi omogočili medpa- 
nožno in znoraj panožno ter prostorsko gibljivost in razpolož- 
ljivost energetskih potencialov, četudi ne bi gradili novih 
energetskih objektov. Zato je treba energetska soglasja 
ponovno pregledati in preveriti (revidirati), da bi tudi ta nosila 
pokritje investicije v energetske objekte in bila usklajena z 
razpoložljivo energijo v Sloveniji. 
• Banke naj pri oceni upravičenosti novih naložb upošte- 

vajo polno ceno električne energije, ki naj vključuje tudi 
vračilo vseh vloženih sredstev, kar pomeni, da naj bo cena 
električne energije v investicijskih elaboratih bistveno večja 
od sedanje. Strokovne ustanove za razvoj na ravni republike 
je treba usposobiti za oblikovanje narodnogospodarskih 
kriterijev in investiranja, ki bodo izhajali iz razvojnih značil- 
nosti Slovenije in Jugoslavije, ter za ocenjevanje narodnogo- 
spodarske in družbene opravičenosti projektov. V kriterijih za 
presojo proizvodnih in investicijskih programov naj dobi 
gospodarna raba z energijo veliko večjo specifično težo, 
poleg tega pa se velja dogovoriti, v katerih primerih bi morali 
organi in organizacije, ki sprejemajo in predlagajo investicij- 
ske odločitve, obvezno pridobiti mnenje ustrezne strokovne 
organizacije ali skupine izvedencev ter kdaj se mora o teh 
odločitvah izreči tudi Skupščina SR Slovenije. 
• Podatki o celotni in specifični rabi energije v naših 

razmerah opozarjajo, da v prizadevanjih za racionalno rabo 
energije močno zasotajamo za razvitejšim državami v Evropi 
in v svetu, ki so z usmerjeno politiko in z ustreznimi ekonom- 
skimi in drugimi ukrepi močno upočasnile dinamiko rasti 
porabe energije ter bistveno znižale porabo energije na enoto 
proizvoda. Socialistična zveza zato predlaga: 

da se uveljavi načelo, da je del sredstev, ki jih energetsko 
gospodarstvo namenja za energetski program, namenjen tudi 
programom za racionalno rabo energije; 

naj se za spodbuditev večjega interesa organizacij združe- 
nega dela za racionalno rabo energije izločijo posebna 
namenska sredstva, iz katerih bi financirali uvajanje takih 
projektov in financirali razširitev teh projektov v širši gospo- 
darski prostor, sredstva pa naj se obnavljajo iz tako pridob- 
ljene razlike v prihrankih pri rabi energije; 

da se z davčno politiko spodbudi vse oblike racionalne rabe 
energije, zagotovi dolgoročna kreditna srdstva za te naložbe 
in da se racionalno gospodarjenje z energijo vgradi v 
poslovno, razvojno in kadrovsko politiko organizacij zadruže- 
nega dela; 
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da se v aktivnosti z racionalnejšo rabo energije v vsakda- 
njem življenju v čim večji meri pritegne stanovalce v družbe- 
nem in zasebnem sektorju ter občane nasploh; 

da Skupščina SR Slovenije posebej vestno in redno obrav- 
nava načrtovanje in uresničevanje programa racionalne rabe 
energije v Sloveniji. 

VII. 
Slovenija je premajhen gospodarski in energetski prostor, 

da bi lahko vodila kakršnokoli avtarkično energetsko politiko. 
Zato se je treba zavzeti za učinkovito povezovanje v širše 
energetske sisteme, zlasti v elektroenergetski sistem Jugosla- 
vije in prek njega v evropski prostor. Zaradi tega je potrebno 
zagotoviti in kontinuirano nadzirati kvaliteto električne ener- 
gije, tako da bomo enakopravno povezani z drugimi elektro- 
energetskimi sistemi v evropskem prostoru. Ob tem Sociali- 
stična zveza poudarja, da se mora okrepiti ustavno načelo o 
razpolaganju s primarnimi viri energije in surovinami ter 
odgovornost republik za lastno in skupno oskrbo z energijo. 

• S povezanim planiranjem razvoja, energetike v Jugosla- 
viji je pričakovati večje učinke, ki jih ni mogoče doseči s 
centralizacijo odločanja o takem razvoju, ampak se je treba 
dogovoriti: 

o skupnem izkoriščanju primarnih virov energije vseh repu- 
biik in^ avtonomnih pokrajin na osnovi optimiranja njihovega 
izkoriščanja za pridobivanje energije na najbolj gospodaren 
način za vse uporabnike, 

o enotnih izhodiščih za sovlaganja v energetske zmogljivo- 
sti na osnovi kreditnih odnosov ali na osnovi skupnega pri- 
hodka ali skupnega dohodka ter o možnostih za zagotovitev 
trajnega reinvestiranja sredstev in s tem integralnega povezo- 
vanja energetskih gospodarstev republik in avtonomnih 
pokrajin. To je dolgoročna pot za razvoj jugoslovanske ener- 
getike na samoupravnih osnovah. 

• Socialistična zveza se zavzema za tehnološko poveza- 
nost jugoslovanskega elektroenergetskega sistema ter pose- 
bej izpostavlja vlogo jugoslovanskega dispečerskega centra v 
zagotavljanju racionalne oskrbe z energijo in v povezovanju 
jugoslovanskega sistema z drugimi sistemi v Evropi. V obliko- 
vanju ekonomske in razvojne politike na področju energetike 

se Socialistična zveza zavzema za dosledno upoštevanje 
specifičnosti posameznih elektroenergetskih sistemov v 
državi, ki morajo dobiti svojo potrditev tudi v cenovni politiki, 
tarifnem sistemu in drugih pogojih poslovanja in dela. Pose- 
bej pomembno je utrditi poslovni interes sovlagateljev in 
pravno varnost skupnih naložb. Pri tem velja spoštovati: 

da je vsaka republika in avtonomna pokrajina v celoti odgo- 
vorna za oskrbovanje svojih porabnikov z električno energijo; 

da so elektrogospodarstva republik in avtonomnih pokrajin 
odgovorna v celoti izpolniti svoje obveznosti, povezane s 
skupnim obratovanjem v jugoslovanskem in evropskem elek- 
troenergetskem sistemu; 

da mora elektrogospodarstvo vsake republike in avto- 
nomne pokrajine zagotavljati potrebne rezerve. 

• Socialistična zveza posebej poudarja, da je treba medna- 
rodno sodelovanje na področju energije (in tudi ekologije) 
organizirati tako, da bodo vsi družbeni dejavniki, ki se s tem 
ukvarjajo, sposobni spremljati svetovna dogajanja, strokovno 
in znanstveno analizirati svetovna energetska gibanja. Tako 
bomo prišli do optimalnih rešitev v našem razvoju in bomo 
lahko sproti reagirali na tiste spremembe v svetu, ki nas 
neposredno prizadevajo. 

Zato mora Jugoslavija organizirano pristopiti k mednarod- 
nemu sodelovanju na tem področju, se sistematično in trajno 
povezati z mednarodnimi organizacijami, še posebej pa z 
organizacijami in agencijami Združenih narodov, kot so 
UNDP, UNCTAD, UNIDO, ter z organizacijama OECD in EGS. 
Se posebej važno je vključevanje jugoslovanskega gospodar- 
stva v programsko delo in projekte Ekonomske komisije Zdru- 
ženih narodov za Evropo, ki se s problematiko energije in 
okolja ukvarja v nekaj delovnih telesih. 

VIII. 
Naše naravne danosti in sorazmerno ugoden geografski 

položaj nam že danes ponujajo celo vrsto možnosti izkorišča- 
nja alternativnih virov energije, ki skupaj vzeto vplivajo na 
naše energetske in ekološke bilance. 

Socialistična zveza se zato zavzema za raziskave, razvoj 
in uporabo alternativnih virov energije in uporabo novih 
tehnologij v energetiki s tem, da se: 

• doseže, da bodo do leta 2000 v strukturi primarne ener- 
gije alternativni viri zastopani z več kot 2-odstotno; 

• z ustrezno kadrovsko in materialno osnovo za raziskave 
in razvoj poveča obseg financiranja raziskav za področje 
alternativnih virov energije, energetske in ekološke problema- 
tike vsaj do obsega sredstev, ki so usmerjena v raziskovanje 
jedrske energije; 

• zagotovi osnovna začetna vlaganja za prenos znanja in 
raziskovalnih dosežkov v prakso; 

• ekonomsko stimulira vgradnja naprav za izrabo alterna- 
tivnih virov energije (sonca, vetra, geotermalne energije, 
toplote okolja, kurjenje odpadkov v energetske namene bio 
mase itd.); 

• spodbujanje uporabe alternativnih virov energije in 
novih tehnologij v energetiki pospeši tudi s takimi ukrepi, kot 
so uvedba namenskega bencinskega dinarja, ugodnejši kre- 
diti i/ te namene, določila, ki investicije v te namene uvrščajo 
med odbitne postavke na dohodek TOZD, in nameščanje 
novih strokovnih delavcev, usposobljenih za te namene. 

Spodbujanje razvoja raziskav in uporabe alternativnih 
virov energije in novih tehnologij v energetiki morajo biti 
zasnovane na nacionalni in ne samo na podjetniški ali 
individualni ravni. 

IX. 
Da bomo lahko uresničili temeljne cilje dolgoročnega druž- 

benega razvoja — kakovost življenja, varstvo okolja, smotrno 
rabo energije - je treba opraviti še celo vrsto nalog in 
sprememb v načinu dela, upravljanja In gospodarjenja na 
mnogih področjih in v načinu našega življenja sploh. 

• Posodobiti in uskladiti je treba zakonske predpise s 
področja varstva okolja ter preveriti srednjeročne in dolgo- 
ročne planske dokumente. Pri tem je potrebno upoštevati 
mnenja, predloge in zahteve, ki so oblikovane v ostalih točkah 
tega dokumenta. 

V strokovni in družbenoekonomski presoji izgradnje ener- 
getskih in drugih objektov, ki bistveno posegajo v prostor, 
mora biti kot bistveni element planiranja ustrezneje prisoten 
širši družbeni interes, izražen v sintezi ekonomskih, socialnih, 
prostorskih, ekoloških in drugih pogojev, tako v času gradnje 
kot tudi v času obratovanja teh objektov. 

Za presojo investicij narodnogospodarskega pomena in 
za investicije, do katerih obstaja velik odpor v javnosti, naj 
Skupščina SR Slovenije oblikuje posebne nepristranske 
strokovne komisije, ki naj podajo svoje mnenje o tem. Člani 
komisije naj delujejo pod prisego. 

Za učinkovito usklajevanje konfliktov je treba poleg čim bolj 
objektivnega znanja o prednostnih in posledicah posamezne 
rešitve razviti tudi ustrezni pravni, ekonomski in politični 
mehanizem usklajevanja intsresov pri sprejemanju odločitev. 
Zato je nujna dolgoročna zasnovana zemljiška politika, poli- 
tika razvoja, razvoj infrastrukturnega in komunalnega 
omrežja in ukrepi za skladnejši razvoj. Vse naravne in kul- 
turne dobrine v prostoru, ki jih na osnovi skupnega dogovora 
želimo varovati kot temelj nacionalne identitete, je treba varo- 
vati na republiški ravni in z ustreznimi kompenzacijami priza- 
detim. 

Zagotoviti je treba dosledno uresničevanje skladnosti plan- 
skih usmeritev, zlasti kar zadeva uveljavljanje obveznih izho- 
dišč, opredeljenih v republiškem dolgoročnem planu. 

Ta in podobna vprašanja je nujno potrebno razrešiti v 
republiškem zakonu o družbenem planiranju, katerega izde- 
lavo je treba pospešiti. 

• Sredstva za izdatke za zagotovitev predpisane kakovosti 
in varnosti okolja je potrebno načrtovati in zagotavljati 
sočasno z investicijskimi sredstvi. Sanacijo sedanjega stanja 
v okolju je treba predvideti tudi v družbenih dogovorih druž- 
benopolitičnih skupnosti in v ustreznih družbenih planih. 

V spremembe Zakona o združenem delu je treba uvrstiti 
tudi določilo, da so ekološki stroški del materialnih stro- 
škov. 

• Nujno potrebno je takoj pripraviti sanacijske načrte za 
najbolj pereče probleme na ravni republike, občin in v organi- 
zacijah združenega dela in se njihovega financiranja, če je 
potrebno, lotiti tudi na podlagi vzajemnosti in solidarnosti. 
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Kar zadeva raven republiške družbenopolitične skupnosti, se 
je treba nemudoma lotiti: 

Programa sanacije požigov slovenskih gozdov in program 
preprečevanja njihovega nadaljnjega propadanja. Pomen 
gozdov za celotni slovenski prostor je izjemno velik. Poleg 
tega je nanj vezanih cela vrsta gospodarskih panog, turizem, 
prometnice, vodarstvo itd. Vse to zahteva, da neprestano 
spremljamo stanje v naših gozdovih, da krepimo nadzorni 
sistem nad njimi, zagotovimo sredstva za raziskovalno in 
znanstveno delo in tako pridobimo nova znanja za njegovo 
ozdravitev. 

Program sanacije zraka v najbolj ogroženih slovenskih 
kotlinah in dolinah. 

Programa preprečitve nadaljnjega slabšanja kakovosti in 
stanja slovenskih vodotokov in morja, saniranja obstoječih 
virov onesnaženj in njihove kategorizacije. 

Bistveno večja sredstva je treba nameniti tudi zaščiti slo- 
venskega dela Jadranskega morja. Treba je nadomestiti 
potrebne čistilne naprave - in se o tem dogovoriti tudi s SR 
Hrvaško - ter očistiti morje do stopnje, ki bo omogočala 
gojitev morskih kultur. V okviru izvajanja Osimskih sporazu- 
mov naj se pospeši skupni program raziskav za zaščito 
Jadranskega morja pred onesnaženjem in prouči možne 
skupne programe za razvoj morskih kultur v Tržaškem zalivu. 

Poleg tega se je treba nujno lotiti: postavitve čistilnih 
naprav na vseh velikih termoenergetskih objektih, s predlaga- 
nimi rešitvami za prehodno obodbje do dokončne sanacije; 
zamenjave kotlov na zgorevanje na fluidizirani sloj v industrij- 
skih kotlovnicah, manjših kotlarnah, manjših toplarnah; spod- 
bujanja in podpore tisti industriji, ki bo prevzela izpeljavo 
programov za izdelavo ekološke tehnologije. 

Na ravni občin in delovnih organizacij je treba redifinirati 
lastne razvojne poti z vidika energetskih in ekoloških pogojev, 
ki so širše definirani v tem dokumentu, ter posebno pozornost 
nameniti programom racionalne rabe energije. 

• V družbi je treba zagotoviti zakonitost in pravni red pri 
spoštovanju predpisov. V ta namen je treba okrepiti in poso- 
dobiti upravni in inšpekcijski nadzor ter povečati njegove 
pristojnosti na republiški ravni in jih predvsem jasno določiti. 
Sankcije proti kršiteljem je treba rigorozno povečati ter 
dosledno izvajati. Kadrovsko je treba okrepiti inšpekcijske 
službe, jim zagotoviti pravno in ekonomsko neodvisnost in 
povečati njihov izobrazbeni in strokovni nivo. 

Pri normativnem urejanju varstva okolja naj zakonodajalec 
upošteva načela, kot so: načelo splošnega interesa in skup- 
nega gospodarjenja v prostoru, načelo sočasnega planiranja, 
načelo vzročnosti, načelo, da stroške sanacije onesnaževanja 
krije, kdor je onesnaženje povzročil, načelo ravnovesja v 
naravi, v vsakem primeru pa je treba uresničiti tudi ustavno 
pravico do zdravega okolja z opredelitvijo pravice in dolžnosti 
subjektov ter predvideti organe in način za rezreševanje kon- 
fliktnih razmer na posameznih področjih. Obenem je treba 
zagotoviti, da bodo organi odkrivanja in pregona ter pravo- 
sodni organi posredovali takoj in vseh primerih, ko onesnaže- 
vanje okolja ogroža zdravje ljudi in družbeno lastnino, in da 
bo zagotovljena izterjava in povrnitev škode povzročene s 
tem. 

• Vprašanja varstva okolja in energetike zahtevajo temeljit 
strokovni in politični premislek, saj načini in oblike razreševa- 
nja najbolj neposredno zadevajo vse delovne ljudi in občane. 
Pomanjkljivo strokovno znanje in usposobljenost pogosto 
vodita v improvizacije in rešitve, ki niso učinkovite, včasih pa 
celo škodljive. Zato naj bi v celotnem sistemu vzgoje in 
izobraževanja vprašanjem varstva okolja in energije dali 
veliko večji poudarek. Na ravni visokošolskega izobraževa- 
nja, podiplomskega in specialističnega študija si moramo 
prizadevati za oblikovanje interdisciplinarnih programov. Z 
njimi bi bilo moč pridobivati specializirana znanja in kadre z 
najvišjo strokovno usposobljenostjo na področju energetike 
in ekologije, ki bodo uvajali sodobne, našim razmeram prila- 
gojene tehnologije varčne rabe energije v proizvodne, pro- 
metne in druge procese ter v sodelovanju z domačimi in tujimi 
znanstvenimi organizacijami skrbeli za produkcijo novih teh- 
noloških znanj in uporabo v praksi. Obenem je treba ustrezno 
opredeliti status energetikov in kadrovsko okrepiti te službe v 
organizacijah združenega dela. 

• Z naravovarstvenega pa tudi z družbenoekonomskega 
vidika se danes srečujemo z nekaterimi kritičnimi točkami 

tudi v razvoju kmetijstva. Kmetijstvo se na eni strani pojavlja 
kot onesnaževalec, na drugi strani pa je samo ogroženo od 
drugih onesnaževalcev in zaradi izgub plodne zemlje. To se 
kaže v koncentraciji (živali), melioraciji zemljišč, urejanju vod- 
nega režima v tleh, namakanju zamljišč, urejanju kemizma tal, 
siromašenju ekološkega sistema, eksternih virih energije 
(mehanizacija), urejanju kmetijske infrastrukture. Očitno je, 
da v naši družbeni praksi prevladujejo poenostavitve pri reše- 
vanju teh problemov tako pri naročnikih posegov kot tudi pri 
njihovih izvajalcih, ki zasledujejo pretežno kratkoročne krite- 
rije meksimalnega učinka v pridelku ali dohodku. 

Socialistična zveza se tudi na tem področju zavzema za 
tehnologije, ki ne obremenjujejo okolja. Zato je treba: 

preveriti velikost obstoječih kmetijskih obratov; 
preprečevati pozidavo kmetijskih zemljišč, zlasti I. katego- 

rije, in s tem izgubo dragocene zemlje; 
takoj izdelati program (tehnološki in finančni) za ekološko 

sanacijo prašičerejskih farm v Sloveniji; 
omejiti uporabo pesticidov, mineralnih gnojil in drugih 

kemičnih sredstev, ki ob neprimerni in prekomerni uporabi 
povzročajo kontaminacijo kmetijskih pridelkov, pomore rib in 
drugih živali, prodajalce in uporabnike teh sredstev pa stro- 
kovno usposobiti; 

hidromelioracij se je treba lotevati izredno previdno in stro- 
kovno pretehtano le tam, kjer je to nujno potrebno in strkovno 
preverjeno. 

e V Sloveniji nimamo potrebnih celovitih podatkov o 
vplivu onesnaženosti okolja na zdravje ljudi. S tem področ- 
jem se ukvarja premalo strokovnjakov, pa tudi premalo sred- 
stev namenjamo za to. Socialistična zveza predlaga, da se: 

zagotovi kontinuirano spremljanje in kompleksno ocenje- 
vanje zdravstvenega stanja prebivalstva in urejene sisteme 
financiranja za preventivne dejavnosti na osnovnem, speciali- 
stičnem in univerzitetnem nivoju zdravstvenega varstva; 

vključuje zdravstvene strokovnjake v načrtovanje gospo- 
darskih naložb, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi, in omogoči 
ustrezno prevencijo ter se tako v največji možni meri izogne 
škodljivim posledicam za zdravje ljudi; 

prioritetno razvija zdravstveno preventivo, še posebej na 
ekološko najbolj ogroženih območjih; 

sanira in oživi delo socialno medicinskih zavodov, kar 
pomeni zagotovitev finančnih in kadrovskih pogojev ter pove- 
zanost in usposobitev obstoječih ustanov za bolj racionalno, 
učinkovitejše in bolj povezano delo. 

• Za hitrejše zmanjševanje onesnaženosti okolja v Slovenji 
naj se zakonsko predpiše »ekološka taksa«, bodisi kot prispe- 
vek ali davek. 

• Poleg tega se Socialistična zveza zavzema še: 
za čimprejšnjo uvedbo splošnega, kontinuiranega, nepri- 

stranskega in verodostojnega nadzora okolja s kontinuira- 
nim merjenjem vseh parametrov, kar naj zagotovi informira- 
nost, javnost in omogoči takojšnje ukrepanje ob sprotnem 
odkrivanju izvorov onesnaževanja; 

za čimprejšnji organiziran pregled vseh obstoječih čistil- 
nih naprav v Sloveniji (najdaljši rok je 6 mesecev), za ugotovi- 
tev razlogov za nedelovanje in pripravo strokovno, finančno 
in drugače opredeljenega programa za njihovo sanacijo; 

uvedbo bistvenih davčnih, bančnih in drugih vrst olajšav 
pri vgrajevanju, financiranju in uvažanju čistilnih naprav, ter 
naprav, ki jih v zadovoljivi kvaliteti ne izdelujemo doma, nada- 
lje vseh naprav pri industrijskih pečeh, ki so anmenjene zniže- 
vanju specifične porabe energije in energetsko varčnih in 
ekološko neoporečnih aparatov; 

za omejitev motornega prometa na slovenskih gozdnih ce- 
stah; 

za omejitev nabiranja in zakononsko zavarovanje nekaterih 
gozdnih sadežev in živalskih vrst; 

za to, da se z zakonsko regulativo (standardi) doseže, da 
bodo izdelovalci motorjev z notranjim izgorevanjem dosegli 
manjšo porabo goriv, boljše izgorevanje (do vrednosti, ki 
veljajo za Zahodno Evropo), v nova vozila pa naj se vgradijo 
katalizatorji za zmanjševanje emisij nevarnih snovi v izpuš- 
nih plinih. Uporabo takih vozil naj se stimulira z ustreznimi 
davčnimi ukrepi. 

da se s smiselnimi ekonomskimi ukrepi večji del tovornega 
prometa, ki onesnažuje okolje in uničuje ceste, preusmeri na 
železnico, ki jo je treba posodobiti. Obenem naj se temu 
stališču primerno prilagodi tudi projekte izgradnje novih cest 
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v Sloveniji. Promet v mestih naj se urejuje tako, da se bo iz 
individualnega vse bolj preusmerjal na kolektivnega; 

da se z ustrezno organizacijsko rešitvijo zagotovi multidis- 
ciplinarfio, interdisciplinarno in integralno naravoslovno in 
družboslovno znanstveno in strokovno proučevanje ekolo- 
ških vprašanj (proučitev predloga o ustanovitvi neodvisnega 
ekološkega inštituta). 

V ta namen naj se zagotovi financiranje raziskovalne dejav- 
nosti na področju ekologije, na področju medicinskih ved ter 
celotnega naravoslovja in družboslovja ter skladno s tem 
ustrezno prestrukturira program in namembnost sredstev 
Raziskovalne skupnosti Slovenije; 

da se prouči organiziranost Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje prostora, da se v okviru tega prouči 
možnosti združevanja dela in nalog inšpekcijskih služb in 
nadzora nad varstvom okolja ter osredotoči njegove pristoj- 
nosti na ekološka vprašanja, kar naj poveča njegovo učinkovi- 
tost. 

X. 
Da bi se uresničili cilji in usmeritve iz tega dokumenta, 

Socialistična zveza podpira, vsa dosedanja prizadevanja na 
tem področju. Posebej pa podpira sklepe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije iz Poročila o stanju na področju 
razreševanja problematike onesnaževanja okolja in usmeri- 
tve iz gradiva Republiškega komiteja za energetiko Možno- 
sti in priporočila za racionalizacijo pridobivanja, pretvarja- 
nja, transporta in rabe energije. Sklepe in usmeritve iz teh 
dokumentov je treba razširiti, uskladiti in konkretizirati z zah- 
tevami, stališči in predlogi tega dokumenta. 

XI. 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije pred- 

laga Skupščini SR Slovenije, da na enem svojih zasedanj 
obravnava pričujoči dokument problemske konference 
»Ekologija, energija, varčevanje« ter zadolži Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da na tej podlagi pripravi ustrezen 
program uresničevanja temeljnih ciljev in programskih 
usmeritev, ki zadevajo njegovo pristojnost. 

Problemska konferenca predlaga Predsedstvu RK SZDL 
Slovenije in drugim organom, organizacijam in skupnostim, 

katerih dejavnost je kakorkoli povezana z obravnavanimi 
vprašanji, da ta dokument ustrezno obravnavajo. 

XII. 
Socialistična zveza delovnega ljudstva bo zaradi velikega 

obsega in življenjskega pomena ekoloških in energetskih 
Vprašanj za nadaljnji razvoj slovenskega naroda, skupnosti 
jugoslovanskih narodov in narodnosti ter celotne sociali- 
stične samoupravne družbe nadaljevala z delom na tem 
področju. V ta namen bo posebej spodbujala skrb delovnih 
ljudi in občanov za varstvo okolja, racionalno gospodarjenje z 
energijo in smotrno gospodarjenje sploh ter podpirala organi- 
ziranost ljudi na tem področju. 

Od družbenih dejavnikov v republiki in občinah bo zahte- 
vala, da svoja ravnanja medsebojno usklajujejo in ne dopuš- 
čajo prevlade ozkih podjetniških in drugih ozkosrčnih intere- 
sov, katerih uresničevanje bi vodilo k nadaljnjemu slabšanju 
razmer. Zahtevala bo neprestano organizirano skrb za izbolj- 
ševanje kakovosti okolja. 

Zato bo Socialistična zveza v svojih organih in oblikah 
dela, ustrezno organizirana v problemski konferenci »Ekolo- 
gija, energija, varčevanje« in s stalno dejavnostjo odbora 
problemske konference, spodbujala javen dialog o obravna- 
vanih vprašanjih in terjala uresničitev zastavljenih ciljev in 
programskih usmeritev ter njihovo uresničevanje po potrebi 
preverjala na seji problemske konference. V okviru tega bo 
spodbudila posamične javne obravnave konkretnih proble- 
mov, ki so neposredno povezani z obravnavanimi vprašanji in 
so bili izpostavljeni v dosedanji javni razpravi, pa še niso 
dovolj razčiščeni. 

Svoja stališča bo uveljavljala v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva Jugoslavije, z njimi bo seznanila vse republi- 
ške in pokrajinske organizacije Socialistične zveze in si 
prizadevala za to, da bo skrb za okolje ter racionalno rabo 
energije postala ena temeljnih prioritet v delu Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije. 

Problemska konferenca je na seji sprejela tudi dve pismi 
oz. pobudi. Prvo se nanaša na razreševanje problema antro- 
pogene nesreče s PCB v Beli krajini, drugo pa konferenco 
obavešča o pritiskih na delegata OK SZDL Skofja Loka za 
problemsko konferenco in zadeva problem Rudnika urana 
Žirovski vrh. Problemska konferenca je obe pismi posredo- 
vala ustreznim organom. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev. 13 z dne 2. 6. 1987 je pri Poročilu o delu 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
za obdobje od 15. 5. 1986 do 15. 5. 1987, na strani 11 v 
desnem stolpcu zgoraj zaradi napake v tiskarni izpadel del 
besedila, ki se glasi: 
»...tirni vprašanji, pa tudi pri usklajevanju stališč do predla- 
ganih rešitev. 

Zvezni zbor odloča (razen v izjemnih primerih) z večino 
glasov. 

Usklajevanje različnih stališč in interesov se začne z obrav- 

navo v delovnih telesih zbora. Na sejah delovnih teles, zlasti 
na sejah matičnih odborov, smo delegati iz SR Slovenije 
argumentirano in zavzeto predlagali izboljšave posameznih 
sistemskih zakonov, vendar smo v teh prizadevanjih le 
deloma uspeli. Nekajkrat smo predlagali amandmaje k posa- 
meznim sistemskim zakonom na sejah zbora vendar brez 
pravega uspeha. Menimo, da bi morali ob takih vprašanjih 
zlasti v delu družbenopolitičnih organizacij na zvezni ravni 
zagotoviti vsebinsko razpravo in opredeljevanje do ključnih 
sistemskih vprašanj, kar bi poenotilo stališča ter olajšalo 
opredelitve delegatov do posameznih odprtih vprašanj « 
Bralcem se opravičujemo. 
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