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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
14. decembra 1988 

Seja Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 14. decembra 1988. 

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

- program ukrepov ekonomske politike SFRJ Jugoslavije 
v letu 1989; Zbor združenega dela in Zbor občin bosta ob tem 
obravnavala še osntuek odloka o določitvi sredstev za spod- 
bujanje tehnološkega razvoja Jugosalvije za leto 1989, Zbor 
združenega dela pa še osnutek odloka o ciljih in nalogah 
skupne monetarne politike in skupnih osnovah kreditne poli- 
tike v letu 1989 

- ekonomsko in razvojno politiko SR Slovenije za leto 1989 
- poročilo delegacije Skupčine SR Slovenije v Zboru repu- 

blik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja neka- 
terih aktov 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini 

- osnutek zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
o jedrski varnosti 

- predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za spre- 
membo 3. člena zakona o vojaških sodiščih. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1988 uporabljajo 
za potrebe gospodarstva 

- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o preložitvi vrača- 
nja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela 
z območja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo iz 
sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
ki zapadejo v obdobju 1987-1990 

- soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta VTOZD 
za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter 
skupnih temeljev kreditne politike v letu 1988. 

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

benopolitičnih organizacij. 

PRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
- Zahteve po dodatnem 
razbremenjevanju dohodka, čistega 
dohodka in osebnih dohodkov 

Skupščina občine Novo me- 
sto je na sejah zborov 28/ 
9-1988 obravnavala stališča 
Izvršnega sveta Skupščine 
Občine Novo mesto v zvezi 
z zahtevami po dodatnem raz- 
bremenjevanju dohodka, či- 
stega dohodka in osebnih do- 
hodkov in v zvezi s tem spre- 
jela stališča, ki jih posreduje 
Skupščini SR Slovenije. 

1. V zvezi z zahtevo po zni- 
žanju občinskega davka iz do- 
hodka delavcev Skupščine 
občine Novo mesto predlaga, 
da Skupščina SR Slovenije 
zaveže Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, da v DOGOVO- 
RU o izvajanju politike na po- 
dročju splošne porabe na rav- 

' ni občin v SR Sloveniji v letu 
1988 (Uradni list SRS, št. 15/ 
88) spremeni določilo, da re- 
publika nadomešča izpad 
sredstev v občinskem prora- 
čunu do dovoljene porabe le 
v primeru, če ima občina uve- 
den najmanj 0,75% davek iz 
osebnih dohodkov delavcev. 
Višina tega davka (tako repu- 
bliškega kot občinskega) ni 
bila ob spremembi obračun- 
skega sistema, to je ob pove- 
čanju BOD, korigirana, zato 
menimo, da je ta limit potreb- 
no korigirati najmanj s korek- 
cijskim faktorjem, ki izhaja iz 
spremembe BOD. 

2. V zvezi z zahtevo po zni- 

žanju prispevnih stopenj iz 
BOD za vsa tista področja, 
kjer nastajajo presežki, daje 
Skupščina občine Novo me- 
sto naslednje pobude Skupš- 
čini SR Slovenije, da zaveže 
Republiške SIS družbenih de- 
javnosti in Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije: 

a) Sistem delovanja solidar- 
nosti v družbenih dejavnostih 
v SR Sloveniji je potrebno pri- 
lagoditi interventni zakonoda- 
ji. Sedanje stanje, ko morajo 
tisti, ki prejemajo solidarnost- 
no pomoč zaradi interventne 
zakonodaje zniževati prispev- 
ne stopnje in jih imajo nižje od 
tistih, ki sredstva za solidar- 
nost dajejo, je nevzdržna. 

b) Na nivoju republike je po- 
trebno takoj pristopiti k raci- 
onalizaciji mreže izvajalskih 
organizacij s področja druž- 
benih dejavnosti. Slovenija je 
premajhna, tako glede po- 
treb, ki jih ima, kakor tudi gle- 
de sredstev, s katerimi lahko 
razpolaga za te namene, da bi 
na tem področju še naprej 
prepuščala razvoj interesu in 
ambicijam posameznih izva- 
jalcev. Te naloge ne moremo 
realizirati v vsaki občini pose- 
bej, ampak je uresničljiva le 
na nivoju republike. 

3. V zvezi z zahtevo po zni- 
žanju prispevkov iz dohodka 
in čistega dohodka po osnovi 

BOD: 
Skupščina občine Novo me- 

sto ponovno daje pobudo 
Skupščini SR Slovenije, da 
zaveže Skupščine republiških 
SIS gospodarskih dejavnosti 
in Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da opravijo korek- 
cijo prispevnih stopenj v skla- 
du s spremembo obračunske- 
ga sistema in s tem poveča- 
naj BOD. 

4. Skupščina občine Novo 
mesto predlaga Skupščini SR 
Sloveniji, da zaveže delegate 
v zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, da zahtevajo poročilo 
vseh prihodkov in odhodkov 
(bilančnih in izven bilančnih) 
zveznega proračuna, ki je 
vsekakor največji porabnik 
splošne porabe v državi. 

5. Skupščina občine Novo 
mesto daje pobudo Skupščini 
SR Slovenije, da zaveže Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Sloveni- 
je, da preveri programe za 
SLO in družbeno samozaščito 
na ravni republike in opredeli, 
kateri programi se lahko opu- 
stijo z namenom zmanjšanja 
obremenitve gospodarstva. 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 25. okoliš 
Novo mesto je postavila več 
vprašanj v zvezi z zahtevami 
po dodatnem razbremenjeva- 
nju dohodka, čistega dohodka 
in osebnih dohodkov. Zastav- 
ljena vprašanja so razvidna iz 
priloge. Na postavljena vpraša- 
nja posredujemo naslednje 
pisne odgovore: 
ad 1. 

Prihodki splošne porabe 

v občinah in republiki so v glo- 
balu omejeni z nominalnim li- 
mitom. Sistem financiranja je 
v republiki oblikovan tako, da 
se prihodki občin in republike 
oblikujejo v skupni bilanci 
splošne porabe, ki ne sme pre- 
seči danega limita. V tem 
skupnem obsegu je bil za leto 
1988 med prihodki vkalkuliran 
davek iz osebnega dohodka 
delavcev v sprejeti višini (t.j. 
0,75% v občinah, ki naj bi pre- 
jemale odstopljeni prometni 
davek, in 0,60% v republiki). 
Višina davka ni bila popravlje- 
na s faktorjem povečanja bru- 
to osebnih dohodkov delav- 
cev, ker je bila z letom 1988 
uveljavljena spremenjena os- 
nova za izračun davka iz do- 
hodka TOZD in delovnih skup- 
nosti. Podatki periodičnih 
obračunov za prvo polletje le- 
tos potrjujejo, da je učinek zni- 
žanja davčne osnove za obli- 
kovanje sredstev davka iz do- 
hodka bistveno večja od učin- 
ka nespremenjene stopnje 
davka iz OD. Prav tako so z vi- 
dika omejitev rasti sredstev za 
osebne dohodke stopnje dav- 
ka iz OD vsebovane v koefici- 
entu povečanja BOD v SR Slo- 
veniji z začetkom leta 1988. 

Pri oblikovanju ravni dogo- 
vorjene splošne porabe v obči- 
nah v letu 1988 se je z uveljavi- 
tvijo zakona o davkih občanov 
odprlo vprašanje zagotovitve 
te ravni ob dejstvu, da bo pri- 
šlo do izpada prihodkov iz na- 
slova davkov občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da ni primerno 
znižati kriterijev za uveljavitev 
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prejema odstopljenega repu- 
bliškega davka, če upošteva- 
mo navedeno. V občinah, ki ne 
prejemajo odstopljenega repu- 
bliškega prometnega davka, 
se morajo prilivi prihodkov us- 
kladiti z dovoljeno ravnijo po- 
rabe, tudi z znižanjem občin- 
skega davka iz osebnega do- 
hodka delavcev. V občinah, 
kjer prejemajo odstopljeni re- 
publiški prometni davek, pa se 
lahko sicer odločijo za zniža- 
nje občinskega davka iz oseb- 
nega dohodka, vendar jim 
v tem primeru razlike v prihod- 
kih ne bo mogoče nadomestiti 
z republiškim virom. 
ad 2. 

Razreševanje navedenih od- 
prtih vprašanj v družbenih de- 
javnostih v SR Sloveniji je že 
nakazano v Programu ukrepov 
za razvoj svobodne menjave 
dela na področju družbenih 
dejavnosti v SR Sloveniji. 
ad 3. 

V skladu s programom dela 
Skupščine SRS za leto 1988 je 
pričet postopek obravnave po- 
ročila Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije o uresničeva- 
nju razvojnega načrta splošne 
ljudske obrambe in določenih 
nalog družbene samozaščite 
z vidika uveljavljanja zasnove 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v ob- 
dobju 1986-1988. Skupščina 
SR Slovenije bo navedeno po- 
ročilo obravnavala predvido- 
ma v januarju 1989. Iz poročila 
je razvidno, da se v vse bolj 
zaostreni gospodarski in druž- 
beni krizi uresničujejo temeljni 
cilji razvoja spiošne ljudske 
obrambe in družbene samo- 
zaščite le v omejenem obsegu 
ter da so se programi tekoče 
prilagajali materialnim možno- 
stim SR Slovenije. 

V planskih aktih SR Sloveni- 
je za obdobje 1986-1990 smo 
opredelili programe splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, za katere bi na- 
menjali najmanj 0,4% in ne več 
kot 0,5% od narodnega dohod- 
ka. Že s samim obrambno-raz- 
vojnim načrtom za tekoče 
srednjeročno obdobje pa ni 
zagotovljena usmeritev Skupš- 
čine SR Slovenije iz leta 1985 

ter temeljnih planskih aktov, 
ker so zajeti le programi sploš- 
ne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite v višini 0,3% 
od narodnega dohodka v za- 
četnem obdobju s ciljem, da se 
do leta 1990 doseže uresniče- 
vanje programov v višini 0,4% 
od narodnega dohodka. Zara- 
di zaostrovanja ekonomskih 
možnosti so bili programi 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v letu 
1986 in 1987 uresničeni le v vi- 
šini 0,23% od narodnega do- 
hodka (v programih so zajete 
le neposredne naloge splošne 
ljudske obrambe, torej brez 
blagovnih rezerv in zaklonišč, 
ki se financirajo izven dogo- 
vorjenega deleža od narodne- 
ga dohodka). 

Sredi leta 1988 je Republiški 
sekretariat za ljudsko obram- 
bo, kljub zaostrenim material- 
nim možnostim pri uresničeva- 
nju prednostnih programov 
dal usmeritev naj se v skladu 
s programom ukrepov za izva- 
janje ekonomske politike v SR 
Sloveniji po 15. maju v obči- 
nah ponovno preverijo progra- 
mi splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite in da se 
zagotovi usmeritev do 10%-ne- 
ga znižanja prispevka za sploš- 
no ljudsko obrambo. Po obči- 
nah so bili selektivni, tako da 
je bil med letom prispevek za 
splošno ljudsko obrambo zni- 
žan v povprečju za 18% (od 5% 
v Ajdovščini do 30% v občini 
Šmarje pri Jelšah in 50% v ob- 
čini Kamnik). V nekaterih obči- 
nah bo postopek znižanja pri- 
spevka za splošno ljudsko 
obrambo opravljen na podlagi 
devetmesečnih rezultatov po- 
slovanja, v 9 občinah pa pri- 
spevka za splošno ljudsko 
obrambo v letu 1988 ne bodo 
zniževali, saj v povprečju zna- 
ša le 0,32% od BOD. V teh ob- 
činah zagotovljena sredstva ne 
zadoščajo niti za pokrivanje 
najnujnejšega dela programov 
iz obrambno razvojnih načrtov 
za leto 1988 in v nekaterih že 
opuščajo dejavnosti. Znatno je 
začelo zaostajati uresničeva- 
nje programov civilne zaščite, 
delno pa tudi programov pri- 
prav prebivalstva, zvez in krip- 
tozaščite ter narodne zaščite. 

Nadaljevanje trendov iz prete- 
klih let bo povzročilo neuskla- 
jen razvoj sistema, porušena 
bosta integralnost in poveza- 
nost obrambnega in samozaš- 
čitnega sistema. — 

V SR Sloveniji uresničujemo 
le dva programa, ki sta republi- 
škega pomena, in to program 
vzajemnosti in izenačevanja 
pogojev obrambnih priprav ter 
program aktiviranja občinskih 
centrov za obveščanje, ki delu- 
jejo tudi za potrebe pokrajin. 
Po programu vzajemnosti naj 
bi vse občine v skladu z dogo- 
vorom zagotavljale sredstva 
v višini do 0,05% od narodne- 
ga dohodka za uresničevanje 
nalog splošne ljudske obram- 
be, ki so skupnega pomena za 
obrambno pripravljenost SR 
Slovenije, dne 8. 11. 1984 za 
leto 1985 in 10. 1. 1986 za ob- 
dobje 1986-1990 so kot te na- 
loge določene: 
- nabava opreme in oboroži- 
tvenih sredstev teritorialne 
obrambe 31,6% 
- odplačilo anuitet za nabavo 
oborožitev sredstev po progra- 
mih, ki so bili preneseni v reali- 
zacijo na Vojaški servis NBJ 

21,9% 
- usposabljanje letalskih od- 
delkov teritorialne obrarfbe 

0,7% 
- zagotavljanje osebnih do- 
hodkov delavcev pokrajinskih 
štabov za teritorialno obrambo 

45,8% 
Dejansko pa pri realizaciji 

programa ob upoštevanju tudi 
programov, ki so bili preneseni 
v realizacijo na Vojaški servis 
NB Jugoslavije, nenehno na- 
rašča delež sredstev za osebne 
dohodke delavcev pokrajin- 
skih štabov za teritorialno 
obrambo na škodo nabave 
opreme in bi z nadaljevanjem 
tega trenda sredstva vzajem- 
nosti že v kratkem namenjali le 
še za osebne dohodke. 

Ker je bil dogovor s progra- 
mom vzajemnosti sprejet za 
obdobje 1985-1990 in se bo po 
letu 1990 prenehal uresničeva- 
ti, bo: 
- v letih 1989 in 1990 zago- 
tovljeno izvajanje programa 
v okviru dovoljene rasti sred- 
stev za splošno porabo, pri če- 
mer bi se izvedba programa 

prilagodila obsegu materialnih 
možnosti, 
- proučena možnost za pre- 
nos financiranja osebnih do- 
hodkov delavcev pokrajinskih 
štabov za teritorialno obrambo 
in strokovnih služb pokrajin po 
letu 1990 v proračun SR Slove- 
nije, 
- proučena možnost za raci- 
onalnejše organiziranje pokra- 
jin vključno z zmanjšanjem 
števila pokrajin in zmanjša- 
njem števila zaposlenih v po- 
krajinskih štabih za teritorial- 
no obrambo in strokovnih 
službah pokrajinskih odborov. 

Program neprekinjenega de- 
lovanja občinskih centrov za 
obveščanje, ki delujejo tudi za 
potrebe pokrajin, naj bi bil re- 
aliziran do 1. 1. 1988. Vendar 
pa se je kljub sklepom Sveta za 
ljudsko obrambo pri Predsed- 
stvu SR Slovenije in Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
njegova realizacija podaljšala 
prav zaradi omejenih material- 
nih možnosti v občinah, ki mo- 
rajo zagotoviti finančna in dru- 
ga sredstva za delovanje teh 
centrov, čeprav z njihovim de- 
lovanjem zagotavljamo najnuj- 
nejšo pripravljenost za prenos 
ukazov za izvajanje ukrepov za 
pripravljenost ter mobilizacije 
v SR Sloveniji. S spremembo 
republiškega odloka o organi- 
zaciji in delovanju službe za 
opazovanje in obveščanje bo 
podaljšan rok za aktiviranje 
občinskih centrov za obvešča- 
nje, čimprej pa je potreba za- 
gotoviti neprekinjeno delova- 
nje tistih centrov, ki delujejo 
tudi za potrebe pokrajin. 

Ob upoštevanju dejanskih 
razmer, potreb in možnosti za 
uresničevanje obrambno raz- 
vojnih načrtov Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije meni, 
da nadaljnje zniževanje pro- 
gramov splošne ljudske 
obrambe in določenih nalog 
družbene samozaščite ni več 
možno, ker v zadnjih letih 
ohranjamo le še doseženo 
stopnjo pripravljenosti posa- 
meznih prednostnih sestavin 
splošne ljudske obrambe (teri- 
torialna obramba, civilna zaš- 
čita), v preostalih pa se dejav- 
nosti že opuščajo. 
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Republiške uprave za družbene prihodke 
na delegatsko pobudo skupine delegatov za 
gospodarsko področje 13. okoliš, Škofja Loka 

Skupina delegatov za področje gospodarstva 13. okoliš 
Skupščina občine Škofja Loka je podala naslednjo delegat- 
sko pobudo: 

V četrtek, 21/7-1988 je republiška uprava za družbene 
prihodke sklicala sestanek predsednikov komisij za ugotavlja- 
nje katastrskega dohodka v vseh slovenskih občinah. Na 
sestanku so bila dana metodološka in druga navodila za 
opravljanje tega dela. Med drugim je bil podan tudi rok 
v katerem naj bi občinske oziroma medobčinske komisije 
končale delo na ugotavljanju katastrskega dohodka in sicer 
naj bi bilo delo končano na podlagi medrepubliškega dogo- 
vora do 15/9-1988. Glede na čas dopustov in zahtevnost 
problematike menimo, da je določeni rok po našem mnenju in 
tudi po mnenju predstavnikov drugih občin na omenjenem 
sestanku popolnoma nesprejemljiv in ga ni mogoče upošte- 
vati. Zato predlagamo, da skupščina naloži izvršnemu svetu, 
da ponovno prouči: 

1. Dogovorjene roke za ugotavljanje katastrskega dohodka 
ter jih ustrezno spremeni — predlagamo, da naj bi se rok za 
delo občinskih komisij podaljšal do konca oktobra; 

2. Da ugotovi vzroke za zamude pW izvajanju medrepubli- 
škega dogovora v SRS in po potrebi primerno ukrepa; 

3. Ob tem opozarjamo tudi na dejstvo, da je po našem 
mnenju ugotavljanje katastrskega dohodka (na novo) vsaj 
v primeru naše občine, ki nima novo uvedenih katastrskih 
kultur niti bistvenih sprememb na zemljiščih ne glede na 
določila medrepubliškega dogovora nesmotrno in ne prinaša 
ekonomskih učinkov. Po našem mnenju bi lahko vsaj v našem 
primeru popolnoma enake učinke dosegli z ustreznimi valori- 
zacijami že ugotovljenega katastrskega dohodka. 

Republiška uprava za družbene prihodke je posredovala 
naslednji odgovor: 

Odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o začetku 
ugotavljanja katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 29/88) 
med drugim opredeljuje tudi roke, do katerih je potrebno pri 
ugotavljanju katastrskega dohodka opraviti posamezne faze 
dela. Po prvotnem predlogu naj bi občinske oziroma medob- 
činske komisije za ugotavljanje katastrskega dohodka zaklju- 
čile svoje delo do 15. septembra 1988, republiška komisija do 
15. oktobra 1988, občinske skupščine pa naj bi sprejele 
lestvice katastrskega dohodka do 25. novembra 1988. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je pobudo skupine delegatov 
upošteval tako, da je rok, do katerega naj bi občinske oziroma 
medobčinske komisije zaključile svoje delo podaljšal od 15. 
septembra na 5. oktober, za republiško komisijo pa od 15. 
oktobra na 25. oktober 1988. Predloga za podaljšanje roka za 
delo občinske oziroma medobčinske komisije do konca okto- 
bra ni bilo možno sprejeti, ker bi le-ta onemogočil občinskim 
skupščinam sprejem lestvic katastrskega dohodka do 25. 
novembra 1988 in njihovo potrditev v Skupščini SR Slovenije 
v mesecu decembru. 

Da bi občinske oziroma medobčinske komisije lahko v tem 
roku zaključile svoje delo, je Zavod SR Slovenije za statistiko 
po dogovoru z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano izračunal poprečne pridelke za zadnje pet- 
letno obdobje za glavne kulture po katastrskih okrajih, 
poprečno porabo mineralnih gnojil in sredstev za varstvo 
rastlin po občinah ter poprečne cene glavnih kmetijskih pri- 
delkov. Po dogovoru z gozdnogospodarskimi organizacijami 
bodo le-te nudile tudi vse podatke, potrebne za izdelavo 
lestvic katastrskega dohodka od gozdov. Zagotovitev navede- 

nih podatkov bo bistveno prispevala k zmanjšanju obsega 
dela občinskih oziroma medobčinskih komisij za ugotavljanje 
katastrskega dohodka. 

Dogovor o temeljnih kriterijih za obračun in valorizacijo 
katastrskega dohodka (Uradni list SFRJ, št. 35/87) je bil podpi- 
san in objavljen v drugi polovici septembra preteklega leta. 
Z navedenim dogovorom je bilo potrebno uskladiti zakon 
o ugotavljanju katastrskega dohodka in izdelati nova navodila 
za ugotavljanje in valorizacijo katastrskega dohodka ter 
obrazce za nov izračun, kar predstavlja dokaj obsežno in 
zahtevno nalogo, ki jo je moral Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano opraviti v okviru drugih izrednih 
nalog in ob dokaj okrnjeni kadrovski zasedbi. 

Mnenja, da bi se v določenih občinah oziroma katastrskih 
okrajih izvajala valorizacija katastrskega dohodka, v ostalih 
pa nov izračun, ni možno upoštevati predvsem iz razloga, da 
v večini primerov zemljšča posamezne upravne občine segajo 
v več katastrskih okrajev (Občina Škofja Loka v 4) in bi takšni 
različni pristopi k ažuriranju katastrskega dohodka v okviru 
občine neenakopravno delovali na obveznosti in pravice 
občanov, ki izvirajo iz tega naslova. Namen novega izračuna 
katastrskega dohodka je glede na spremembe v strukturi in 
obsegu kmetijske proizvodnje ugotoviti čimbolj realen kata- 
strski dohodek in vzpostaviti čimrealnejše razmerje v višini 
katastrskega dohodka med katastrskimi kulturami in med 
katastrskimi razredi v okviru katastrskih kultur. 

STALIŠČE Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do pobude skupin delegatov vseh petih 
okolišev s področja obrti in podobnih dejavnosti 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
za spremembo odloka o načinu vrednotenja in 
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev v lasti 
občanov 

Delegati vseh 5. okolišev s področja obrti in podobnih 
dejavnosti Zbora združenega dela skupščine SR Slovenije so 
postavili naslednje delegatsko vprašanje 

Ob sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov želimo opozoriti delegate Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije na določilo Odloka 
o načinu vrednotenja in stopnjah amortizacije osnovnih sred- 
stev v lasti občanov (Ur. list SRS št. 47/87), ki kljub temu, da se 
v navedenem zakonu rešujejo nekatera pomembna vprašanja, 
po drugi strani pa zadnja alinea 3. člena navedenega odloka 
zopet uvaja določilo, ki nikakor ne bo ugodno vplivala na 
pospešen razvoj osebnega dela. 

V 3. členu je namreč dodana alinea, ki odreja, da se amorti- 
zacija ne obračunava za osebne avtomobile obrtnikov razen 
za avtomobile, ki jih uporabljajo za opravljanje prevoza oseb 
v prostem cestnem prometu. 

Na ta način se samostojnim obrtnikom, ki sicer uporabljajo 
vozila za opravljanje gospodarske dejavnosti, ne opravljajo pa 
prevozniške dejavnosti, priznavajo le potni stroški, kar ne 
pokrivajo stroškov, ki jih ima obrtnik, ker uporablja vozilo za 
potrebe svoje dejavnosti, kaj šele, da bi ga po izrabi lahko 
nadomestil z novim. 

Samostojni obrtniki, ki opravljajo storitvene dejavnosti za 
potrebe občanov jih ne bodo mogli opravljati na domu obča- 
nov, ker bi jim tak sodoben način dela prinašal samo izgubo. 
Pravtako so zaradi te spremembe močno prizadeti obrtniki, ki 
se ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo. Z osebnimi avtomobili 
opravljajo mnogo del in nalog, ki so za nemoteno in uspešno 
vodenje njihove obratovalnice nujno potrebna kot npr. za 
nabavo materiala, sklepanje poslovnih poslov, izvajanje mar- 
ketinga in podobno. S spremembo tega odloka pa so zopet 
v slabšem ekonomskem položaju, ker nadomestitev avtomo- 
bila samo s sredstvi, ki jih pridobijo na podlagi potnih stro- 
škov ni možno. Delegati smo nad tako odločitvijo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije presenečeni, ker kljub vsem 
intencijam za pospeševanje osebnega dela nastopajo ovire, 
da bi se ta veja gospodarstva lahko uspešno razvijala. 
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Zaradi navedenega ob tej priložnosti predlagamo zboru, da 
naloži IS, da ponovno preuči Odlok o načinu vrednotenja in 
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev v lasti občanov ter 
črta zadnjo alineo 3. člena in upošteva navedeno pobudo za 
spremembo odloka. 

Pobuda se ne sprejme. 
Po veljavnem odloku o načinu vrednotenja in stopnjah 

amortizacije osnovnih sredstev v lasti občanov obračunavajo 
amortizacijo od osebnih avtomobilov delovni ljudje, ki z oseb- 
nim avtomobilom opravljajo svojo osnovno dejavnost, to je 
javni prevoz potnikov v cestnem prometu. 

Vsem ostalim delovnim ljudem pa se v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti priznavajo povračila za uporabo lastnega oseb- 
nega avtomobila na podlagi evidenc o opravljenih vožnjah. 
Veljavna ureditev, po kateri se vsem navedenim zavezancem 
priznavajo za prevožene kilometre z lastnim osebnim avtomo- 
bilom povračila v višini kilometrine, je s sistemskega vidika 
utemeljena. Po določilu 84. člena zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 36/88) se namreč kot nujno potrebni 
materialni stroški za ustvaritev celotnega prihodka priznavajo 
vsem zavezancem enaki stroški za prevoženi kilometer, kar je 
opravičljivo ob dejstvu, da na doseganje celotnega prihodka 
ne vpliva znamka, vrsta, tip, moč motorja ter ostale karakteri- 
stike osebnega avtomobila. Zato se tem zavezancem skladno 
s 63. členom kolektivne pogodbe o delovnih razmerjih med 
delavci in samostojnimi obrtniki (Uradni list SRS, št. 16/81 do 
37/85) priznava kilometrina v pavšalnem znesku za prevoženi 
kilometer v višini povprečnih stroškov za avtomobil srednjega 
razreda. Glede višine povprečnih stroškov za prevoženi kilo- 
meter pa se upošteva višina povprečnih stroškov po podatkih 
za cene pristojnega organa. 

Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da ni točna trditev predlagateljev pobude, da 
veljavni način priznavanja povračil za prevoz z lastnim oseb- 
nim avtomobilom ne zadošča za pokrivanje stroškov, ker se 
po kolektivni pogodbi, ki enako obravnava delavce in delovne 
ljudi, priznava vsem kilometrina, ki vključuje izdatke za amor- 
tizacijo, stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, stro- 
ške zavarovanja, goriva itd. za osebni avtomobil standard- 
nega razreda. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato meni, 
da odloka o načinu vrednotenja in stopnjah amortizacije 
osnovnih sredstev v lasti občanov ni potrebno spreminjati, ker 
veljavna rešitev ne predstavlja ovire za razvoj drobnega go- 
spodarstva. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV SKUPNOSTI OBALNIH 
OBČIN TER SKUPIN DELEGATOV IZ OBČIN 
IZOLA, KOPER IN PIRAN ZA ZAGOTAVLJANJE 
TAKOJŠNJE PREDNOSTNE GRADNJE NAJBOLJ 
OBREMENJENIH CESTNIH ODSEKOV 
V SLOVENIJI 

Na 31. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije 28. in 29. 
septembra 1988 so delegati skupine delegatov Skupnosti 
obalnih občin ter skupin delegatov iz občin Izola, Koper in 
Piran dali naslednjo pobudo: 

»Srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije in letošnji 
plan ponovno vključujejo nadaljevanje izgradnje obalne ceste 
na odseku križišče Ankaran-križišče Koper. Obalne občine 
izpolnjujejo predvideno obveznost za ta odsek v skladu 
z obveznostjo do sofinanciranja priključka Bertoki. Glede na 
preobremenjenost odseka z dnevnim prometom je nujno, da 
se dela pričnejo pravočasno, decembra 1988, tako da se 
izognemo kritičnim posegom izven sezone. 

Glede na sprejete zakone in deleža bencinskega dinarja za 
gradnjo tudi magistralnih cest, ki se prenaša na republike, ter 
tranš kredita Evropske investicijske banke in razpolago 
v letošnjem letu, ponovno pozivamo Izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi in pristoj- 
nostmi Skupnosti za ceste Slovenije pravočasno zagotovi 
sredstva za nadaljevanje gradnje tega najbolj obremenjenega 
cestnega odseka Slovenije v decembru 1988, prav tako pa 
tudi za nadaljevanje gradnje ostalih odsekov, ki so predvideni 
v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju (po letu 1990) na 
obalnem območju. 

Delegacija postavlja to vprašanje tudi zaradi postopkov 
sprejemanja plana Skupnosti za ceste Slovenije, ki zadnja leta 
ni bil sprejet do aprila meseca tekočega leta oziroma letos 
celo do junija meseca za leto 1988.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo sku- 
pine delegatov Skupnosti obalnih občin ter skupin delegatov 
iz občin Izola, Koper in Piran, kar je v skladu z Družbenim 
planom SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, 
št. 1/86) ter z osnutkom njegovih sprememb in dopolnitev. 

Skupine delegatov pravilno ugotavljajo pereče prometno- 
tehnične probleme in preobremenjenost odseka križišča 
Ankaran-križišče Koper s povprečnim prometom 24.450 vozil/ 
dan. 

Prav zaradi navedenega so ta in tudi drugi cestni odseki 
vključeni v srednjeročni plan graditve in rekonstrukcij magi- 
stralnih cest Skupnosti za ceste Slovenije za obdobje 
1986-1990 (Uradni list SRS, št. 26/88). Tako so v omenjeni 
plan vključene rekonstrukcija odseka križišče Ankaran-kri- 
žišče Koper, rekonstrukcija od priključka Ruda do križišča 
Valeta, gradnja tretjega prometnega pasu čez Črni kal ter 
gradnja avtoceste od Razdrtega do Divače. 

Za načrtovano rekonstrukcijo ceste od križišča Ankaran do 
križišča Koper se predhodna in pripravljalna dela že konču- 
jejo. Urejujejo se premoženjskopravne zadeve oziroma prido- 
bivajo zemljišča, lokacijsko dovoljenje pa je tik pred izdajo. Za 
vsa potrebna predhodna in pripravljalna dela je Skupnost za 
ceste Slovenije v tem letu zagotovila 1,98 milijarde din. Po 
mnenju strokovne službe te skupnosti bi gradbena dela na 
tem odseku ceste lahko začeli zgodaj spomladi 1989 ob 
pogoju, da bo tudi v prihodnjem letu najmanj zadržan 
odstotni delež sredstev za ceste iz avgusta 1988, ki se za 
razvoj cest zagotavljajo iz drobnoprodajne cene bencina in 
plinskega olja. 

Na podlagi delovnega osnutka plana za leto 1989 investitor 
- Skupnost za ceste Slovenije predvideva, da bo za rekon- 
strukcijo tega odseka namenila 20,6 milijarde din (cene sep- 
tember 1988). 

Pripravljalna dela za gradnjo odseka Razdrto-Divača že 
tečejo, tako da bodo še letos podani pogoji za začetek grad- 
benih del. 

V pobudi zahtevana zagotovitev sredstev za nadaljevanje 
gradnje cestnih odsekov na obalnem območju je po mnenju 
Izvršnega sveta predvsem neposredno povezana z zagotavlja- 
njem ustreznega deleža za ceste v drobnoprodajnih cenah 
bencina in plinskega olja. 

V tem smislu je Izvršni svet na svoji 129. seji 15. septembra 
1988 ob obravnavi informacije o virih in načrtovani porabi 
dodatnih sredstev za ceste v letu 1988 ugotovil, da so ukrepi 
Zveznega izvršnega sveta za povečanje sredstev za ceste 
v drobnoprodajnih cenah naftnih derivatov, ki so bili sprejeti 
konec julija in v začetku avgusta tega leta, prispevek 
k postopni ureditvi ustreznejšega sistema financiranja cest- 
nega gospodarstva. 

Poleg tega več določil iz osnutka družbenega dogovora 
o virih sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev cest 
prinaša take rešitve, ki bodo pripomogle k postopni ureditvi 
sistema financiranja cestnega gospodarstva. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se je za take rešitve vseskozi zavze- 
mal in jih bo podpiral tudi v bodoče, saj bodo po njegovem 
mnenju skupaj z drugimi ukrepi zagotovile posodobitev vse 
slovenske cestne mreže in s tem tudi odsekov na obalnem 
območju. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je svoj plan za leto 
1988 sprejela na 2. seji 14. 7. 1988. Vzrok za to je bilo kritično 
stanje v slovenskem cestnem gospodarstvu zaradi nerazreše- 
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nih materialnih osnov in pomanjkljivih virov sredstev. Kljub 
navedenemu pa je skupščina Skupnosti za ceste že na svoji 
21. seji 23. 12. 1987 sprejela izhodišča za plan 1988 in ukrepe 
za začasno financiranje v okviru razpoložljivih sredstev. 

Izvršni svet meni, da mora Skupnost za ceste Slovenije kljub 
omenjenim problemom pravočasno sprejemati svoje letne 
planske akte na podlagi tedaj znanih pogojev in jih nato 
tekoče prilagajati spremembam teh pogojev. 
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Ljubljana, 22.11.1988 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o obračunavanju in 

plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 

potreb na področju družbenih dejavnosti 

s predlogom zakona (ESA-625) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 139. seji dne 17. 
11. 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU PRISPEV- 
KOV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA 
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI S PREDLOGOM ZA- 
KONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in tretje alinee 312. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije. 

S predloženim zakonom se obstoječa ureditev plačevanja 
prispevkov delovnih ljudi za družbene dejavnosti usklajuje 
s sprejetimi spremembami v zakonu o davkih občanov glede 
odbitnih postavk pri določanju prispevne osnove za prispevke 
iz dohodka. 

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 delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republi- 
škem sekretariatu za finance, 

- Marija FERLEŽ, republiška podsekretarka v Republi- 
škem sekretariatu za finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 

S tem predlogom za izdajo zakona se obstoječa ureditev 
plačevanja prispevkov iz dohodka za delovne ljudi, ki se 
jim ugotavlja dohodek, usklajuje z nedavno sprejetim 
novim zakonom o davkih občanov. Ta uskladitev se 
nanaša na določanje odbitnih postavk, ki se upoštevajo pri 
ugotavljanju davčne oziroma prispevne osnove. Glede na 
nove rešitve v zakonu o davkih občanov se s tem predlo- 
gom za izdajo zakona predlagajo naslednje spremembe 
v obtoječi ureditvi določanja prispevne stopnje: 

- namesto dosedanje odbitne postavke - 70% letnega 
povprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v SR 
Sloveniji se upošteva nova odbitna postavka - neto zne- 
sek zavarovalne osnove, od katere se za odmerno leto 

obračuna prispevek iz osebnega dohodka za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje: 

- nadomestila osebnega dohodka za čas odsotnosti 
z dela zaradi bolezni in poškodbe se upoštevajo v višini, 
ugotovljeni po merilih, ki jih kolektivna pogodba določa za 
delavce; 

— uvaja se nova odbitna postavka - posebna nadome- 
stila, izplačana delavcem v skladu s kolektivno pogodbo 
za inovacijske prispevke (izumi, znaki razlikovanja in teh- 
nične izboljšave). 

Predlagane spremembe bodo pričele veljati 1. januarja 
1989. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov 

za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih 

dejavnosti    

1. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za sprejetje zkona je podana v določbah 7. 
točke prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, kjer je 
določeno, da se z zakonom urejajo vprašanja, ki so skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane glede sistema financiranja 
in finančnega poslovanja samoupravnih interesnih skupnosti. 

2. Prikaz obstoječe ureditve in razlogi za izdajo 
zakona 

Z zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti je urejeno tudi vprašanje plačevanja obveznosti za 
delovne ljudi. Tako se prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki 
se jim ugotavlja dohodek, po obstoječi ureditvi obračunavajo 
in plačujejo od doseženega dohodka, zmanjšanega: 

- za zakonske in pogodbene obveznosti, določene z zako- 
nom o davkih občanov, razen za prispevke iz dohodka, ki se 
plačujejo samoupravnim interesnim skupnostim; 

- za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov ter 
za sredstva skupne porabe delavcev pod pogoji in po merilih 
iz kolektivne pogodbe in za regres za letni dopust delovnih 
ljudi v višini, kot to določa kolektivna pogodba za delavce; 

- za 70% letnega povprečnega čistega osebnega dohodka 
delavcev v SR Sloveniji v odmernem letu; 

- za obračunane prispevke in davek iz osebnega dohodka 
delovnih ljudi; 

- za nadomestila osebnega dohodka v višini, ugotovljeni 
po merilih, kot to določa kolektivna pogodba za delavce, 
uporabljenih na povprečni mesečni osebni dohodek delovnih 
ljudi za preteklo leto. 

Navedena ureditev je povzeta po ureditvi, ki je v zakonu 
o davkih občanov določena za ugotavljanje davčne osnove. 
Glede na to, da je bilo z novim zakonom o davkih občanov, 
sprejetim v septembru letos, vprašanje ugotavljanja davčne 
osnove v nekaterih elementih spremenjeno, je treba z navede- 
nimi spremembami uskladiti tudi predloženi zakon. 

3. Predlagane rešitve 

Zaradi uskladitve z novim zakonom o davkih občanov pred- 
lagamo naslednje spremembe v obstoječi ureditvi določanja 
osnove za prispevke iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim 
ugotavlja dohodek: 

1) namesto dosedanje odbitne postavke v višini 70% let- 
nega povprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v SR 
Sloveniji se predlaga nova odbitna postavka - neto znesek 

zavarovalne osnove, od katere se za odmerno leto obračuna 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Takšna 
rešitev glede ugotavljanja davčne osnove je bila v novem 
davčnem zakonu uveljavljena na pobudo obrtnih združenj, in 
sicer z utemeljitvijo, da se zavezancem kot odbitna postavka 
prizna tista višina zavarovalne osnove, v katero je zavezanec 
glede na svojo ekonomsko moč dejansko razvrščen; 

2) nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in 
poškodbe naj se priznajo kot odbitna postavka v višini, ugo- 
tovljeni po merilih, ki jih kolektivna pogodba določa za 
delavce. Pri tem se opušča podrobnejše določanje osnove za 
ugotavljanje nadomestila, ker bo to v skladu s posebnimi 
predpisi in samoupravnimi splošnimi akti s področja zdrav- 
stvenega varstva urejeno v kolektivni pogodbi; 

3) predlaga se uvedba nove odbitne postavke - posebna 
nadomestila, izplačana delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo za inovacijske dosežke (izumi, znaki razlikovanja in 
tehnične izboljšave). Takšna rešitev je bila v novem zakonu 
o davkih občanov uveljavljena v okviru predlogov za pospeše- 
vanje inovativnosti v zasebnem delu. S tem bodo delovni 
ljudje glede ugotavljanja prispevne osnove načelno izenačeni 
z delavci v združenem delu, saj se nadomestila za inovacijske 
dosežke priznavajo kot odbitna postavka tudi pri ugotavljanju 
davčnih oziroma prispevnih obveznosti, ki se poravnavajo iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

Predlagana ureditev bo pričela veljati 1. januarja 1989 
(hkrati z uveljavitvijo ustreznih določb v zakonu o davkih 
občanov). 

4. Finančne in druge posledice 

S predlaganim zakonom ne bodo nastale nove obveznosti 
za proračune družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako se 
s predlaganim zakonom ne bodo povečala administrativno 
tehnična opravila pri upravnih organih oziroma drugih upo- 
rabnikih družbenih sredstev. 

S predlagano spremembo odbitne postavke, ki se nanaša 
na neto znesek zavarovalne osnove (doslej se ta odbitna 
postavka priznava v višini 70% povprečnega čistega oseb- 
nega dohodka delavcev v SRS) bo prišlo do prerazporeditve 
obveznosti med posameznimi zavezanci. Do te prerazporedi- 
tve bo prišlo glede na to, v kakšnem razmerju je predlagana 
odbitna postavka (neto zavarovalna osnova) posameznega 
zavezanca do veljavne odbitne postavke (70% povprečnega 
čistega osebnega dohodka). Vendar ocenjujemo, da se delež 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb iz dohodka, ki jih 
prispevajo delovni ljudje, zaradi tega v globalu ne bo znatneje 
spremenil. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov 

za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih 

dejavnosti 

1. člen 
V zakonu o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 

zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti (Uradni list SRS, št. 40/87, - prečiščeno besedilo, 1/88 in 
28/88) se 15. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja 

dohodek, se obračunavajo in plačujejo od doseženega 
dohodka, zmanjšanega za: 
- zakonske in pogodbene obveznosti, določene z zakonom 
o davkih občanov, ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka, 
razen za prispevke iz dohodka, ki se plačujejo samoupravnim 
interesnim skupnostim: 
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- osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov delav- 
cev pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe; 
- sredstva skupne porabe delavcev pod pogoji in po merilih 
iz kolektivne pogodbe in za regres za letni dopust delovnih 
ljudi v višini, kot to določa kolektivna pogodba za delavce; 
- neto znesek zavarovalne osnove, od katere se za odmerno 
leto obračuna prispevek za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje; 
- obračunane prispevke in davek iz osebnega dohodka 
delovnih ljudi; 
- nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in 
poškodbe v višini, ugotovljeni po merilih, ki jih kolektivna 

pogodba določa za delavce; 
- posebna nadomestila, izplačana delavcem v skladu 
s kolektivno pogodbo za izume, znake razlikovanja in teh- 
nične izboljšave, za katere je s potrdilom posebne komisije, 
ustanovljene pri republiškem upravnem organu, pristojnem 
za raziskovalno dejavnost, izkazano, da gre za te oblike 
ustvarjalnosti (v nadaljnjem besedilu: osnova za prispevke iz 
dohodka).« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1989. 

OBRAZLOŽITEV 

S predloženim predlogom zakona se obstoječa ureditev 
določanja osnove za prispevke iz dohodka za delovne ljudi, ki 
se jim ugotavlja dohodek, usklajuje z nekaterimi novimi reši- 
tvami v novem zakonu o davkih občanov. V zakonu o obraču- 
navanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje družbe- 
nih potreb na področju družbenih dejavnosti so pri določanju 
prispevne osnove za delovne ljudi smiselno povzete rešitve, ki 
so v zakonu o davkih občanov ueljavljene za določanje 
davčne osnove. Zato je treba glede na spremembe v davčni 
zakonodaji ustrezno spremeniti tudi obstoječo ureditev plače- 
vanja prispevkov za družbene dejavnosti. 

V skladu z novimi rešitvami v davčnem zakonu se predla- 
gajo naslednje spremembe glede ugotavljanja prispevne 
osnove za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek: 
- namesto dosedanje odbitne postavke v višini 70% letnega 
povprečnega čistega osebnega dohodka delavcev v SR Slove- 
niji se predlaga nova odbitna postavka v višini neto zneska 
zavarovalne osnove, od katere se za odmerno leto obračuna 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 
- nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in 
poškodbe se bodo priznala kot odbitna postavka v višini, 
ugotovljeni po merilih, ki jih kolektivna pogodba določa za 
delavce, pri čemer bo zakon opustil podobnejšo opredelitev 
osnove za nadomestila. Način ugotavljanja te osnove bo 
namreč podrobneje urejen s kolektivno pogodbo in sicer 
v skladu s posebnimi predpisi in samoupravnimi splošnimi 
akti s področja zdravstvenega varstva; 
- v skladu s predlogi za pospeševanje inovativne dejavnosti 
v zasebnem delu je predlagana nova odbitna postavka 
- posebna nadomestila, izplačana delavcem v skladu s kolek- 
tivno pogodbo za inovacijske dosežke (izumi, znaki razlikova- 
nja in tehnične izboljšave). Takšna ureditev je s posebnim 
zakonom uveljavljena tudi pri ugotavljanju osnove za davke 

oziroma prispevke iz dohodka, ki jih plačujejo delavci v zdru- 
ženem delu. 

Predlagane spremembe bodo začele veljati 1. januarja 
1989. 

PREGLED 
določb zakona o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti, ki se spremenijo 

15. člen 
Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja 

dohodek, se obračunavajo in plačujejo od doseženega 
dohodka, zmanjšanega: 
- za zakonske in pogodbene obveznosti, določene z zako- 
nom o davkih občanov, razen za prispevke iz dohodka, ki se 
plačujejo samoupravnim interesnim skupnostim; 
- za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov ter 
za sredstva skupne porabe delavcev pod pogoji in po merilih 
iz kolektivne pogodbe in za regres za letni dopust delovnih 
ljudi v višini, kot to določa kolektivna pogodba za delavce; 
- za 70% letnega povprečnega čistega osebnega dohodka 
delavcev v SR Sloveniji v odmernem letu; 
- za obračunane prispevke in davek iz osebnega dohodka 
delovnih ljudi; 
- za nadomestila osebnega dohodka v višini, ugotovljeni po 
merilih, kot to določa kolektivna pogodba za delavce, uporab- 
ljenih po povprečni mesečni osebni dohodek delovnih ljudi za 
preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: osnova za prispevke iz 
dohodka). 
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PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 

od leta 1986 do leta 2000 (ESA-493) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 138. seji dne 10. 
11. 1988 obravnaval: 

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOLGOROČ- 
NEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1986 
DO LETA 2000, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena in 253. člena poslovnika 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 bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

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

- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, 

- Albin PANIČ, namestnik direktorja Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje. 

UVODNO POJASNILO 

Odlok o pripravi in sprejetju sprememb in dopol- 
nitev Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000, na njegovi osnovi izde- 
lana analiza pogojev in možnosti, sprejete smer- 
nice in na temelju njih Osnutek sprememb in 
dopolnitev, razgibana skupščinska razprava in 
posredovani pisni predlogi, usmeritve ter pri- 
pombe, vse to rezultira sedaj v Predlogu spre- 
memb in dopolnitev Dolgoročnega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-2000. Glede na ugotovitve 
Skupščine SR Slovenije, da osnutek sledi vsebin- 
skim opredelitvam v sprejetih smernicah, pač pa 
ni delno skladen z njimi v poglavju o energetiki, 
smo Skupščini SR Sloveniji že predložili dopol- 
njene planske rešitve na področju energetike. Ker 
je bilo v celoti veliko vsebinskih sprememb in 
dopolnitev glede na nove strokovne podlage ni 
bilo primerno popravljati tekst iz osnutka temveč 
smo napisali povsem novo besedilo. 

Predlog tvorita dva enakovredna dela: tekstu- 
alni in kartografski. Prvi del (I. Spremembe in 
dopolnitve od osnutka dalje) se začenja z amand- 
maji glede na osnutek sprejetih sprememb in 
dopolnitev (razen za energetiko), kateremu sledi 
čistopis (II. Čistopis spremenjenih poglavij) vseh 
sprememb in dopolnitev glede na Dolgoročni plan. 
Drugi del vsebuje pojasnila k predlogu kartograf- 
skega dela, obvezna izhodišča Dolgoročnega 
plana in kartografsko gradivo (III. Kartografski del 
- dopolnjen 1988). Za besednimi in kartografskimi 
spremembami in dopolnitvami Dolgoročnega 
plana sledijo vse tiste predlagane spremembe in 
dopolnitve, za katere ocenjujemo, da so smiselno 
že zajete v tekstu oz. sodijo v srednjeročni plan, ali 
pa so normativno urejene (IV). V času izdelave 
predloga od osnutka dalje smo opravili tudi nujne 
redakcijske uskladitve s predpisi. Novo besedilo 
je v čistopisu (glede na Dolgoročni plan, razen 
v poglavju Energetika) napisano z velikimi črkami, 
besedilo, ki se črta, pa je polkrepko. Ohranili smo 
vrstni red iz Dolgoročnega plana. 

priloga poročevalca 



I. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

INDUSTRIJA 

3.1.5. V prvem stavku se za besedo »proizvoda« vstavi »Z 
VEČJIM DELEŽEM RECIKLAŽE« tako, da celotni stavek glasi: 

»V industriji bomo intenzivneje uvajali proizvodne pro- 
grame z večjo udeležbo visoko strokovnih delavcev in znanja, 
z večjo inovativno sposobnostjo, z visoko avtomatizirano pro- 
izvodnjo, s sorazmerno manjšo porabo energije in surovin na 
enoto proizvoda, Z VEČJIM DELEŽEM RECIKLAŽE, z višjim 
dohodkom na zaposlenega in na vložena sredstva, z visokim 
deležem izvoza ter ob upoštevanju varovanja okolja in smo- 
trne rabe prostora.« 

Drugi odstavek se v celoti črta. 

GOZDARSTVO 

3.1.16. V četrtem odstavku se za besedo »bomo« izpusti 
beseda »korenito«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da glasi: 
Zato bomo spremenili strategijo gospodarjenja z gozdovi. 

Ob zmanjšanem obsegu donosov, ob pričakovanju slabše 
kvalitete lesa bo potrebno zagotoviti sredstva za večja vlaga- 
nja v gozdove na področju varstva in gojenja gozdov. 

V osmem odstavku se namesto številke »4« vstavi »3,5«, 
namesto »1,68« vstavi »1,38« in namesto »2,32« vstavi »2,12« 
tako, da stavek glasi: 

»Posek v letu 2000 bo predvidoma 3,5 mio m3 in to 1,38 mio 
m3 v družbenih gozdovih in 2,12 mio m3 v zasebnih gozdovih. 

V devetem odstavku se za besedico »upoštevati« črta tekst 
do konca stavka in doda novi, ki glasi »NAČRTOVANI OBSEG 
IZKORIŠČANJA GOZDOV TER VARSTVENIH, GOJITVENIH IN 
DRUGIH DEL V OKVIRU OPTIMALNE GOSTOTE GOZDNIH 
PROMETNIC. GOZDNOGOSPODARSKE ORGANIZACIJE 
BODO ZAGOTOVILE, DA BO ZLASTI PRI GRADNJI GOZDNIH 
PROMETNIC V GOZDU ČIMMANJ POŠKODB. ZATO JE 
POTREBNO UPORABLJATI SODOBNO TEHNOLOGIJO IN 
UPOŠTEVATI NAČELA VARSTVA NARAVE.« Celotni odstavek 
se tako glasi: 

Pri načrtovanju gradenj gozdnih cest je treba upoštevati 
NAČRTOVANI OBSEG IZKORIŠČANJA GOZDOV TER VAR- 
STVENIH, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL V OKVIRU OPTI- 
MALNE GOSTOTE GOZDNIH PROMETNIC. GOZDNOGOSPO- 
DARSKE ORGANIZACIJE BODO ZAGOTOVILE, DA BO ZLA- 
STI PRI GRADNJI GOZDNIH PROMETNIC V GOZDU ČIMMANJ 
POŠKODB. ZATO JE POTREBNO UPORABLJATI SODOBNO 
TEHNOLOGIJO IN UPOŠTEVATI NAČELA VARSTVA NARAVE. 

TURIZEM 

3.1.17. V zadnjem odstavku se vse besedilo za besedo »in« 
črtaj nadomesti z novim tako, da glasi: »OBMOČJA ZA TURI- 
STIČNI OZIROMA REKREACIJSKI NAMEN JE MOŽNO OPRE- 
DELJEVATI TUDI TAM, KJER SO DOBRINE SPLOŠNEGA 
POMENA Z ZAKONI POSEBEJ ZAŠČITENE, PRI ČEMER JE 
TREBA UKREPATI SELEKTIVNO GLEDE NA POTENCIALNI 
SKUPNI GOSPODARSKI UČINEK IN RAB, KI SE MED SABO 
NE ISKUUČUJEJO.« 

PROMET IN ZVEZE 

3.1.32. V drugem odstavku se letnica »1987« nadomesti 
z letnico »1989«. 

VODNO GOSPODARSTVO 

3.1.39. V prvi stavek prvega odstavka se pred besedo 
»zadostne« doda besedica »SE«, za besedo »sanitarno« se 
zamenja beseda »ustrezno« z »NEOPOREČNO«. Stavek se 
tako glasi: 

»Razpoložljive količine vode v SR Sloveniji so ŠE zadostne, 
toda zaradi neenakomerne razmestitve vodnih virov je pone- 
kod že danes težko zagotoviti ceneno in sanitarno NEOPO- 
REČNO oskrbo z vodo.« 

V drugem stavku se črta del »ob pričakovani 3% povprečni 
letni stopnji rasti absolutne porabe vode«, za besedo »pri- 

manjkljaj« pa se doda besedo »VODE«. Stavek se tako glasi: 
»Po predvidevanjih bo nastal primanjkljaj VODE v OVS 

Primorska, medtem ko bosta OVS Mura in OVS Drava na meji 
lastnih zmogljivosti.« 

V drugem stavku drugega odstavka se beseda »usposablja- 
nje« nadomesti z »IZKORIŠČANJE«, pred besedama »ozemlju 
republike« pa se črta besedica »vsem«. Stavek se tako glasi: 

»Pri tem bo treba zagotoviti tudi postopno IZKORIŠČANJE 
rezervnih virov pitne vodne na ozemlju republike.« 

V tretjem stavku drugega odstavka se pred številom »90%« 
doda »DO«, tako, da glasi: »Do leta 2000 bo v redno oskrbo 
z vodo vključenih DO 90% prebivalstva.« 

Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se 
črta del »oskrbi bodo imela vododeficitarna območja«, in se 
tako glasi: 

»Prednost pri IZGRADNJI VODOOSKRBNIH SISTEMOV 
BOMO DOLOČALI NA OSNOVI SOCIALNIH IN EKONOMSKIH 
KRITERIJEV TER NARAVNIH POGOJEV«. 

V prvem stavku tretjega odstavka se črta besede »z vsemi 
ukrepi skrbeti za izboljšanje«, in se nadomesti z besedo 
»IZBOLJŠATI«, namesto besede »kakovosti« pa se vstavi 
beseda »KAKOVOST«, za besedama »Vrbanski plato«, pa se 
vstavi »DRAVSKO POLJE«. 

Spremenjeni tretji odstavek se glasi: 
Za uresničitev zastavljenih ciljev bo treba: IZBOLJŠATI 

KAKOVOST voda, raziskovati vodne zaloge; bogatiti zaloge 
podtalnic (Vrbanski plato, DRAVSKO POLJE, Ljubljansko 
polje, Celjska kotlina, Iški vršaj idr.); zadrževati vode povsod, 
kjer to omogočajo relief, ekonomske in ekološke razmere; 
graditi večje regionalne vodovodne sisteme; graditi ločene 
sisteme za dobavo kakovostne pitne vode ter manj kako- 
vostne tehnološke vode; usmerjati porabnike v industrijskih 
conah in povsod, kjer se uporabljajo večje količine tehnolo- 
ške in hladilne vode, na manj kakovostne vodne vire (zajem 
vode iz vodotokov) ob hkratnem uvajanju tehnoloških postop- 
kov, ki trošijo absolutno in relativno manjše količine vode; 
zmanjšati izgube vode v komunalnih omrežjih in napravah. 

V četrtem odstavku se doda nov zadnji stavek, ki glasi: 
VODNI VIRI SE RAZVRSTIJO MED POMEMBNEJŠE IN 

S TEM MED OBVEZNA IZHODIŠČA DOLGOROČNEGA PLANA 
SR SLOVENIJE, ČE IZPOLNJUJEJO KRITERIJE. 

RABA PROSTORA IN KRAJINSKA PREOBRAZBA 

3.4.10. V prvem odstavku se drugi stavek v celoti črta in 
ostane samo stavek: 

Za vsa zemljišča mora biti opredeljena njihova funkcija 
v družbeni reprodukciji. 

UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 

3.4.19. V predzadnjem stavku prvega odstavka se za oklepa- 
jem doda: 
»DRAVE NA ODSEKU MARIBOR-ORMOŽ«. 

Na koncu odstavka se doda: 
»PRI SANACIJI VSEH VODOTOKOV BO NA ENAK NAČIN 

ZAGOTOVLJENO UPOŠTEVANJE NAČEL SELEKTIVNEGA 
ODPRAVLJANJA ONESNAŽEVANJA PRI VIRIH « 

Na koncu te točke se doda odstavek, ki glasi: 
»V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI ST. V.13. - KAKO- 

VOST IN ZASNOVA SANACIJE VODA - SO KOT USMERITVE 
VKLJUČENA VAŽNEJŠA OBMOČJA UKREPOV ZA IZBOLJŠA- 
NJE KAKOVOSTI ODPADNIH VODA V INDUSTRIJI (OPUSTI- 
TEV PROGRAMA, SPREMEMBA TEHNOLOGIJE, PREDČIŠE- 
NJE ITD.)«. 

3.4.20. Tretji stavek 1. odstavka se dopolni tako, da glasi: 
»Prednostno bo uresničevana na območjih Ljubljane, Mari- 

bora, Medvod, ČRNE NA KOROŠKEM, Žerjava, Mežice, Raven 
na Koroškem, Celja, Štor, Kidričevega, Trbovelj, Hrastnika in 
Zagorja ob Savi z uvajanjem daljinskega ogrevanja, goriv 
z manjšo vsebovanostjo žvepla in drugih škodljivih primesi na 
območjih poselitve in s celovitim čiščenjem dimnih plinov ter 
z zmanjševanjem emisij z gradnjo ustreznih čistilnih naprav, 
kar velja še posebej za velike elektroenergetske objekte (TE, 
TE-TO) in industrijske onesnaževalce.« 

3.4.23. V prvem stavku se doda: IN RABE NJEGOVEGA 
OBREŽJA tako, da se stavek glasi: 

»Za obvladovanje problemov varstva in najustreznejšega 
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večnamenskega, a usklajenega izkoriščanja morja IN RABE 
NJEGOVEGA OBREŽJA, je treba celovito proučiti in odpraviti 
neskladja med najpomembnejšimi dejavnostmi in na tej pod- 
lagi usmerjati njihov nadaljnji razvoj.« 

3.4.23. Prvi stavek drugega odstavka se dopolni tako, da 
glasi: 

»V sistemu vzgoje in izobraževanja bomo dopolnjevali in 
usklajevali programe REDNEGA IZOBRAŽEVANJA s področja 
varstva okolja.« 

USMERITVE ZA USKLAJEVANJE NAVZKRIŽNIH 
INTERESOV V PROSTORU 

3.4.24. V 9. odstavku se v 1. stavku črta besede: 
»in za hidromelioracije« ter stavek dopolni tako, da glasi: 
»Namenska raba najboljših kmetijskih zemljišč se na pod- 

lagi teh usmeritev izjemoma lahko spremeni, vendar le zaradi 
nujnih vodnogospodarskih ureditev, potrebnih za prepreče- 
vanja poplav, zaradi izkoriščanja rudnin, pomembnih za dol- 
goročni razvoj SR Slovenije, gradnje infrastrukturnih objek- 
tov in naprav, ki so kot obvezno izhodišče določene v dolgo- 
ročne planu SR Slovenije ali občine in jih zaradi tehničnih 
elementov ali drugih vzrokov ni mogoče realizirati na manj 
vrednih zemljiščih ter zaradi dograjevanja naselij z dejav- 
nostmi, ki so nujno potrebne za zadovoljevanje funkcij, ki jih 
naselje ima v omrežju naselij, ČE ZA TO NI NA RAZPOLAGO 
USTREZNIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MANJVREDNIH KME- 
TIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ zaradi zaokrožanja že zače- 
tih stanovanjskih območij na zemljiščih KOMPLEKSNE GRA- 
DITVE, ki so že opremljena s primarno komunalno infrastruk- 
turo in na katerih bo zagotovljena taka izraba zemljišč, ki bo 
v skladu z že vloženimi sredstvi v komunalno infrastrukturo in 
bo ekonomsko prenesla stroške nadomestitve izgubljene pro- 
izvodne sposobnosti na teh kmetijskih zemljiščih.« 

Na koncu te točke se doda nov odstavek, ki glasi: 
PRI USKLAJEVANJU POSEGOV V PROSTORU Z DOBRI- 

NAMI SPLOŠNEGA POMENA, POSELITVIJO IN INFRASTRUK- 
TURAMI BODO NOSILCI PLANIRANJA OB UPOŠTEVANJU 
USMERITEV ZA VAROVANJE DOBRIN SPLOŠNEGA 
POMENA, OBLIKOVALI CELOVITE DOLGOROČNE REŠITVE 
ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PRO- 
STORA. 

II. ČISTOPIS SPREMENJENIH 
POGLAVIJ 

INDUSTRIJA 

3.1.5. V industriji bomo intenzivneje uvajali proizvodne pro- 
grame z večjo udeležbo visoko strokovnih delavcev in znanja, 
z večjo inovativno sposobnostjo, z visoko avtomatizirano pro- 
izvodnjo, s sorazmerno manjšo porabo energije in surovin na 
enoto proizvoda, Z VEČJIM DELEŽEM RECIKLAŽE, z višjim 
dohodkom na zaposlenega in na vložena sredstva, z visokim 
deležem izvoza ter ob upoštevanju varovanja okolja in smo- 
trne rabe prostora. Razvijali bomo proizvodnjo, ki bo na 
zahtevnih svetovnih trgih konkurenčna in kjer lahko koristimo 
prednosti visokega znanja in visoko kvalificirane delovne sile 
z bogato industrijsko izkušnjo. Razvijati bo treba tehnološko 
in razvojno intenzivne proizvodnje, kjer bomo z lastnim zna- 
njem in v povezavi s tujimi nosilci moderne tehnologije dose- 
gli na nekaterih ožjih področjih tudi vrhunske dosežke. S tem 
bomo razvijali proizvodnjo, ki bo konkurenčna na trgih razvi- 
tih držav. 

Industrijske panoge, ki so že dozdaj močno prispevale 
k razvoju in izvozu, bomo posodobili, da bi ohranile oziroma 
izboljšale svoj konkurenčni položaj na mednarodnih trgih, 
opuščali pa proizvodne programe, ki ne ustrezajo tem 
usmeritvam. 

KMETIJSTVO IN ŽIVILSKA INDUSTRIJA 

3.1.10. Glede na strateški pomen hrane je temeljna naloga 
kmetijstva izkoristiti vse razpoložljive dejavnike Z UPOŠTEVA- 
NJEM EKOLOŠKIH KRITERIJEV IN na tej podlagi povečati 
proizvodnjo za okoli 40-45%, s tem v globalu zadovoljiti 
potrebe po hrani in povečati izvoz kmetijskih in živilskih 

proizvodov. S spremembo agrarne strukture, ki je z veliko 
posestno in parcelno razdrobljenostjo ovira za hitrejši razvoj 
proizvodnje in produktivnosti, bo treba ustvariti razmere za 
prestrukturiranje kmetijstva OZIROMA ZA OBLIKOVANJE 
VEČJIH PROIZVODNIH ENOT V ZASEBNI KMETIJSKI PROIZ- 
VODNJI IN OPTIMALNO VELIKIH ORGANIZACIJ ZDRUŽE- 
NEGA DELA, KI BODO UGODNO VPLIVALE NA ZDRAVO 
OKOLJE IN BIOLOŠKO ČISTEJŠO HRANO. Temeljne usmeri- 
tve v razvoju kmetijstva bodo naslednje: 

- Najprej bo treba hitro doseči večjo pridelavo hrane 
z večjo izkoriščenostjo proizvodnih zmogljivosti in racional- 
nostjo v proizvodnji. V ta namen bo treba strokovno ovredno- 
titi zmogljivosti kmetijskih zemljišč in uveljaviti ukrepe, ki 
delujejo hitro in ki terjajo čimmanj sredstev, da bi lahko 
zagotovili pospešeno obdelavo vseh razpoložljivih zemljišč, 
izboljšati tehnologijo in smotrno uporabo produkcijskih sred- 
stev, učinkovito organizirali proizvodnjo in blagovne tokove 
ter rajonizirali proizvodnjo. 

- Po ustalitvi trga živil bodo s spreminjanjem agrarne 
strukture s koncentracijo zemljiških in drugih zmogljivosti 
v družbenem kmetijstvu ter zmogljivosti, nastalih z združeva- 
njem dela, sredstev in zemlje samostojnih kmetov, dane mož- 
nosti za hitrejše povečevanje delovne storilnosti in cenejše 
pridobivanje hrane. 

- V gospodarskem sistemu in ekonomski politiki bo kmetij- 
stvo obravnavano načelno enako kot druge gospodarske 
dejavnosti, in sicer glede ustvarjanja družbenega proizvoda in 
dohodka in tudi glede odnosa do domačega in tujega trga. 
Tako bomo v kmetijstvu povečevali izkoriščanje proizvodnih 
zmogljivosti, produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti. 

3.1.11. Za izpolnitev teh nalog bo treba dosledno varovati 
kmetijsko zemljo, jo usposabljati in vključevati slabo obde- 
lane površine v intenzivno pridelavo. Na karti št. 13 Zasnova 
območij kmetijskih zemljišč in agrooperacij so kot obvezna 
izhodišča za pripravo in 
oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov 
kmetijskih zemljiških skupnosti in družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji opredeljena območja najboljših kmetij- 
skih zemljišč ter območja za melioracije. V KARTOGRAF- 
SKEM DELU NA KARTI ŠT. I. - ZASNOVA PRIMARNE RABE 
IN POSELITVENEGA SISTEMA JE KOT OBVEZNO IZHODIŠČE 
ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH IN SRED- 
NJEROČNIH PLANSKIH AKTOV KMETIJSKOZEMLJIŠKIH 
SKUPNOSTI IN DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V SR 
SLOVENIJI OPREDELJENA ZASNOVA KMETIJSKIH ZEM- 
LJIŠČ. Leta 2000 bomo razpolagali z okoli 760.000 ha kmetij- 
ske zemlje. Obdelovalnih površin bo približno 650.000 ha, od 
tega pa njiv okoli 300.000 ha. Za nadomestitev izgubljenih 
kmetijskih zemljišč, racionalnejšo obdelavo in ustvarjanje 
večjih proizvodnih enot bo treba usposobiti okoli 95.000 ha 
zemljišč s hidromelioracijami, KI BODO PREDHODNO 
NARODNOGOSPODARSKO IN EKOLOŠKO VERIFICIRANE 
(70.000 ha osuševanje, 25.000 ha namakanje) ob upoštevanju 
varstva dobrin splošnega pomena, okoli 100.000 ha z agrome- 
lioracijami in okoli 120.000 ha s komasacijami ter odkupiti 
okoli 10.000 ha zemlje. 

Zaradi izredno slabe starostne strukture aktivnih kmetijskih 
prebivalcev bo nujno treba z izboljšanjem ekonomskega polo- 
žaja kmetovalcev in z večjo socialno varnostjo bistveno upo- 
časniti deagrarizacijo in pri tem diferencirano uravnavati dea- 
grarizacijo v ravninskih območjih in hribovitih predelih. 

Za pospeševanje primarne proizvodnje bo treba zagotoviti 
sodelovanje strokovnjakov, ki celovito obvladajo kmetijsko 
tehnologijo, razvijati znanstveno in strokovno pospeševalno 
delo, ki naj bi zajelo vsako pridelovalno enoto! S sprotnim in 
uspešnim vključevanjem znanstvenih dosežkov v prakso 
bodo izpopolnjeni genetski potencial v živinoreji, sortni izbor 
in tehnologija v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu, 
semenarstvu in živilski industriji. Organizacije združenih kme- 
tov in kmetijske šole so dolžne voditi načrtno kadrovsko 
politiko tudi za kmetije tako, da bi do leta 2000 imeli vsi, ki jim 
je kmetijstvo glavna dejavnost, ustrezno strokovno izobrazbo, 
organizirani pa naj bosta tudi strokovno izobraževanje in 
izpopolnevanje kmetov. 

3.1.12. (čistopis šestega odstavka) 
V ribištvu bo treba izkoristiti razvojne možnosti za morsko 

in sladkovodno ribištvo, s čimer bi povečali izvoz in prodajo 
na domačem trgu. V MORSKEM RIBIŠTVU BO NADALJNJI 
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RAZVOJ SLONEL NA POSODOBITVI ULOVA RIB IN EKOLO- 
ŠKO MANJ ŠKODLJIVIH TEHNOLOGIJAH, NA ŠIRJENJU 
KOOPERACIJSKE PROIZVODNJE IN NA RAZVOJU MARIKUL- 
TUR. S PRESTRUKTURIRANJEM PREDELAVE V SMERI 
VIŠJE STOPNJE IN DOHODKOVNO ZANIMIVEJŠIH PROIZVO- 
DOV SE BOSTA POVEČALI IZKORIŠČENOST PREDELOVAL- 
NIH ZMOGLJIVOSTI IN EKONOMIČNOST POSLOVANJA. ZA 
VEČJI PLASMAN IN POTROŠNJO RIB SE BO RAZŠIRILA 
PRODAJNA MREŽA IN V PONUDBI POVEČAL IZBOR SVEŽE 
RIBE IN RIBJIH JEDI. V SLADKOVODNEM RIBIŠTVU SE BO 
PROIZVODNJA POVEČALA Z VKLJUČEVANJEM VEČJEGA 
ŠTEVILA VODNIH AKUMULACIJ IN S POSODOBITVIJO 
OBSTOJEČIH OBJEKTOV. V ta namen naj bi se s številnejšo 
ribiško floto ulov rib podvojil, razširile predelovalne zmoglji- 
vosti in obogatil izbor izdelkov. Z razvijanjem konzumne 
proizvodnje rib v ribnikih in ribogojnicah je potrebno omogo- 
čiti povečanje deleža ribjega mesa v prehrani prebivalstva. 

3.1.16. GOZDARSTVO 

Temeljna usmeritev pri gospodarjenju z gozdovi bo smo- 
trna izraba VARSTVO GOZDOV in krepitev naravnih gozdnih 
zmogljivosti ob hkratni stalni krepitvi vseh splošnokoristnih 
funkcij gozdov kot pogoja za bioekološko ravnovesje in 
zdravo življenjsko okolje in preventivnih oblik varstva goz- 
dov pred požari, še zlasti na notranjsko-kraškem območju. 
OB HKRATNI SMOTRNI RABI IN KREPITVI NARAVNIH GOZD- 
NIH ZMOGLJIVOSTI. 

V svetu in pri nas že sedaj močno primanjkuje lesa, še bolj 
pa ga bo v prihodnje. Zato bo treba količinsko in kakovostno 
povečati proizvodnjo lesa s pospešitvijo gospodarjenja 
z gozdovi in sorazmerno večjimi vlaganji. 

REZULTATI ZNANSTVENIH RAZISKAV V GOZDARSTVU 
KAŽEJO, DA JE VELIK DEL GOZDOV BIOEKOLOŠKO NESTA- 
BILEN, DA SE TRAJNO TA TREND POVEČUJE IN DA V POSA- 
MEZNIH GOZDNOGOSPODARSKIH OBMOČJIH UGOTAV- 
LJAMO KATASTROFALNE POSLEDICE. 

ZATO BOMO SPREMENILI STRATEGIJO GOSPODARJE- 
NJA Z GOZDOVI. OB ZMANJŠANEM OBSEGU DONOSOV, OB 
PRIČAKOVANJU SLABŠE KAKOVOSTI LESA BO POTREBNO 
ZAGOTOVITI SREDSTVA ZA VEČJA VLAGANJA V GOZDOVE 
NA PODROČJU VARSTVA IN GOJENJA GOZDOV. 

VEČCIUNA USMERITEV K PRONARAVNEMU GOSPODAR- 
JENJU Z GOZDOVI ZAHTEVA NE SAMO VAROVANJE IN KRE- 
PITEV PROIZVODNIH FUNKCIJ, PAČ PA ZLASTI POSPEŠE- 
VANJE OKOUETVORNIH IN DRUGIH KULTURNO POGOJE- 
NIH FUNKCIJ GOZDOV ZARADI VSE VEČJE OSLABELOSTI 
GOZDOV. 

SEDANJA OBREMENJENOST GOZDOV S SEČNJO SE BO 
ZARADI PRIČAKOVANIH TRENDOV BIOEKOLOŠKE NESTA- 
BILNOSTI GOZDOV ZNIŽALA. V LETU 2000 PREDVIDEVAMO 
ZNIŽANJE DOZDAJ NAČRTOVANE SEČNJE NA 3,5 MIO M3 
OB SOČASNEM POVEČANJU VLAGANJ, KI JIH BO STANJE 
GOZDOV ZAHTEVALO. 

V Sloveniji smo dosegli stopnjo poraščenosti z gozdovi, ki 
je ne kaže več povrčevati. Prizadevati pa si je treba za ohranja- 
nje že obstoječih gozdnih površin, SANACIJO OSLABELIH 
GOZDOV in hitrejšo prenovo malodonosnih gozdov. Lesne 
zaloge se v zadnjem desetletju večajo tako, da predvide- 
vamo v letu 2000 v povprečju 214 m3/ha in v zasebnih 
gozdovih 195 m3/ha. 

Na karti št.14 Zasnova območij gozdnih zemljišč (na listu 
karte 1 -.250.000 št. I) so kot obvezno izhodišče za pripravo in 
oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov 
samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo in druž- 
benopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opredeljena 
območja pomembnejših varovalnih gozdov. 

V KARTOGRASKEM DELU NA KART ŠT. I. - ZASNOVA 
PRIMARNE RABE IN POSELITVENEGA SISTEMA JE KOT 
OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOL- 
GOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV SAMOU- 
PRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPO- 
LITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI OPREDELJENA ZAS- 
NOVA GOZDOV. 

Posek v letu 2000 bo predvidoma 4 3,5 mio m3, in to 1,68 
1,38 mio m3 v družbenih gozdovih in 2,32 2,12 mio m3 v zaseb- 
nih gozdovih. Težišče povečanega poseka bo pretežno 
v zasebnih gozdovih, ker so bili družbeni gozdovi v preteklem 

desetletju že maksimalno obremenjeni. Oskrba porabnikov 
lesa bo predvidoma na sedanji 69% ravni pokritja potreb po 
lesu iz gozdov SR Slovenije, kar pa je odvisno tudi od razvoj- 
nih in tehnoloških rešitev. 

Pri načrtovanju gradenj gozdnih cest je treba upoštevati 
načrtovano večje izkoriščanje bolje dostopnih gozdov. Zato 
bo potrebno povečati gostoto gozdnih cest. NAČRTOVANI 
OBSEG IZKORIŠČANJA GOZDOV TER VARSTVENIH, GOJI- 
TVENIH IN DRUGIH DEL V OKVIRU OPTIMALNE GOSTOTE 
GOZDNIH PROMETNIC. GOZDNOGOSPODARSKE ORGANI- 
ZACIJE BODO ZAGOTOVILE, DA BO ZLASTI PRI GRADNJI 
GOZDNIH PROMETNIC V GOZDU ČIMMANJ POŠKODB. 
ZATO JE TREBA UPORABLJATI SODOBNO TEHNOLOGIJO 
IN UPOŠTEVATI NAČELA VARSTVA NARAVE. 

V zasebnem gozdarstvu, kjer so doslej zaostajali pri dose- 
ganju planskih ciljev, bo treba z diferenciranimi ukrepi zago- 
toviti njegovo povezovanje z družbenimi smotri gospodarjnja 
z gozdovi. Dolgoročno je treba urediti odnose z gozdnim in 
lovnim gospodarstvom, tako, da bodo vrste divjadi in njihov 
stalež v gozdovih v ravnovesju z rastlinskimi in živalskimi 
vrstami v gozdu. 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST BO ZASNOVANA TAKO, DA 
BO PONUDILA KAKOVOSTNE PODLAGE ZA OBVLADOVA- 
NJE TEMELJNIH DOLGOROČNIH PROBLEMOV GOSPODAR- 
JENJA Z GOZDOVI, KI IZHAJAJO IZ POSEBNOSTI NAŠIH 
NARAVNIH MOŽNOSTI IN NALOG ZASTAVLJENIH S SANA- 
CIJO GOZDOV. 

Z GOZDOVI KRAŠKEGA OBMOČJA BOMO GOSPODARILI 
PO ISTIH NAČELIH KOT Z DRUGIMI GOZDOVI V SLOVENIJI, 
S POSEBNIM POUDARKOM NA SPLOŠNOKORISTNIH FUNK- 
CIJAH, ZLASTI PA NA VAROVALNI FUNKCIJI. 

VEČNAMENSKA VLOGA GOZDOV IN SPREMENJENE RAZ- 
MERE V GOZDNEM GOSPODARJENJU ZAHTEVAJO ZAGO- 
TAVLJANJE SREDSTEV ZA VLAGANJE IN KREPITEV SPLOŠ- 
NOKORISTNIH FUNKCIJ GOZDOV NA PODLAGI M3 GOZDNE 
PROIZVODNJE, NA PODLAGI SOUDELEŽBE UPORABNIKOV 
GOZDNEGA PROSTORA IN POVZROČITEUEV ŠKODE 
V GOZDOVIH. 

TURIZEM 

3.1.17. Dolgoročni razvoj turizma bo usmerjen v doseganje 
večjega deviznega priliva ter ustvarjanje boljših razmer za 
celovitejše zadovoljevanje turističnih in rekreativnih potreb 
domačih in tujih gostov. 

Kakovostne naravne možnosti slovenskega prostora, 
bogata kulturna in zgodovinska dediščina ter tradicija omo- 
gočajo razvoj stacionarnega, tranzitnega, izletniškega, zim- 
skošportnega, mladinskega, poslovnega, kulturnega, navtič- 
nega, kmečkega, lovskega in drugih oblik turizma in na teh 
podlagah podaljšanje turistične sezone. V alpskem in pre- 
dalpskem svetu so možnosti za trikratno povečanje sedanjih 
prenočitvenih zmogljivosti, v zdraviliških krajih in ob morju 
z ožjim zaledjem pa za podvojitev. Prednost bo dana večji 
izkoriščenosti in izpopolnjevanju obstoječih turističnih cen- 
trov ter vključevanju zaledja teh centrov v njihovo ponudbo. 
V turistični razvoj bodo postopoma vključena tudi nekatera 
druga za slovensko turistično ponudbo zanimiva območja. 
V turistično ponudbo bomo vključevali tudi naravno in kul- 
turno dediščino, pri čemer bomo skrbeli za njeno varovanje. 
Posege, ki so potrebni za njeno izkoriščanje, pa bomo izvajali 
tako, da z njimi ne bomo zmanjševali kakovosti te dediščine. 
V ta namen bo proučena in uresničena cestna povezava 
Bovca z gornjesavsko dolino, ki bo prevozna celo leto. Za 
nadaljnji razvoj turizma in za kakovostnejšo turistično 
ponudbo bodo vse občine ohranile in zavarovale VAROVALE 
območja namenjena razvoju turizma. Občine morajo v svojih 
planih opredeliti ožja območja za prednostni turistični 
namen, ki so opredeljena kot območja, kjer je več naravnih 
možnosti in zgrajenih objektov, primernih za turistični obisk 
in izrabo. Obseg območij je dan na podlagi enovitosti pro- 
stora in možnosti za medsebojne funkcionalne povezave 
posameznih turističnih zanimivosti ob upoštevanju zemlje- 
pisne oblikovanosti prostora, prometne povezanosti in med- 
sebojne oddaljenosti elementov turistične ponudbe. Pri načr- 
tovanju razvoja teh območij je treba omejevati razvoj tistih 
dejavnosti, ki zaradi negativnih vplivov na okolje degradirajo 
naravno okolje. Ta območja so opredeljena na karti št. 21 
Območja, prednostno namenjena za razvoj turizma (na listu 
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karte št. IV). TA OBMOČJA SO OPREDELJENA V KARTO- 
GRAFSKEM DELU NA KARTI ŠT. IV. - ZASNOVA VARSTVA 
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER ZASNOVA 
TURIZMA. Za vsako turistično območje in kraj bo treba opre- 
deliti celovito in kakovostno turistično ponudbo in jo pope- 
striti z večjim povezovanjem med posameznimi turističnimi 
območji. 

OBMOČJA ZA TURISTIČNI OZIROMA REKREACIJSKI 
NAMEN JE MOŽNO OPREDELJEVATI TUDI TAM, KJER SO 
DOBRINE SPLOŠNEGA POMENA Z ZAKONI POSEBEJ ZAŠČI- 
TENE, PRI ČEMER JE TREBA UKREPATI SELEKTIVNO 
GLEDE NA POTENCIALNI SKUPNI GOSPODARSKI UČINEK IN 
RAB, KI SE MED SABO NE IZKLJUČUJEJO. 

ENERGETIKA 

3.1.22. Izhodišča 
V družbi se oblikuje nov odnos do ravnanja z energijo. 

Znanje in inovativno delo omogočata ustreznejše izkoriščanje 
naravnega bogastva. Raziskovalno in razvojno delo s preno- 
som v prakso povečujeta učinkovitost pri odkrivanju novih 
zalog naravnih virov energije, pridobivanju, pretvorbi, pre- 
nosu in porabi energije ter pri varstvu okolja. Zmanjševanje 
odvisnosti narodnih gospodarstev v svetu od tujih virov ener- 
gije z intenzivnim izkoriščanjem domačih virov za vsako ceno 
izgublja pomen. Uveljavlja se spoznanje, da sta za ekonomsko 
neodvisnost potrebna enakopravno povezovanje gospodar- 
stev čez državne meje in delitev dela na ekonomskih osnovah, 
tudi v prid gospodarjenju z energijo. Svojo učinkovitost in 
enakopravno vlogo pri tem pa dosegajo tudi z zmanjševanjem 
porabe energije na enoto proizvoda, kar sistematično in 
uspešno spodbujajo z uresničevanjem programov za smotrno 
rabo energije tako pri obstoječih proizvodnjah in porabnikih 
kot pri načrtovanju novih. 

V Sloveniji razpolagamo s skromnimi zalogami primarnih 
virov energije, ki jih je možno izkoriščati ob ekonomsko 
sprejemljivih pogojih ob upoštevanju ekoloških omejitev in 
smo zato močno odvisni od nakupa energije iz drugih sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin ter iz uvoza. Uvažamo 
tekoča goriva (pribl. 36% končne energije), plin (pribl. 16% 
končne energije) ter črni premog (pribl. 3% končne energije). 
V celoti iz domačih virov pridobimo manj kot polovico končne 
energije, pri tem je bil (leta 1985) delež električne energije 
v končni porabi 19,9%. Struktura porabe, naraščanje potreb 
po energiji ter vse težje dostopni in dražji domači viri nareku- 
jejo zlasti smotrno izrabo domačih virov in naslonitev na tuje 
vire. 

V preteklem obdobju je porabo energije spodbujala tudi 
njena podcenjenost. Cena energije iz domačih virov ni pokri- 
vala niti proizvodnih stroškov, poleg tega pa niso pridobivanja 
energije v celoti obremenjevali stroški za varstvo okolja in 
razširjene reprodukcije. Taka energetska politika je imela za 
posledico usmeritev razvoja gospodarstva v energetsko eks- 
tenzivno in potratno strukturo proizvodnje. Preusmeritev na 
novo razvojno politiko v energetiki bo zahtevala prehodno 
obdobje, posebno pri porabi električne energije. 

Ekološke in energetske omejitve ter odločitev za vključeva- 
nje v mednarodno delitev dela zahtevajo bistvene spremembe 
v strukturi gospodarstva in drugih porabnikov energije. To 
zahteva prilagoditev razvoja energetike tako, da bo ta s svo- 
jimi omejitvami in zahtevanim prednostnim prestrukturira- 
njem gospodarstva tudi vzvod za tak razvoj. Padanje rasti 
porabe energije bo opredeljeno z nadaljnjimi raziskavami 
v naslednjem planskem aktu za obdobje 1991-1995, kar velja 
tudi za porabo energije v prometu. 

Do nove proizvodne strukture gospodarstva bomo prišli 
postopoma zaradi organizacijskih, kadrovskih, finančnih in 
drugih omejitev. Takoj pa bomo novim razvojnim usmeritvam 
prilagodili program razvoja infrastrukturnih dejavnosti, zlasti 
energetike, tako da bo tudi energetika postala spodbuda za 
hitrejše uresničevanje novih razvojnih smeri v gospodarstvu. 

3.1.22.1. Potrebe po energiji1 

Načrtovanje razvoja energetike in gospodarjenja z energijo 
v tem dolgoročnem obdobju upošteva pričakovane potrebe 
po energiji ob prestrukturiranju gospodarstva. 

Ocena gibanja porabe končne energije v obdobju 
1985-2000 (tabela 3) je rezultat spodaj navedenih vhodnih 
predpostavk, ki sinergijsko omogočajo načrtovane rasti: 
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- spremembe v strukturi gospodarstva bodo vplivale na 
spremembo potreb po energiji; delež industrije v družbenem 
proizvodu bo upadal. Spremenjeni bodo deleži industrijskih 
panog tako, da bo povečan delež tehnološko intenzivnih 
panog; 

- rast družbenega proizvoda bo temeljila na čimvečjemu 
izkoristku energije na enoto proizvoda (manjša poraba ener- 
gije) in omogočila tako proizvodnjo, ki bo omogočila na trgu 
najboljše rezultate; 

- rast števila prebivalcev in povečanje življenjskega stan- 
darda v vseh njegovih delih (stanovanjska gradnja, struktura 
stanovanj, spremljajoče družbene dejavnosti); 

- zamenjava ekološko spornih s čistejšimi energenti; pre- 
mog, zlasti za široko potrošnjo, in tekoča goriva bodo zame- 
njana z zemeljskim plinom, ponekod tudi (panoga 112, prede- 
lava nekovin) plinska in druga goriva z električno energijo. 
Rezultat omenjenih substitucij bo manjša poraba surovin, 
višja kakovost proizvodov in boljša izraba energije ter manjše 
obremenitve okolja; 

- smotrna raba energije na vseh področjih porabe. 

Tabela, 3: 
OCENA GIBANJA PORABE KONČNE ENERGIJE V OBDOBJU 1985- 
20002 

Opis 1985 % 2000 % povp. stop. 
PJ PJ rasti v % 

1986-2000 
VRSTA ENERGIJE 
-električna3 31,2 19,9 45,4 23,2 2,5 
- premog4 27,2 17,4 15,9 8,1 -3,5 
— tekoča goriva 56,3 35,9 60,0 30,7 0,4 
- plinska goriva 26,2 16,8 53,6 27,4 4,9 
- daljinska toplota 5,1 3,2 8,6 4,4 3,5 
— novi viri 0,03 0,0 0,4 0,2 18,8 
— les — drva 10,6 6,8 11,9 6,1 0,8 
SKUPAJ 156,6 100 195,8 100 1.5 

PORABA PO SEKTORJIH 
- industrija 74,4 47,5 85,6 43,7 0,9 
- promet 30,3 19,4 48,8 25,0 3,2 
- preostala raba 51,9 33,1 61,4 31,3 1,1 
SKUPAJ 156,6 100 195,8 100 1,5 
V tabeli 3 prikazane rasti porabe končne energije bodo uresničene le 
ob predvidenih spremembah v strukturi gospodarstva in preostalih 
porabnikov. To bo zahtevalo spremembe v celotni gospodarski raz- 
vojni politiki in spremenjen odnos do porabe energije pri vseh porab- 
nikih. 

3.1.22.2. Ocena porabe primarne energije 
Predvidevamo, da se bo poraba primarne energije poveče- 

vala po povprečni letni stopnji rasti 1,8 % do leta 2000. 
Pretežni del porabe gre za povečanje porabe premoga za 
pretvorbo v električno energijo in daljinjsko toploto (v novi 
TE-TO III Trbovlje) ter porast porabe motornih goriv in 
zemeljskega plina. V primarni energiji so zajeti tudi energenti 
kot surovine v industriji. 

1) Prognozo potreb po energiji po opisanih predpostavkah je izdelal 
Elektroinštitut Milan Vidmar na podlagi smernic Skupščine SR Slove- 
nije, projekcije družbenega proizvoda po gospodarskih kompleksih 
Zavoda SRS za družbeno planiranje in nekaterih raziskav strokovnih 
inštitucij. Podrobnejši prikaz osnov scenarija je v strokovnih gradivih 
Elektroinštituta Milan Vidmar. V teh gradivih so podrobneje prika- 
zane poraba goriv po panogah gospodarstva in drugih porabnikov 
ter po vrstah energentov kakor tudi predpostavke tehnološkega 
razvoja, na katerih te ocene temeljijo. 
2) Vir: EIMV: Raba končne energije v SR Sloveniji od leta 1988-2000 
z oceno do leta 2020 (24. 8. 1988). Dodatno so upoštevana ocene 
sprememb, ki nastanejo z zamenjavami energentov pri povečani 
porabi zemeljskega plina (4. 11. 1988) 
3) Električna energija predstavlja vso porabo na nivoju končne ener- 
gije, ki se pokriva iz proizvodnje Elektro- gospodarstva Slovenije, 
industrijskih HE in uvoza (brez porabe električne energije, proizve- 
dene v industrijskih TE-TO). 
4) Postavka »premog« zajema le tisti del premoga, ki se porablja 
v končni porabi (široka poraba in industrija skupaj z industrijskimi 
TE-TO). Premog za proizvodnjo elektrike in daljinske toplote je zajet 
kot primarna energija. 
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BILANCA PORABE GORIV V SLOVENIJI 

vrsta - leto 1985 
TJ 

2000 1985 - 2000 
TJ pov. stop. 

rasti v % 
lignit 
rjavi premog 
črni premog, antracit, koks 
motorna goriva 
kurilna olja 
mazut 
zemeljski plin 
tekoči naftni plin 
drva in odpadki 
novi viri 
rjavi premog: 
- zakup 
- primanjkljaj 
hidroelektrarne 
jedrska elektr. Krško 

53.195 
20.982 
8.387 

31.264 
9.232 

27.599 
30.525 

2.048 
10.583 

27 

2.752 
0 

10.903 
20.347 

44.375 
32.743 
4.929 

59.099 
4.063 

21.279 
62.548 

814 
11.948 

360 

21.614 
526 

13.707 
19.800 

-1,20 
3,01 

-3,48 
4,34 

-5,32 
-1,72 

4,90 
-5,97 

0,81 
18,85 

14,73 

1,54 
-0,18 

skupaj 227.847 297.805 1,80 
OPOMBA: Vključno z energenti kot surovinami v industriji. Proizvod- 
nja JEK je vrednotena kot termoelektrarna na premog. 

3.1.23. Strategija razvoja v energetiki 
Razvoj in spremembe celotnega gospodarskega sistema 

bodo temeljili na tržnih osnovah. Prestrukturiranje zahteva 
tudi bistvene spremembe v gospodarjenju z energijo. Strate- 
gijo razvoja in gospodarjenje z energijo bomo zasnovali zlasti 
na naslednjih ekoloških, ekonomskih in tehnoloških izho- 
diščih: 

- Kakovost okolja bomo izboljšali z ustreznim gospodarje- 
njem z energijo, z zmanjševanjem rasti porabe primarne ener- 
gije, z uporabo čistejših goriv, s kombiniranim pridobivanjem, 
z izrabo vodnih zmogljivosti, z izrabo alternativnih virov in 
z dograditvijo čistilnih naprav, prednostno za območja, ki so 
zaradi onesnaženosti zraka v tretjem in četrtem območju. 

- Uporabniki bodo pokrivali celotne družbeno priznane 
stroške energije, vključno s stroški varstva okolja. 

- V skladu z možnostmi v Jugoslaviji se bomo zavzemali za 
tako cenovno politiko, ki bo podpirala smotrno rabo in bo 
omogočala uporabnikom izbiro med energenti, ter investicij- 
ske odločitve na podlagi realnega vrednotenja stroškov ener- 
gije. 

- Izpopolnjevali bomo obstoječi energetski sistem tako, da 
bomo oskrbo z energenti časovno, kakovostno in količinsko 
prilagajali potrebam porabnikov. Del proizvodnih zmogljivosti 
bomo razvijali pri uporabnikih (industrijska, komunalna ener- 
getika) za kombinirano proizvodnjo, pospeševali izgradnjo 
hidroelektrarn v družbeni in v zasebni lasti ter uresničevali 
projekte za racionalno porabo energije. Ekonomske učinke 
vlaganj v racionalno porabo energije in v proizvodne objekte 
pri uporabnikih energije bomo primerjali z vlaganji v proiz- 
vodne objekte energetskega gospodarstva in zgradili tiste, ki 
bodo dajali dolgoročno ugodnejše rezultate. 

- Dopustno stopnjo energetske odvisnosti bomo opredelili 
v srednjeročnem planu kot smotrno razporeditev izrabe 
zmogljivosti za pridobivanje energije v objektih energetskega 
gospodarstva (vključno z objekti kontinuitete), lastnih virov 
uporabnikov, poslovnega sodelovanja doma in v tujini in 
uvoza energije. 

- Zanesljivost oskrbe in kakovost električne energije, zlasti 
v sezoni visoke porabe, bomo ohranjali na ravni meril 
UCPTE5. V ta namen bomo usklajeno izrabljali vse možnosti iz 
prejšnje alinee, za kar bomo v okviru potreb povečali tudi 
zmogljivosti skladišč goriv in prenosnega sistema. 

- Zmogljivosti premogovnikov bomo ohranjali na sedanji 
ravni. Na teh podlagah bomo izdelali dolgoročni program 
razvoja premogovništva, ki bo upošteval omejitve, izvirajoče 
iz v planu opredeljenih družbenih interesov, dopustno stop- 
njo energetske odvisnosti, ekološko ustreznost naših premo- 
gov in ekonomičnost njihovega izkoriščanja. 

- Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom bomo zagotovili 
z napajanjem plinovodnega sistema iz več virov, z gradnjo in 
najemanjem skladišč za zemeljski plin in s širitvijo plinovod- 
nega omrežja. 

- Povečevali bomo izkoriščanje alternativnih virov in izbolj- 
šali izkoriščanje konvencionalnih virov energije. 

- Široko potrošnjo bomo z ekonomskimi in drugimi ukrepi 
usmerjali k porabi ekološko čistejših goriv ter zagotavljali 
oskrbo z njimi. 

- Smotrno rabo energije v industriji, prometu, gospodinj- 
stvih, javnih ustanovah in pri drugih uporabnikih bomo siste- 
matično spodbujali z uresničevanjem programa za smotrno 
rabo energije. Program bomo dopolnili z novimi spoznanji. 
Republiška energetska skupnost bo poskrbela za izdelavo in 
za uresničitev programa za smotrno rabo energije, pri čemer 
bodo sodelovale tudi druge interesne skupnosti, gospodarska 
zbornica in družbenopolitične skupnosti, vsaka v skladu 
s svojimi pristojnostmi. Program bo predvidel take ukrepe, da 
bo zagotovljeno doseganje planskih ciljev. Če bo treba, bomo 
za njegovo uresničitev izpopolnili predpise in zakone. 

- Zagotavljali bomo optimalno strukturo virov ter njihovo 
smotrno in varno porabo. Narodnogospodarsko optimizacijo 
oskrbe z energijo bodo nosilci planiranja dosegli z uporabo 
strokovnih metod in ugotovitve upoštevali pri pripravi sred- 
njeročnih planov. Zanesljivost oskrbe uporabnikov z energijo 
bomo ohranili tudi s povezovanjem v jugoslovanske energet- 
ske sisteme in v mednarodne sisteme. Posebno pozornost 
bomo posvetili varnemu pridobivanju energije in odločitve 
o posameznih projektih strokovno in široko družbeno preso- 
jali. 

- Republiška energetska skupnost bo na podlagi energet- 
skogospodarskih osnov poskrbela za izdelavo evidence loka- 
cij, izdatnosti in možnosti za izrabo energetskih virov (vodne 
zmogljivosti, možnosti za kombinirano pridobivanje, fosilna 
goriva, geotermalna energija, sončna energija, energija 
vetrov, izraba biomase in drugo). Evidenca bo na vpogled 
potencialnim investitorjem za izrabo teh virov. Republiška 
energetska skupnost bo zagotovila izdelavo strokovnih pod- 
lag, ki bodo podlaga za pripravo planskih dokumentov občin 
in gospodarstva, ter pospeševala izrabo teh virov ob podpori 
drugih samoupravnih interesnih skupnosti in upravnih orga- 
nov v skladu z njihovo pristojnostjo. 

3.1.24. Premog 
Premog bo tudi v bodoče pomemben energetski vir v SR 

Sloveniji za pretvorbo v električno in toplotno energijo. Raba 
premoga v SR Sloveniji bo rasla. V Sloveniji je znanih okoli 
290 milijonov ton eksploatacijskih rezerv premoga. Lastno 
pridobivanje ne bo zadovoljilo predvidevane porabe, zato 
bomo uvozili manjkajoče količine, če bo to narodnogospo- 
darsko upravičeno tudi za pretvorbo v električno energijo. Iz 
ekonomskih razlogov bo opuščen prevoz nizkokaloričnega 
premoga na večje razdalje. Večji uporabniki premoga bodo 
zmanjšali škodljive emisije pod dopustne meje. 

Rudnike rjavega premoga in lignita bomo mehanizirali in 
bolje izrabljali opremo ter zmogljivosti ob postopnem zmanj- 
ševanju števila zaposlenih z njihovo preusmeritvijo v druge 
dejavnosti. Skladno s Str. 18 programom izkoriščanja pre- 
moga bomo v vsaki organizaciji združenega dela premogovni- 
štva, občini in interesnih skupnostih elektrogospodarstva in 
premogovništva načrtovali in izvedli rekultiviranje uničenih 
področij in okolja. Raziskali bomo potencialna nahajališča 
premoga v vsej Sloveniji. 

S poslovnim sodelovanjem in v skladu s potrebami po 
električni energiji v Sloveniji bo Elektrogospodarstvo Slove- 
nije tudi sovlagalo v rudniške zmogljivosti za pridobivanje 
električne energije v drugih republikah in v avtonomni pokra- 
jini Kosovo ter v termoelektrarne, če bo to narodnogospodar- 
sko in ekonomsko upravičeno. Za potrebe široke potrošnje 
bomo na enak način sodelovali z rudniki rjavega premoga in 
z obrati za oplemenitenje premoga. Manjkajoče količine 
kakovostnega premoga bomo uvažali. 

3.1.25. Naftni derivati 
Naftni derivati bodo tudi v obdobju do leta 2000 pomemben 

energetski in surovinski vir. Strategija gospodarjenja na tem 
področju bo upoštevala naslednje: 

- Nadaljevali bomo z iskanjem novih nahajališč in z izkoriš- 
čanjem nafte ter plina na obstoječih lokacijah na območju 
Lendave ter na novo odkritih območjih. Gradnje novih rafine- 
rij ne predvidevamo. Zaradi tehnične dotrajanosti, tehnološke 
zastarelosti in povečanih tehnoloških zahtev bomo posodobili 
primarne predelovalne naprave in ustrezna sekundarna 
postrojenja za racionalnejšo predelavo surove nafte in prido- 
bivanje ekološko primernih goriv in maziv. 

5) (Union pour la Coordination de la Production et du Transport de 
1'Electricite). 
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- Postopoma bomo spremenili strukturo porabe pogon- 
skih goriv tako, da bomo prehajali na porabo neosvinčenega 
bencina, plina in plinskega olja, ki vsebuje tudi manjšo koli- 
čino žvepla. Zato bomo oskrbovali trg s temi gorivi. Pri porabi 
pa bomo z ekonomskimi ukrepi preusmerjali potrošnike, da 
bodo uporabljali za okolje manj škodljiva vozila in stroje. 

- Še naprej bo ta goriva uporabljala industrija za energet- 
ske in neenergetske namene, uporabniki za ogrevanje na 
ekološko ogroženih področjih, promet in kmetijstvo. Oskrbo 
petrokemične industrije z naftnimi derivati bomo razvijali 
usklajeno z zagotavljanjem drugih tekočih goriv. 

- Mrežo skladišč naftnih derivatov bomo dopolnjevali. 
Omrežje bencinskih črpalk je zgrajeno, nove cestne povezave 
(Karavanke-Zagreb, Osimske ceste) bomo opremili z novimi 
bencinskimi črpalkami. 

V kartografskem delu na karti št. II. - Zasnova energet- 
skega omrežja opredeljujemo zasnovo naftovodnega omrežja 
kot obvezno izhodišče za pripravo dolgoročnih in srednjeroč- 
nih planskih aktov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji. 

3.1.26. Zemeljski plin 
Pomembnost zemeljskega plina se bo v bodoči energetski 

oskrbi SR Slovenije še povečala, tudi zaradi ekoloških pred- 
nosti. V industriji in široki porabi bo zamenjal del tekočih 
goriv, premoga in elektrike. Povečali bomo izkoristek zmoglji- 
vosti plinovoda in zanesljivost oskrbe z dograditvijo skladišč 
plina, dogradili bomo sekundarno plinovodno omrežje in pri- 
čeli uvažati plin iz Alžirije, uredili bomo distribucijo, zgradili 
priključke do novih porabnikov in dogradili magistralne plino- 
vode. 

V kartografskem delu na karti št. II. - Zasnova energet- 
skega omrežja opredeljujemo zasnovo plinovodnega omrežja 
kot obvezno izhodišče za pripravo dolgoročnih in srednjeroč- 
nih planskih aktov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji. 

3.1.27. Jedrska energija6 

Rudnik urana Žirovski vrh bo na podlagi dosedanjih in 
nadaljnjih geoloških in rudarskih raziskav ter dograjenega 
predelovalnega obrata zagotovil uranov oksid za oskrbo JE 
Krško. Uresničili bomo potrebne ukrepe za varstvo okolja. 
Jedrska elektrarna Krško bo ohranjala zanesljivost oskrbe 
z gorivom in varno ravnanje z jedrskim gorivom in odpadki. 

SR Slovenija in SR Hrvaška bosta kot skupni investitorici in 
uporabnici JE Krško poskrbeli za trajno odlaganje nizko, 
srednje in visoko aktivnih jedrskih odpadkov ob upoštevanju 
tudi mednarodnih dogovorov in naslednjih pogojev: 

- poskrbeli bomo za odlaganje jedrskih odpadkov iz JE 
Krško in drugih virov iz SR Slovenije; 

- odlagališča, način odlaganja in hranjenja posameznih 
vrst jedrskih odpadkov bodo izpolnjevali predpisane zahteve 
varstva pred sevanji in varnosti jedrskih objektov. Izbor bomo 
opravili v planskem usklajevanju z občinami, kjer bodo odla- 
gališča in z neposredno prizadetimi občinami; 

- način odlaganja bo zagotovil zmanjšanje rizika in škodlji- 
vih vplivov pri prevažanju radioaktivnih odpadkov na naj- 
manjšo možno mero; 

- samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo bo kot nosilec in usklajevalec naloge 
poskrbela za pravočasno realizacijo vseh aktivnosti iz svoje 
pristojnosti v zvezi z odlaganjem in hranjenjem radioaktivnih 
odpadkov. Skupščina SR Slovenije bo zagotovila vključitev 
lokacije v svoj družbeni plan. 

3.1.28. Novi viri 
Pri novih virih energije se bomo v tem obdobju usmerili 

predvsem v izkoriščanje tistih, ki bodo ekološko ugodni in 
ekonomsko sprejemljivi ter konkurenčni drugim načinom 
zadovoljevanja potreb po energiji, pa tudi tistih, za katere se 
bodo zanimali finančno sposobni uporabniki. 

3.1.29. Električna energija 
Predvidevamo, da se bo poraba električne energije pove- 

čala z 8.660 GWh v letu 1985 na okoli 12.690 GWh v letu 2000. 
V tem času bo zaradi izteka življenjske dobe prenehalo 

obratovati 8 agregatov Elektrogospodarstva Slovenije (56 
MW) in en agregat (100 MW) v termoelektrarni Tuzla V v BiH 
(zaradi prenehanja pogodbene obveznosti). V tem obdobju bo 
treba revitalizirati tudi 7 agregatov skupne moči 528 MW in 
objekte za pridobivanje električne energije pri proizvajalcih 
zunaj Elektrogospodarstva Slovenije. 

Naraščajoče potrebe po električni energiji in ohranitev 
zanesljivosti dobave bomo zagotavljali: 

- s povečanjem pridobivanja električne energije v obstoje- 
čih termoelektrarnah, kar bosta omogočili gradnja novih 
objektov za pridobivanje konične energije in revitalizacija 
obstoječih objektov s povečanjem izkoristkov po rekonstruk- 
cijah; 

- s povečanim pridobivanjem energije za lastne potrebe 
porabnikov zunaj Elektrogospodarstva Slovenije; 

- s povečanjem odkupa presežkov sedanjih in novih proiz- 
vajalcev električne energije zunaj Elektrogospodarstva Slove- 
nije; 

- z izrabo vodnih zmogljivosti v moderniziranih in novoz- 
grajenih hidroelektrarnah v SR Sloveniji na Savi in Dravi ter 
na drugih vodotokih, ki omogočajo energetsko izrabo 
z malimi elektrarnami; 

- s pretvorbo energije v novozgrajenih termoelektrarnah- 
toplarnah v Sloveniji, zlasti za kombinirano pridobivanje 
v industriji in v urbanih območjih; 

- z vlaganji na poslovni osnovi - zakup - v drugih republi- 
kah in pokrajinah ter v drugih državah; 

- z uporabo sodobnih metod in tehnologij ter povečanjem 
tržnosti v dispečerski dejavnosti ter 

- z nakupom električne energije zunaj SR Slovenije. 
Dinamiko gradnje objektov za pridobivanje električne ener- 

gije bomo določili v srednjeročnih planih na osnovi strokov- 
nih podlag, ki bodo ugotovile družbeno in ekonomsko opti- 
malen način zadovoljevanja potreb po električni energiji ob 
upoštevanju nihanj v rabi. Pri odločanju bomo upoštevali in 
preverili tudi možnosti za nakup energije zunaj Slovenije in 
Jugoslavije ter zahteve po varstvu okolja. Posebej pozorno in 
na strokovnih primerjavah možnih variant bomo usklajevali 
možnosti za pridobivanje in potrebe po električni energiji ob 
konicah. Zmanjšali bomo onesnaženost Save, Drave in Mure 
tudi zaradi pričetka obratovanja hidroelektrarn. Onesnaže- 
valci bodo vsak na svojem področju zagotovili izboljšanje 
kakovosti okolja, družbenopolitične skupnosti pa bodo spre- 
jele sanacijske programe ter z ukrepi omogočile in podpirale 
njihovo usklajeno uresničevanje. 

V tem obdobju bomo pripravili strokovne podlage za hidro- 
elektrarne na Muri in na drugih vodotokih. 

Odločitev o gradnji hidroelektrarn, termoelektrarn in drugih 
objektov primarne energije bomo sprejeli šele po proučitvi 
vseh vplivov gradnje in obratovanja teh objektov na okolje. 
Upoštevali bomo omejitve, ki izhajajo iz zahtev do okolja, 
sprejetih norm o kakovosti življenja, ter jih ustrezno vključili 
v prostorske izvedbene načrte in projektno dokumentacijo. 

Za zanesljivo preskrbo z električno energijo bomo poleg 
gradnje elektroenergetskih objektov kontinuitete poskrbeli za 
s potrebami po električni energiji usklajeno zagotavljanje 
premoga kot tudi za razvoj sistema za prenos in distribucijo 
ter uvedli sodoben dispečerski sistem. 

V kartografskem delu na karti št. II. - Zasnova energet- 
skega omrežja opredeljujemo zasnovo elektroenergetskega 
omrežja kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje 
dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji. Poleg obveznih izhodišč so na karti prikazani 
tudi drugi objekti zasnove tega omrežja. 

V komunalni energetiki bodo nosilci planiranja ob upošte- 
vaju prednosti in zahtev varstva okolja izdelali celovite pro- 
grame oskrbe in ravnanja z energijo, zlasti za ogrevanje. 
Zveza komunalnih skupnosti bo zato v sodelovanju z Republi- 
ško energetsko skupnostjo proučila primernost toplarniškega 
ogrevanja v urbanih območjih in določila za ta območja 
optimalne načine ogrevanja, tudi glede izbire goriva. Svoje 
piane bo uskladila s plani razvoja Republiške energetske 
skupnosti. Zveza stanovanjskih skupnosti bo v sodelovanju 
z energetskimi skupnostmi proučila racionalnost gospodarje- 
nja z energijo v stanovanjskem gospodarstvu in ukrepala 
tako, da bodo pri načrtovanju in gradnji bivalnih in drugih 
zgradb zagotovljene ustrezne toplotne lastnosti in racionalno 
gospodarjenje z energijo, ter po potrebi predlagala dopolni- 
tve predpisov. 

6) O nadaljnjem razvoju Rudnika urana Žirovskih vrh bo odločala 
Skupščina SR Slovenije na podlagi Odloka o imenovanju skupine 
strokovnjakov, ki bo proučila ekonomičnost in varnost rudnika, med- 
tem ko je bil o prepovedi gradenj jedrskih elektrarn sprejet zakon. 
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Pri optimizaciji bomo poleg objektov za kombinirano prido- 
bivanje upoštevali prednosti hidroelektrarn zaradi večje 
naslonitve na lastne obnovljive vire, ugodnejših obratovalnih 
stroškov, dolge življenjske dobe in večje zanesljivosti obrato- 
vanja ter manjših škodljivih vplivov na okolje. S kontinuirano 
gradnjo bomo dosegli pomembne dodatne učinke pri projek- 
tiranju in gradnji in pri proizvodnji opreme. Ob sočasnem 
odpravljanju poplavnih območij in virov onesnaževanja vode 
bomo omogočili dodatno porabo vode v industriji in za nama- 
kanje v kmetijstvu. Gradili bomo elektrarne na manjših vodo- 
tokih in pripadajoče omrežje za zanesljivo delovanje elektro- 
energetskega sistema v vseh razmerah. Program gradnje 100 
malih hidroelektrarn z močjo okoli 20 MW bomo uresničili do 
leta 2000. Republiška energetska skupnost bo uskladila 
možne lokacije drugih malih hidroelektrarn z Str. 22 drugimi 
nosilci planiranja v prostoru in zagotovila vključitev možnih 
lokacij malih hidroelektrarn v planske dokumente občin. Pri 
tem bo dala prednost hidroenergetski izrabi že zgrajenih 
ustreznih objektov. 

Z republiko Avstrijo bomo razvrstili hidroelektrarne Apače, 
Radgona in Radenci ter hidroelektrarn Sladki vrh, Cmurek in 
Konjišče, ki jih bo na Muri gradila republika Avstrija. 

Razvoj slovenskega elektroenergetskega sistema, združe- 
nega v jugoslovanski elektroenergetski sistem, bomo usmer- 
jali tako, da bi bila dosežena optimizacija proizvodnih in 
prenosnih zmogljivosti v Jugoslaviji glede na stroške elek- 
trične energije pri porabnikih in glede na zanesljivost oskrbe. 
Pri izboru proizvodnih objektov bomo upoštevali tudi druge 
gospodarske in družbene učinke (hitrejše obračanje denarnih 
sredstev, zaposlovanje, vodnogospodarske in kmetijske kori- 
sti, povečanje izvoza ter pridobivanje priporočil za izvoz 
opreme in storitev ter varstvo okolja). 

PROMET IN ZVEZE 

3.1.32. Številne tehnične, tehnološke, gospodarske in druge 
prednosti pričajo o ponovni uveljavitvi železnice oziroma 
o nujnosti po usmeritvi prometa v hitrejšo posodobitev želez- 
nice in še posebej železniške infrastrukture kot temeljnega 
kopenskega prometnega sistema, h kateremu bodo množično 
usmerjeni in koncentrirani prometni tokovi predvsem na dalj- 
ših razdaljah. NOSILCI PLANIRANJA BODO ZATO DOPOLNILI 
PLANSKE AKTE TAKO, DA BO OMOGOČENA PREUSMERI- 
TEV VEČJEGA DELA TOVORNEGA PROMETA S CESTE NA 
ŽELEZNICO. Zato bo nujno treba zgraditi drugi tir na medna- 
rodni magistralni smeri Ljubljana-Jesenice, pripraviti doku- 
mentacijo in pričeti pripravljalna dela za hitro progo na tem 
odseku, zgraditi progo Murska Sobota-Mratinje ter pričeti 
gradnjo hitre proge Ljubljana-Dobova, vključno z obvozno 
progo v vozlišču Ljubljana s priključki; posodobiti vozlišča 
Ljubljana, Jesenice, Sežana, Divača, Maribor IN Celje; poso- 
dobiti potniško postajo Ljubljana IN NOVO MESTO; posodo- 
biti ranžirne postaje Zalog, Tezno in najbolj obremenjene 
progovne odseke; elektrificirati okoli 275 km prog, povečati 
dopustne obremenitve prog, posodobiti signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave ter vlečne in prevozne zmogljivo- 
sti ter uvesti v jugoslovanski in mednarodni sistem povezano 
računalniško vodenje transportnega procesa. 

Na trasah opuščenih železniških prog bo možna le taka 
raba zemljišč, ki bo dolgoročno omogočila gradnjo prog za 
primestni in medmestni železniški promet. Zainteresirani upo- 
rabniki bodo ugotovili družbenoekonomsko upravičenost 
gradnje opuščenih železniških prog, s tem da bo za progo 
Dravograd-Slovenj Gradec-Titovo Velenje ali Dravograd- 
-Slovenj Gradec le-ta ugotovljena do leta 1987 1989 in da bo 
na osnovi te ugotovitve sprejeta odločitev o izgradnji proge. 

Na karti št. 6 Zasnova železniško prometnih povezav so 
kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoroč- 
nih in srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interes- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji 
opredeljene magistralne in glavne železniške povezave. 
V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI ŠT. III - ZASNOVA 
PROMETNEGA OMREŽJA iN OMREŽJA ZVEZ JE KOT 
OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOL- 
GOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV SAMOU- 
PRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPO- 
LITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI OPREDELJENA ZAS- 
NOVA ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA. Na karti sta tudi prikazani 
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dve etapi gradnje železniškega omrežja, opredeljeni z vidika 
prednostnih prometnih potreb. Prva etapa vsebuje objekte, ki 
imajo prednost pred drugimi objekti, ki bodo začeti do leta 
2000. V letu 1986 bo treba sprejeti odločitev za eno izmed 
predlaganih variant hitre proge Ljubljana-Dobova. 

3.1.33. Z vidika vključitve v jugoslovanski in evropski sistem 
cest, bo treba prednostno vzdrževati oziroma ohranjevati 
obstoječe cestno omrežje, odpraviti ozka grla oziroma 
rekonstruirati cestne odseke in s tem povečati prepustnost 
na cestnem omrežju SR Slovenije ter zgraditi cestne odseke 
na cesti bratstva in enotnosti, cestne odseke po osimskem 
sporazumu ter najbolj kritične cestne odseke na sloven- 
skem cestnem križu. 

BOMO PREDNOSTNO VZDRŽEVALI OZIROMA OHRANJALI 
OBSTOJEČE CESTNO OMREŽJE, ODPRAVLJALI OZKA 
GRLA OZIROMA REKONSTRUIRALI CESTNE ODSEKE IN 
S TEM POVEČALI PREPUSTNOST, VARNOST PROMETA IN 
VOZNE HITROSTI NA CESTNEM OMREŽJU SR SLOVENIJE. 
NA PODLAGI ZAHTEV PO POVEČEVANJU VARNOSTI PRO- 
META IN POTOVALNIH HITROSTI TER OB UPOŠTEVANJU 
PROMETNIH OBREMENITEV BOMO OPTIMIZIRALI DOGRA- 
JEVANJE CESTNEGA OMREŽJA Z RAZPOLOŽLJIVIMI SRED- 
STVI IN PRI TEM ZLASTI UPOŠTEVATLI CESTNE ODSEKE NA 
CESTI BRATSTVA IN ENOTNOSTI, CESTNE ODSEKE PO 
OSIMSKEM SPORAZUMU TER NAJBOLJ KRITIČNE CESTNE 
ODSEKE NA SLOVENSKEM CESTNEM KRIŽU. V skladu s tem 
bo treba zgraditi naslednje odseke: predor Karavanke-Hru- 
šica—Žirovnica—Radovljica, vključno z izgradnjo predora, 
Šentvid-Koseze, Vič-Dolenjska cesta, Šmarje Sap-Višnja 
gora—Trebnje—Mačkovec—Krško—Meja SR Hrvatske, Raz- 
drto—Vrtojba, Razdrto-Sežana, Meja Italije-Semedela 
—Dragonja, Hitra cesta v Mariboru lll-etapa in Ruda-Valeta. 

CESTNE POVEZAVE V SMEREH: KARAVANKE-BREGANA, 
ŠENTILJ-KOPER, MARI BOR-MACELJ, DIVAČA-FERNE- 
TIČI, ŠKOFIJE-SEČOVLJE, POSTOJNA-RUPA, RAZDRTO 
-VRTOJBA IN KOZINA-RUPA. Prav tako bi bilo treba rekon- 
struirati in posodobiti REKONSTRUIRALI IN POSODOBILI 
BOMO magistralno, regionalno in lokalno cestno omrežje, 
predvsem v smereh, kjer promet upravičuje gradnjo, in le kot 
dopolnilo železniškemu prometu. 

V obdobju do leta 2000 bodo zgrajeni nekateri najbolj 
kritični odseki na trasah bodočih avtocest Arja vas-Blago- 
vica—Zadobrova, Divača—Kozina-Dekani in Šentilj-Mari- 
bor-Ptuj, ki pa bodo kot objekti kontinuitete predvidoma 
v celoti dokončani po letu 2000, odvisno od materialnih 
možnosti Skupnosti za ceste Slovenije. 

Na karti št. 7 Zasnova cestno prometnih povezav so kot 
obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja cest in družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji, opredeljene magistralne cestne povezave. 
V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI ŠT. III - ZASNOVA 
PROMETNEGA OMREŽJA IN OMREŽJA ZVEZ JE KOT 
OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOL- 
GOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV SAMOU- 
PRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPO- 
LITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI OPREDELJENA ZAS- 
NOVA CESTNEGA OMREŽJA. Na karti sta tudi nakazani dve 
etapi izgradnje magistralnega cestnega omrežja, opredeljeni 
z vidika prednostnih prometnih potreb. Prva etapa vsebuje 
objekte, ki imajo prednost pred drugimi objekti, ki bodo 
zgrajeni oziroma pričeti do leta 2000. 

V cestnem prometu bomo pospeševali razvoj javnega potni- 
škega prometa, zlasti mestnega in primestnega, in nanj preu- 
smerjali individualni promet. Režijske prevoze bo treba preu- 
smerjati na železniški in javni cestni promet. Spodbujali bomo 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in z manjšim škodlji- 
vim vplivom na okolje ter goriva, ki vsebujejo manj okolju 
škodljivih snovi. 

V večjih urbanih središčih bomo uvajali elektropogonska 
nadzemna vozila, če bodo analize stroškov in koristi upravi- 
čile tako usmeritev. Uvajali bomo tudi opremo in informacij- 
ske sisteme za ureditev prometa. 

3.1.34. Razvoj koprske luke in trgovske mornarice bo slonel 
na večji valorizaciji ugodnega geoprometnega položaja SR 
Slovenije in krepitvi stalnih pomorskih poti za zunanjetrgovin- 
sko menjavo in tranzitne tokove. Posodobljena in povečana 
bo zmogljivost trgovskega ladjevja, ki bo prestrukturirano 
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v korist specializiranih ladij za koritejrierski Ro-Ro, Lo-Lo, 
ferry in drugi promet. IN RAZSUTI TOVOR TER HLODOVINO. 
Povečane in posodobljene bodo luške infrastrukturne in pre- 
kladalne zmogljivosti, poglobljena bazena II in III ter zgrajeni 
terminali za generalno blago, les, razsute tovore, integralni 
transport. 

K nadaljnjemu razvoju koprske luke bodo prispevale tudi 
posodobitev železniške proge Jesenice-Nova Gorica-Koper, 
uvedba železniške trajektne proge za prevoz železniških kom- 
pozicij med državami severne in srednje Evrope ter Bližnjega 
vzhoda čez koprsko luko, pa tudi usposobitev proste carinske 
cone v luki. 

Na karti št. 8 Zasnova omrežja letališč in luk je kot 
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov samoupravne interesne skup- 
nosti za železniški in luški promet in družbenopolitičnih 
skupnosti, opredeljeno območje obalnega pasu luke Koper 
za potrebe luške dejavnosti, pomorskega, železniškega in 
cestnega prevoza. V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI ŠT. 
III. - ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA IN OMREŽJA ZVEZ 
STA KOT OBVEZNI IZHODIŠČI ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVA- 
NJE DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽ- 
BENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI OPREDELJENI ZASNOVA 
OMREŽJA PRISTANIŠČ TER ZASNOVA OMREŽJA LETALIŠČ. 

3.1.37. Posodobitev poštne, in predvsem telekomunikacij- 
ske infrastrukture, sodi med pomembne naloge (karta št. 
9 Zasnova telefonskega omrežja, karta št. 20 Zasnova tele- 
grafskega omrežja, karta št. 10 Zasnova javnega omrežja za 
prenos podatkov in karta št 11 Zasnova poštno prometnih 
zvez). POSODOBITEV POŠTNE IN PREDVSEM TELEKOMU- 
NIKACIJSKE INFRASTRUKTURE SODI MED POMEMBNE 
NALOGE (KARTOGRAFSKI DEL, KARTA ŠT. III - ZASNOVA 
PROMETNEGA OMREŽA IN OMREŽJA ZVEZ; ZASNOVA 
TELEFONSKEGA OMREŽJA, ZASNOVA JAVNEGA OMREŽJA 
ZA PRENOS PODATKOV, ZASNOVA POŠTNOPROMETNEGA 
OMREŽJA IN ZASNOVA TELEGRAFSKEGA OMREŽJA). Poso- 
dobili bomo poštni promet (terminalizacija denarnega poslo- 
vanja, mikrofilmsko snemanje in elektronsko usmerjanje 
pošiljk itd.) in povečali število PTT enot. Naročniški teleksni 
promet bo posodobljen z gradnjo elektronske telegrafske 
centrale v Ljubljani in multiplekserjev v končnih telegrafskih 
centralah. Za sodobnejše oblike prenosa besedil bodo orga- 
nizirana nova omrežja, ORGANIZIRANE NOVE STORITVE, in 
sicer: faksimile v telefonskem omrežju ter teleteks in vide- 
oteks v telefonskem omrežju v povezavi z javnim omrežjem za 
prenos podatkov. Zaradi nujnega boljšega zadovoljevanja 
potreb po telefonskih storitvah in uvajanju novih vrst storitev 
bo treba povečati zmogljivosti telefonskega omrežja ob hkrat- 
nem uvajanju sodobnih komutacijskih in prenosnih sistemov. 
Telefonsko omrežje bo posodobljeno s postopnim uvajanjem 
digitalnih sistemov. ŠTEVILO TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV 
SE BO POVEČALO TAKO, DA BO LETA 2000 ZNAŠALO 
956.000 TELEFONSKIH PRIKLJUČKOV. IZBOLJŠANI BOSTA 
KAKOVOST TELEFONSKEGA PROMETA IN DOSTOPNOST 
JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA. TREBA JE 
DOSEČI EKONOMIZACIJO CEN PTT STORITEV TAKO, DA 
BODO SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO OD JAVNIH TELEKO- 
MUNIKACIJSKIH STORITEV USMERJENA IZKLJUČNO 
V REPRODUKCIJO V TEM SISTEMU TAKO, DA BO DOSE- 
ŽENA IZPOPOLNITEV SISTEMA PREDVSEM IZ LASTNIH 
SREDSTEV. UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ BO OMOGO- 
ČILO VEČJO UČINKOVITOST NALOŽB V JAVNI TELEKOMU- 
NIKACIJSKI SISTEM IN NOVE STORITVE. POTREBAM BOSTA 
SLEDILA GRADNJA JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA 
SISTEMA IN USPOSABLJANJE DOMAČIH DELOVNIH ORGA- 
NIZACIJ ZA GRADNJO, SERVISIRANJE IN DOGRAJEVANJE 
TEH NAPRAV. K predvidenemu obsegu in izboljšanju kakovo- 
sti telefonskih storitev bo prispevala tudi gradnja mobilnega 
avtomatskega telefonskega sistema za javni promet v Jugo- 
slaviji. 

VODNO GOSPODARSTVO 

3.1.39. Razpoložljive količine pitne vode v SR Sloveniji so 
ŠE zadostne, toda zaradi neenakomerne razmestitve vodnih 
virov je ponekod že danes težko zagotoviti ceneno in sani- 
tarno ustrezno NEOPOREČNO oskrbo z vodo. Po predvideva- 

njih bo ob pričakovani 3% povprečni letni stopnji rasti abso- 
lutne porabe vode nastal primanjkljaj VODE v OVS Primor- 
ska, medtem ko bosta OVS Mura in OVS Drava na meji lastnih 
zmogljivosti. 

Pri oskrbi z vodo bo osnovna naloga vodnega gospodarstva 
zavarovanje in varovanje zbirnih območij podtalnice, izvirov 
in površinskih voda, ki se, ali se še bodo uporabljala za oskrbo 
s pitno vodo, ter v sodelovanju s komunalnim gospodarstvom 
zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode na 
vseh območjih in ob vsakem času. Pri tem bo treba zagotoviti 
tudi postopno usposabljanje IZKORIŠČANJE rezervnih virov 
pitne vode na vsem ozemlju republike. Do leta 2000 bo 
v redno oskrbo z vodo vključenih DO 90% prebivalstva. Pred- 
nost pri oskrbi bodo imela vododeficitarna območja. 
IZGRADNJI VODOOSKRBNIH SISTEMOV BOMO DOLOČALI 
NA OSNOVI SOCIALNIH IN EKONOMSKIH KRITERIJEV TER 
NARAVNIH POGOJEV. 

Za uresničitev zastavljenih ciljev bo treba: z vsemi ukrepi 
skrbeti za izboljšanje IZBOLJŠATI KAKOVOST voda, razisko- 
vati vodne zaloge; bogatiti zaloge podtalnic (Vrbanski plato, 
DRAVSKO POLJE, Ljubljansko polje, Celjska kotlina, Iški vršaj 
idr.); zadrževati vode povsod, kjer to omogočajo relief, eko- 
nomske in ekološke razmere; graditi večje regionalne vodo- 
vodne sisteme; graditi ločene sisteme za dobavo kakovostne 
pitne vode ter manj kakovostne tehnološke vode; usmerjati 
porabnike v industrijskih conah in povsod, kjer se uporabljajo 
večje količine tehnološke in hladilne vode, na manj kako- 
vostne vodne vire (zajem vode iz vodotokov) ob hkratnem 
uvajanju tehnoloških postopkov, ki trosijo absolutno in rela- 
tivno manjše količine vode; zmanjšati izgube vode v komunal- 
nih omrežjih in napravah. 

Na karti št. 12 Vodni viri in zasnova oskrbe z vodo so kot 
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov samoupravnih interesnih 
skupnosti za vodno gospodarstvo in družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji opredeljena pomembnejša zajetja 
in črpališča vode, območja pomembnejših podtalnic ter zas- 
nova razmestitve regionalnih vodovodov. V KARTOGRAF- 
SKEM DELU NA KARTI ŠT. I. - ZASNOVA PRIMARNE RABE 
IN POSELITVENEGA SISTEMA SO KOT OBVEZNA IZHO- 
DIŠČA ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH IN 
SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI OPREDELJENA ZASNOVA 
VODNIH VIROV IN OSKRBE Z VODO. 

VODNI VIRI SE RAZVRSTIJO MED POMEMBNEJŠE IN 
S TEM MED OBVEZNA IZHODIŠČA DOLGOROČNEGA PLANA 
SR SLOVENIJE, ČE IZPOLNJUJEJO KRITERIJE. 

Vsi pomembnejši vodni viri bodo ustrezno zaščiteni. Pri tem 
bo treba premagati prevladujočo miselnost v posameznih 
občinah in krajevnih skupnostih o lastništvu nad vodnimi viri 
ter s tem prekiniti prepočasno uresničevanje zakonskih 
določb in plansko dogovorjenih nalog. 

Vodno gospodarstvo bo namenilo večjo skrb zaščiti voda 
v prvem in drugem kakovostnem razredu ter zmanjšanju 
onesnaženosti voda v tretjem in četrtem kakovostnem raz- 
redu. 

3.1.40. Uresničevati bo treba načelo večnamenske porabe 
vode: za varstvo pred poplavami, osuševanje zamočvirjenih 
tal, namakanje, ribištvo, energetsko porabo, plovbo, rekre- 
acijo in varstvo vodnih virov. Skrbeti bo treba za redno vzdrže- 
vanje vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, 
za povečanje varnosti pred visokimi hudourniškimi vodami ter 
erozijo in s tem prispevati k zmanjševanju škod. Protierozij- 
sko in hudourniško dejavnost bo treba usmeriti v višinske 
predele, predvsem v erozijska žarišča. Z gradnjo zadrževalni- 
kov bosta v povirjih zagotovljeni časovna in namenska razpo- 
reditev vode. V Triglavskem narodnem parku bo treba ukre- 
pati tako, da bodo preprečena nadaljnja pustošenja nekaterih 
območij, in omogočiti revitalizacijo nekaterih višinskih prede- 
lov. Vse protierozijske ukrepe bo treba razvijati skladno 
s kmetijstvom in gozdarstvom. Na ogroženih območjih bomo 
omejevali sečnjo, pogozdovali, zmanjševali gradbene posege 
(poti), gradili pregrade v strugah hudournikov, razpršilne pre- 
grade na erozijskih površinah, zadrževali prod, utrdili struge, 
ozelenili bregove. Urediti bo treba predvsem povirja in erozij- 
ska zaledja na Gorenjskem, v Savinjski dolini, na Pohorju in 
v slovenski Istri. 
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Z urejanjem in vzdrževanjem osnovnih odvodnikov in vodo- 
tokov bo melioriranih 66.000 ha površin, predvidenih za kme- 
tijsko rabo, prednost pa bodo imeli tisti ukrepi, ki bodo 
usposabljali kmetijska zemljišča za večje donose v čim kraj- 
šem času, predvsem z gradnjo zadrževalnikov. Osnova bodo- 
čega gospodarjenja z vodo so večnamenski zadrževalniki in 
zbiralniki VODE, KI SO V KARTOGRAFSKEM DELU V KARTI 
ŠT. I. - ZASNOVA PRIMARNE RABE IN POSELITVENEGA 
SISTEMA KOT OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO DOLGO- 
ROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV SAMOU- 
PRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPO- 
LITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI OPREDELJENI KOT 
ZASNOVA RAZMESTITVE ZBIRALNIKOV VODE. V nasled- 
njem obdobju se bodo gradili naslednji pomembnejši: Med- 
vedce, Kobilje, Turja, povodje Meže, povodje Gradaščice, 
Prigorica-Ribnica, Pikalud, Klivnik, Padež, Močilnik v Vipav- 
ski dolini in Vogršček, ki so opredeljeni kot obvezna izho- 
dišča za pripravo dolgoročnih in srednjeročnih planskih 
aktov samoupravnih interesnih skupnosti s področja vod- 
nega gospodarstva in družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji. Za oskrbo Primorske bo zgrajenih več manjših 
zbiralnikov. 

KULTURA 

3.2.5. Televizijski kulturni program in kinematografski spo- 
red bodo dopolnjevale eksperimentalne filmske in video sku- 
pine, pa tudi skupine z drugih ustvarjalnih področjih, ki bodo 
izhajale in predstavljale specifična kulturna okolja. Zagotovili 
bomo popolno pokritost slovenskega kulturnega prostora 
z radijskim in televizijskim signalom (karta št. 1 Zasnova 
omrežja RTV FM radijskega omrežja, karta št. 2 Zasnova 
omrežja RTV — televizijskega omrežja, karta št. 3 Zasnova 
omrežja RTV — programi za manjšine). (Na listu karte 
1:250.000 št. III.) (KARTOGRAFSKI DEL, KARTA ŠT. III. - ZAS- 
NOVA PROMETNEGA OMREŽJA IN OMREŽJA ZVEZ; TEMAT- 
SKE KARTE: ZASNOVA RTV OMREŽJA - FM RADIJSKEGA 
OMREŽJA, ZASNOVA RTV OMREŽJA - TELEVIZIJSKEGA 
OMREŽJA IN ZASNOVA RTV OMREŽJA - PROGRAMOV ZA 
MANJŠINE. S tem bomo omogočili spremljanje nacionalnega 
radijskega in TV programa v celotnem slovenskem kulturnem 
prostoru. 

Da bo slovenska kinematografija (povezava produkcije, 
distribucije in prikazovanja) lahko uspešno ohranila svojo 
pomembno vlogo med kulturnimi dejavnostmi, jo bomo teh- 
nično posodobili, izboljšali programske usmeritve in kadrov- 
sko zasedbo. V kinematografiji bo pomembna tudi proizvod- 
nja za izobraževanje in obveščanje. 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

3.2.10. V usmerjenem izobraževanju bo optimalna študijska 
mobilnost omogočena s tako strukturiranimi študijskimi pro- 
grami, da bo izravnana zastopanost splošnih in temeljnih 
strokovnih znanj hkrati omogočala izobraževanje za delo vse 
večje zahtevnosti, prehajanje iz ene usmeritve v drugo, 
ponovno vključitev v izobraževanje zaradi nadaljevanja izo- 
braževanja ali pa zaradi spremembe poklica. Ob takem izho- 
dišču bo treba vključevati več splošnih vsebin v vse programe 
dodiplomskega izobraževanja in različno od splošnih obrav- 
navati posebna in posamična znanja. Posamična znanja, 
potrebna za konkretne naloge in opravila na delovnih mestih, 
bodo udeleženci pridobili z usposabljanjem in izpopolnjeva- 
njem zunaj šole, zlasti v organizacijah združenega dela in ob 
pripravništvu. Več takšnih znanj pa bomo vključili tam, kjer so 
večja strokovna usposobljenost in pridobljene veščine pogoj 
za začetek dela. Tako zasnovani programi bodo lahko bolj 
povezani in bodo tudi zato olajševali horizontalno prehodnost 
med različnimi programi in stopnjami zahtevnosti ter boljšo 
organiziranost šolske mreže. Zaradi večje dostopnosti izobra- 
ževanja, skladnejšega regionalnega razvoja, potreb in ambicij 
prebivalstva po višji izobrazbeni ravni v vseh regijah bo pred- 
vsem v središčih policentričnega razvoja Slovenije omogo- 
čena bolj ali manj celovita ponudba programov srednjega 
izobraževanja. Programska ponudba bi bila manj razdrob- 
ljena, ker bi skupaj obravnavali in izvajali sorodne programe 
(karta št. 22 - Zasnova mreže področij izobraževanja po 
regijah). (Na listu karte 1:250.000 št. I.). (KARTOGRAFSKI 

DEL, KARTA ŠT. I. - ZASNOVA PRIMARNE RABE IN POSELI- 
TVENEGA SISTEMA; TEMATSKA KARTA - ZASNOVA MREŽE 
PODROČIJ IZOBRAŽEVANJA PO REGIJAH). Šola se bo zato 
morala tudi organizacijsko in didaktično spremeniti. Opustiti 
bo morala klasično organizacijo dela in se pri izvajanju pro- 
grama povezovati z delovnim in družbenim okoljem. Fleksibil- 
nost vzgojnoizobraževalnega sistema, nenehno in sistema- 
tično prilagajanje novostim, spreminjanje in izpopolnjevanje 
programov in organizacije izobraževanja bodo zahtevali 
visoko stopnjo notranje organiziranosti ter sposobne in prila- 
godljive strokovne delavce s pedagoškimi in delovnimi izkuš- 
njami. 

ZDRAVSTVO 

3.2.17. Prednost bodo imele predvsem preventivne in 
dispanzerske metode dela za obvladovanje najresnejših soci- 
alnomedicinskih problemov pri nas (bolezni srca in ožilja, 
rakasta obolenja, poškodbe zunaj dela, psihična obolenja in 
druge). Zaradi že uveljavljenega nacionalnega zdravstvenega 
varstva ni treba širiti pravic uporabnikov do zdravstvenih 
storitev. 

Osnovno zdravstveno dejavnost bo treba okrepiti in uspo- 
sobiti, da bo sposobna zadovoljiti večji del potreb prebival- 
stva po zdravstvenih storitvah. Zdravstvena dejavnost bo sku- 
paj z drugimi skupnostmi, organizacijami, društvi in prosto- 
voljno dejavnostjo omogočila občanom, da se bodo ob 
bolezni in poškodbah čimdalj zdravili ambulantno in na svo- 
jem domu. Leta 2000 bo v SR Sloveniji okrog 6 bolnišničnih 
postelj na 1000 prebivalcev in zato ni potrebe po širitvi obsto- 
ječe bolnišnične mreže (karta št. 23 Zasnova omrežja zdrav- 
stvenih ustanov). (Na listu karte 1:250.000 št. I.). (KARTO- 
GRAFSKI DEL, KARTA ŠT. I. - ZASNOVA NAMENSKE RABE 
IN POSELITVENEGA SISTEMA; TEMATSKA KARTA - ZAS- 
NOVA OMREŽJA ZDRAVSTVENIH USTANOV). Določen del 
storitev, ki se zdaj opravljajo kot bolnišnične dejavnosti, 
bomo postopoma preneseli na specialistično ambulantno in 
osnovno zdravstveno dejavnost. Hitreje bomo razvijali 
dejavnosti splošne medicine, preventivnega zobozdravstva, 
socialne medicine, medicine dela, zdravljenja in nege bol- 
nika na domu, zdravstvene vzgoje prebivalstva in deficitar- 
nih specialističnih področij (rentgenologija, anesteziologija, 
patologija in še nekatera druga). 

3.3. STRATEGIJA REGIONALNEGA RAZVOJA 

3.3.3. Politika poselitve bo temeljila na zasnovi zmerne 
koncentracije, ki predpostavlja, da bo prebivalstvo po posa- 
meznih regijah naraščalo v glavnem v skladu z naravnim 
prirastkom v teh regijah, v regijah pa bo prišlo do znatnejše 
koncentracije v regionalnih središčih in njihovi okolici. V sko- 
raj polovici občin pričakujemo znatnejšo koncentracijo prebi- 
valstva tudi v njihovih središčih. Naraščanje regionalnih in 
nekaterih občinskih središč bo deloma tudi povzročilo prise- 
ljevanje prebivalcev z drugih območij Jugoslavije. Druga 
občinska središča pa bodo obdržala vsaj naravno rast, med- 
tem ko se bo prebivalstvo zunaj območja teh središč še 
nadalje odseljevalo, vendar pa praviloma ne z demografsko 
ogroženih območij. Občine bodo z medobčinskim sodelova- 
njem ob upoštevanju teh usmeritev ustvarile razmere, da 
v nobeni občini število prebivalstva ne bo nazadovalo, v obči- 
nah ob državnih mejah pa bo zadržan vsaj znaten del narav- 
nega prirasta. 

Dolgoročna usmeritev v ustreznejšo poselitev slovenskega 
prostora terja: ustvarjanje dolgoročnih razmer za ohranitev 
prebivalstva na posameznih depopulacijskih območjih z odpi- 
ranjem delovnih mest, z razvojem storitvenih in družbenih 
dejavnosti in z gradnjo infrastrukturnega omrežja ter raci- 
onalno zaposlovanje, ki bo preprečilo pretirano koncentracijo 
prebivalstva v posameznih območjih. V skladu s predvideno 
politiko poselitve bo treba hitreje odpirati delovna mesta, 
zlasti v pomurski regiji, pa tudi spodnjesavski in podravski. 

V skladu s konceptom policentričnega razvoja se bosta še 
naprej krepili zaposlitvena in oskrbna vloga regionalnih sre- 
dišč kot najpomembnejših središč. To so Ljubljana, ki hkrati 
opravlja funkcije nacionalnega središča in glavnega mesta SR 
Slovenije, nekatere regionalne funkcije pa bo deloma delila 
z bližnjimi urbanimi središči, Maribor, Celje, Kranj, zaradi 

priloga poročevalca 13 



delitve posameznih funkcij somestje Koper-lzola-Piran, 
Nova Gorica, Novo mesto in Murska Sobota. Zaradi bolj 
oddaljene lege nekaterih območij pa so pomembna še 
somestja Ravne-Slovenj Gradec-Dravograd, Brežice-Kr- 
ško, Jesenice-Bled-Radovljica, Trbovlje-Zagorje-Hrastnik 
ter Velenje, Postojna in Ptuj. V teh središčih, ki so kot 
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje dolgoročnih in 
srednjeročnih planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji, opredeljena na karti št. 15 Zasnove urbanega 
omrežja (na listu karte 1:250.000, št. I.), bomo razvijali 
gospodarsko strukturo, ki bo dajala možnost zaposlitve pre- 
bivalcem teh širših območij ter sočasno racionalno razvijali 
v teh središčih omrežja oskrbnih dejavnosti regionalnega 
pomena za optimalno zadovoljevanje potreb prebivalstva 
tudi v njihovih zaledjih. V KARTOGRAFSKEM DELU, KARTA 
ŠT. I. - ZASNOVA PRIMARNE RABE IN POSELITVENEGA 
SISTEMA JE KOT OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO IN 
OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLAN- 
SKIH AKTOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLO- 
VENIJI OPREDELJENA ZASNOVA URBANEGA OMREŽJA. 
V TEH SREDIŠČIH BOMO RAZVIJALI GOSPODARSKO 
STRUKTURO, KI BO OMOGOČALA ZAPOSLITEV PREBIVAL- 
CEM TEH ŠIRŠIH OBMOČIJ, TER SOČASNO RACIONALNO 
RAZVIJALI V TEH SREDIŠČIH OMREŽJA OSKRBNIH DEJAV- 
NOSTI REGIONALNEGA POMENA ZA OPTIMALNO ZADOVO- 
LJEVANJE POTREB PREBIVALSTVA TUDI V NJIHOVIH ZALE- 
DJIH. 

Okrepljene bodo oskrbne dejavnosti in možnosti za zapo- 
slovanje v središčih v manj razvitih območjih. Več pozornosti 
bomo posvetili tudi središčem, v katerih so se razvojni pro- 
blemi zaostrili bolj kot v SR Sloveniji, treba pa bo opredeliti 
razvojne rešitve tudi za starejša središča z elementi depresiv- 
nosti. 

Tudi pri razvoju infrastrukturnega omrežja bo upoštevana 
politika skladnejšega regionalnega razvoja. To bo prispevalo 
k boljši prometni povezanosti med območji, boljši preskrbi 
z energijo, vodo in PTT storitvami ter k izenačevanju razvojnih 
možnosti posameznih območij. 

Omrežje družbenih dejavnosti bo grajeno tako, da bodo 
njihove storitve čimbolj dostopne prebivalcem posameznih 
območij. Upoštevati bo treba koncentracijo objektov oziroma 
funkcij, kadar gre za zadovoljevanje potreb širših območij, in 
razmestitev objektov oziroma funkcij, kadar gre za zadovolje- 
vanje osnovnih potreb ožjih območij. 

USMERJANJE POSELITVE 

3.4.4. Osnova urbanega omrežja bodo regionalna središča. 
V karti št. 15 Zasnova urbanega omrežja (na listu karte 
1:250.000 št. I.) je opredeljeno omrežje urbanih regionalnih 
središč ter pripadajoče oskrbne in proizvodne funkcije kot 
obvezno izhodišče tega plana. V KARTOGRAFSKEM DELU, 
KARTA ŠT. I. - ZASNOVA PRIMARNE RABE IN POSELITVE- 
NEGA SISTEMA, JE KOT OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRI- 
PRAVO IN OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČ- 
NIH PLANSKIH AKTOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 
V SR SLOVENIJI OPREDELJENA ZASNOVA URBANEGA 
OMREŽJA. To so tista mesta ali somestja, ki v urbanem 
sistemu SR Slovenije že so ali postajajo središča tudi za širša 
območja ali pa imajo pogoje, da tako vlogo razvijejo kot 
zaposlitvena, proizvodna in storitvena središča in prometna 
vozlišča, pomembna za skladnejši region&lni razvoj. To so 
centralna naselja srednje ali višje stopnje oskrbe s pestrejšo 
in kakovostnejšo ponudbo storitev za znatnejše gravitacijsko 
zaledje bodisi glede površine ali števila prebivalstva oziroma 
za mesta z izrazitejšo koncentracijo industrije, industrijske in 
druge zaposlitve, kamor je usmerjena dnevna migracija iz 
sosednjih občin, in za prometna pomembna središča v osred- 
njih demografskih zgostitvenih območjih posameznih regij. 

Pospeševati bo treba razvoj urbanih središč posameznih 
zaokroženih širših območij kot nosilcev policentričnega raz- 
voja. Na drugi strani pa bodo večja mesta rastla zmerneje. 
Pospešeno se bodo razvijala tista regionalna središča, kjer je 
dosedanji razvoj zaostajal za možnostmi in zlasti potrebami 
širših območij, kar velja še posebej za Mursko Soboto in 
somestje Brežice-Krško. Posebej skrbno bo treba opredeliti 
delitev funkcij in celotni bodoči vzorec poselitve, pa tudi rabe 
prostora v obalnem somestju oziroma na območju treh obal- 

nih občin. V regionalnih središčih, kjer je to nujno zaradi 
nadaljnjega razvoja deficitarnih dejavnosti regionalnega 
pomena ali zaradi zaokroževanja industrijskih con in stano- 
vanjskih območij, bo možno tam, kjer ni drugih zemljišč, za 
širitev uporabiti tudi boljša kmetijska zemljišča, vendar le ob 
enakovredni nadomestitvi teh zemljišč. 

Pomembno vlogo v omrežju bodo imela tudi občinska sre- 
dišča kot zaposlitvena oziroma oskrbna središča na območju 
občine in večinoma tudi kot najpomembnejša prometna 
vozlišča občin. Funkcije teh središč bomo razvijali v skladu: 
z demografskim potencialom občin in stopnjo deagrarizacije, 
z njihovo velikostjo oziroma obsegom njihovih gravitacijskih 
zaledij za dejavnosti, ki so značilne zanje, z gostoto poselitve 
v teh zaledjih, z lego glede na pomembnejše regionalno in 
zlasti magistralno prometno omrežje in z lego in vlogo sosed- 
njih občinskih središč oziroma drugih zaposlitvenih središč 
v občini. 

RABA PROSTORA IN KRAJINSKA PREOBRAZBA 
3.4.10. Za vsa zemljišča mora biti opredeljena njihova funk- 

cija v družbeni reprodukciji. V prostor ne bo mogoče pose- 
gati, če v dolgoročnem planu občine ne bo opredeljena 
zasnova namenske rabe zemljišč za glavne porabnike, to je 
za kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, poselitev, 
gospodarsko infrastrukturo, naravno in kulturno dediščino. 
V PROSTOR NE BO MOGOČE POSEGATI, ČE V DOLGOROČ- 
NEM PLANU OBČINE NE BO OPREDELJENA ZASNOVA 
ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN ZASNOVA 
NAMENSKE RABE PROSTORA. 

3.4.13. Poselitev bo usmerjena predvsem v strnjena naselja, 
da bi prosta zemljišča v teh naseljih čimbolj racionalno izko- 
riščali, kmetijske površine in naravno okolje pa čimbolj ohra- 
njali. Pri novogradnjah bodo zaradi varstva najboljših kmetij- 
skih zemljišč ob upoštevanju minimalnih prostorskih standar- 
dov in meril za gostoto zidave kar najbolj racionalno izkoriš- 
čene še nezazidane površine v sicer bo'j ali manj že sklenjeno 
zazidalnih območjih v naseljih. Graditi bo treba predvsem na 
zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo IN 
SICER TAKO DA SE GRADNJA NAČRTUJE ZUNAJ ALI OB 
ROBU (ZAOKROŽENIH) ZEMLJIŠČ, DA SE Z GRADNJO ČIM- 
MANJ OMEJUJEJO PRIMARNA RABA KMETIJSKIH ZEM- 
LJIŠČ, MOŽNOST ZA RACIONALNO UPORABO IN UVAJANJE 
SODOBNE TEHNOLOGIJE TER DA SE PRI NAČRTOVANJU 
POSELITVE ČIMBOLJ VARUJEJO ZEMLJIŠČA PROIZVODNO 
USMERJENIH IN ZAŠČITENIH KMETIJ. Izgradnja novih indu- 
strijskih objektov bo ob upoštevanju zasnove policentričnega 
razvoja usmerjena predvsem v središča, kjer so za dodatno 
izgradnjo stanovanjskih sosesk na voljo za kmetijstvo manj 
primerna zemljišča, ne pa na kakovostnejša kmetijska zem- 
ljišča in omočja, ki so primerna za razvoj turizma in rekreacije. 
Štavbna zemljišča, potreba za bivanje, delo in oskrbo, morajo 
biti vnaprej opredeljena v dolgoročnem planu občine ter 
določena v srednjeročnem družbenem planu občine, da bi jih 
na podlagi programov pravočasno pridobile. 

3.4.16. Območja in objekte, ki imajo posebno kulturno, 
znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, bodo družbe- 
nopolitične skupnosti zavarovale. 

Občine bodo zagotovile aktivno vključevanje kulturne in 
naravne dediščine v družbeno življenje, da bodo deli dediš- 
čine uporabljeni kot obstoječa materialna in kulturna dobrina 
pri oblikovanju delovnih in stanovanjskih okolij ter kulturne in 
turistične ponudbe. Tako bo zagotovljeno varovanje tistega 
dela dediščine, ki ga ni mogoče normativno varovati, ampak 
ga varujemo in ohranjamo s primerno rabo. Območja narav- 
nih znamenitosti in pomembnejših kulturnih spomenikov, ki 
so obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje dolgoroč- 
nih in srednjeročnih planskih aktov kulturnih skupnosti in 
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, so razvidna iz 
karte št. 16 Območja varstva naravne dediščine in karte št. 
17 Pomembnostna območja varovanja kulturne dediščine. 
V KARTOGRAFSKEM DELU, KARTA ŠT. IV. - ZASNOVA VAR- 
STVA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER ZASNOVA 
TURIZMA STA KOT OBVEZNI IZHODIŠČI ZA PRIPRAVO IN 
OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLAN- 
SKIH AKTOV SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 
TER DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI 
OPREDELJENI ZASNOVA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE IN 
ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE. 

14 priloga poročevalca 



PRI VAROVANJU NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 
BOMO PRI USKLAJEVANJU NAVZKRIŽNIH INTERESOV IZHA- 
JALI IZ ZAKONSKIH OPREDELITEV ZAVAROVANJA TER 
MOŽNIH NAČINOV UPORABE OZIROMA NJENE VKLJUČITVE 
V DRUŽBENO REPRODUKCIJO. 

Območja energetskih, kovinskih in nekovinskih surovin, ki 
so kot obvezno izhodišče za pripravo dolgoročnih in sred- 
njeročnih planskih aktov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji opre- 
deljena na karti št. 19 Rudni in mineralni potencial, bodo 
občine zavarovale in nadzorovale smotrno gospodarjenje 
s surovinami ter preprečevale možna razvrednotenja teh 
območij. V KARTOGRAFSKEM DELU, KARTA ŠT. I. - ZAS- 
NOVA PRIMARNE RABE IN POSELITVENEGA SISTEMA JE 
KOT OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE 
DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANSKIH AKTOV 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER DRUŽ- 
BENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI OPREDE- 
LJENA ZASNOVA RUDNIN. OBČINE BODO VAROVALE IN 
NADZOROVALE SMOTRNO GOSPODARJENJE TER PRE- 
PREČEVALE MOŽNA RAZVREDNOTENJA TEH OBMOČIJ. 
OBSTOJEČE RUDNINE RAZVRSTIMO MED POMEMBNEJŠE 
IN S TEM MED OBVEZNA IZHODIŠČA DOLGOROČNEGA 
PLANA SR SLOVENIJE, ČE SO V SEZNAMU POMEMBNEJŠIH 
RUDNIN. 

UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 

3.4.19. Za kakovost okolja bomo skrbeli s selektivno sana- 
cijo obstoječih žarišč onesnaževanja okolja, predvsem na 
najbolj ogroženih območjih, in z razvojnimi odločitvami glede 
politike razmestitve in tehnologij, ki ne bodo ogrožale kako- 
vosti še neonesnaženih ali zmerno onesnaženih območij. Za 
uresničitev tega cilja bodo odločilenega pomena uvajanje 
zaprtih krogotokov proizvodnje in porabe in s tem večji izkori- 
stek odpadkov, razvoj in pospešeno uvajanje tehnologije čiš- 
čenja emisij, zmanjšanje porabe energije in surovin na enoto 
proizvoda, večja ekološka osveščenost in dosledno izvajanje 
pozitivne zakonodaje, ki ureja to področje, kar morajo zagoto- 
viti družbenopolitične skupnosti in organizacije združenega 
dela. Vedno večji poudarek bo na proizvodnji visoko kako- 
vostnih izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ki jih bo mogoče po 
uporabi enostavno vrniti kot sekundarne surovine ponovno 
v proizvodnjo ali pa jih neškodljivo odložiti v okolje. Bistveni 
dejavnik bo tudi učinkovitejša organiziranost na upravnem, 
strokovnem in finančnem področju ob kakovostnih sanacij- 
skih programih za obvladovanje nakopičenih problemov. Za 
izpolnitev nalog, povezanih s kakovostjo okolja, bo nujno 
treba bistveno izboljšati strukturo in kakovost informacij, zla- 
sti o kakovosti okolja in emisijah v okolje. Z zavarovanjem in 
varovanjem vodnih virov (pomembnejši izviri, območja pod- 
talnic in kraških podzemnih voda) in vodotokov moramo 
preprečiti slabšanje kakovosti še neonesnaženih in zmerno 
onesnaženih voda ter odpraviti stanje IV. in lll./IV. razreda 
onesnaženosti vodotokov v skladu z obveznimi izhodišči za 
pripravo srednjeročnih in dolgoročnih planskih aktov samo- 
upravnih interesnih skupnosti s področja vodnega gospo- 
darstva in družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, opre- 
deljenimi v kartah št. 12 in št. 18 Vodni viri in zasnova oskrbe 
z vodo ter Kakovost voda in zasnova sistema čistilnih 
naprav leta 2000. Z VAROVANJEM VODNIH VIROV MORAMO 
PREPREČITI SLABŠANJE KAKOVOSTI ŠE NEONESNAŽENIH 
IN ZMERNO ONESNAŽENIH VODA TER ODPRAVITI STANJE 
IV. IN lll./IV. RAZREDA ONESNAŽENOSTI VODOTOKOV. 
V KARTOGRAFSKEM DELU, KARTA ŠT. V. - ZASNOVA 
OHRANJANJA IN IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI NARAVNIH 
VIROV, STA KOT OBVEZNI IZHODIŠČI ZA PRIPRAVO IN OBLI- 
KOVANJE DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANSKIH 
AKTOV SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI OPRE- 
DELJENI ZASNOVA SANACIJ NARAVNIH VIROV TER ZAS- 
NOVA RAZMESTITVE ČISTILNIH NAPRAV. Čistilne naprave 
se bodo gradile predvsem na ogroženih območjih podtalnic 
Dravskega in Murskega polja ter Celjske kotline, kraških izvi- 
rov bele Krajine, Dolenjske in Notranjske, zgornjih tokov Save 
Dolinke in Bohinjke, Soče in Idrijce ter obalnega morja, pri 
čemer bodo upoštevane tudi obveznosti iz meddržavnih 
dogovorov in dogovorov z drugimi republikami oziroma avto- 

nomnima pokrajinama. Onesnaženost bo prednostno zmanj- 
šana na odsekih: Save v Zasavju, Reke, voda na celjskem 
območju (Savinjal Voglajna, Hudinja), DRAVE NA ODSEKU 
MARIBOR-ORMOZ, Pake pod Šoštanjem, Sotle pod Rogaško 
Slatino, Ščavnice pod Ljutomerom IN MURE. S predčišče- 
njem odpadnih voda bo zagotovljena večja učinkovitost skup- 
nih čistilnih naprav. PRI SANACIJI VSEH VODOTOKOV BO NA 
ENAK NAČIN ZAGOTOVLJENO UPOŠTEVANJE NAČEL 
SELEKTIVNEGA ODPRAVLJANJA ONESNAŽEVANJA PRI 
VIRIH. 

V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI ŠT. V.13. - KAKO- 
VOST IN ZASNOVA SANACIJE VODA - SO KOT USMERITVE 
VKLJUČENA VAŽNEJŠA OBMOČJA UKREPOV ZA IZBOLJŠA- 
NJE KAKOVOSTI ODPADNIH VODA V INDUSTRIJI (OPUSTI- 
TEV PROGRAMA, SPREMEMBA TEHNOLOGIJE, PREDČIŠ- 
ČENJE, ITD.). 

3.4.20. Osnovna naloga pri varstvu kakovosti zraka bo 
saniranje ozračja na območjih v III. in IV. razredu onesnaže- 
nosti, ki so kot obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnih 
in dolgoročnih planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji, opredeljena na karti št. 24 Kakovost zraka, ob 
hkratnem preprečevanju slabšanja stanja na še razmeroma 
čistih območjih. OSNOVNA NALOGA PRI VARSTVU KAKOVO- 
STI ZRAKA BO SANIRANJE NA OBMOČJU V., III. IN IV. RAZ- 
REDA ONESNAŽENOSTI. V KARTOGRAFSKEM DELU, KARTA 
ŠT. V. - ZASNOVA OHRANJANJA IN IZBOLJŠANJA KAKOVO- 
STI NARAVNIH VIROV, JE KOT OBVEZNO IZHODIŠČE ZA 
PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH IN SREDNJE- 
ROČNIH PLANSKIH AKTOV SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ 
IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 
V SR SLOVENIJI OPREDELJENA ZASNOVA SANACIJ NARAV- 
NIH VIROV. Prednostno bo uresničevana na območjih Ljub- 
ljane, MARIBORA, Medvod, ČRNE NA KOROŠKEM, Žerjava, 
Mežice, Raven na Koroškem, Celja, Štor, Kidričevega, Trbo- 
velj, Hrastnika in Zagorja ob Savi z uvajanjem daljinskega 
ogrevanja, goriv z manjšo vsebnostjo žvepla in drugih škodlji- 
vih primesi na območjih poselitve in s celovitim čiščenjem 
dimnih plinov ter z zmanjševanjem emisij z gradnjo ustreznih 
čistilnih naprav, kar velja še posebej za velike elektroenerget- 
ske objekte (TE, TE-TO) in industrijske onesnaževalce. Pri- 
pravljeni bodo programi in ukrepi za zaščito gozdov pred 
propadanjem zaradi posrednih in neposrednih učinkov ones- 
naževanja zraka. 

Za potrebe rednega nadzora kakovosti zraka bo vzpostav- 
ljen analitsko-nadzorni alarmni sistem, ki je prikazan na 
karti št. 25 Zasnova analitsko-nadzornega in alarmnega 
sistema (ANAS). ZA REDNI NADZOR KAKOVOSTI ZRAKA BO 
VZPOSTAVLJEN ANALiTSKO-NADZORNI ALARMNI SISTEM, 
PRIKAZAN V KARTOGRAFSKEM DELU, KARTA ŠT. V. - ZAS- 
NOVA OHRANJANJA IN IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI NARAV- 
NIH VIROV; V TEMATSKI KARTI - ZASNOVA OMREŽJA ANAS. 

3.4.23. Za obvladovanje problemov varstva in najustreznej- 
šega večnamenskega, a usklajenega izkoriščanja morja IN 
RABE NJEGOVEGA OBREŽJA je treba celovito proučiti in 
odpraviti neskladja med najpomembnejšimi dejavnostmi in na 
tej podlagi usmerjati njihov nadaljnji razvoj. 

VEČJA SKRB BO POSVEČENA VARSTVU TAL. RAZVIT BO 
SISTEM NADZORA NAD ONESNAŽEVANJEM TAL IN NADZOR 
NAD RABO KEMIČNIH SREDSTEV V KMETIJSTVU. PRIPRA- 
VITI JE TREBA STROKOVNE OSNOVE ZA OPREDELJEVANJE 
IN SANIRANJE OBMOČIJ ONESNAŽENOSTI TAL. 

V SISTEMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA BOMO DOPOL- 
NJEVALI IN USKLAJEVALI PROGRAME REDNEGA IZOBRA- 
ŽEVANJA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA. POSEBNO SKRB 
BOMO POSVETILI VKLJUČEVANJU VARSTVA OKOLJA 
V SISTEM DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA. 

PRIPRAVITI JE TREBA STRATEGIJO RAZISKOVANJA NA 
PODROČJU VARSTVA OKOLJA IN NA TEJ OSNOVI OBLIKO- 
VATI PROGRAM RAZISKAV ZA OBDOBJE 1991-1995. 

USMERITVE ZA USKLAJEVANJE NAVZKRIŽNIH 
INTERESOV V PROSTORU 

3.4.24. V svojih dolgoročnih planih bodo občine usklajevale 
navzkrižne interese, ki jih povzročata gospodarski in socialni 
razvoj pri namenski rabi prostora. Pri tem se nekatere namen- 
ske rabe med seboj izključujejo, druge so lahko sicer na istem 
prostoru, a se med seboj omejujejo oziroma pogojujejo. 
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Pri usklajevanju navzkrižnih interesov v prostoru bodo 
občine upoštevale obvezna izhodišča dolgoročnega plana SR 
Slovenije, s katerimi so opredeljeni širši družbeni interesi. Za 
določanje drugih širših družbenih interesov na svojem 
območju bodo občine v dolgoročnih planih določile še 
dodatna obvezna izhodišča. 

Pri urejanju prostora nastajajo največ navzkrižij pri varo- 
vanju dobrin splošnega pomena, in sicer med dobrinami 
samimi ali pa med dobrinami in infrastrukturo oziroma 
dobrinami in poselitvijo. PRI UREJANJU PROSTORA NASTA- 
JAJO NAVZKRIŽJA PRI VAROVANJU DOBRIN SPLOŠNEGA 
POMENA, MED DOBRINAMI SAMIMI, MED DOBRINAMI IN 
INFRASTRUKTURO OZIROMA DOBRINAMI IN POSELITVIJO. 
Zato je treba pri presojanju možnih posegov upoštevati 
naslednje usmeritve: 

- Pri opredelitvi za varovanje in rabo ene ali druge dobrine 
splošnega pomena je treba izhajati iz zemljiških, proizvodnih 
in vrednostnih bilanc glede na dolgoročne družbene potrebe 
ter ob spoštovanju izjemnih in nenadomestljivih kakovosti. 

- Pri usklajevanju navzkrižnih interesov med varovanjem 
dobrin splošnega pomena in infrastrukturnimi posegi je treba 
primerjati in vrednotiti najugodnejše rešitve s stališča posa- 
meznih infrastrukturnih dejavnosti z rešitvami, ki v celoti ali 
najbolje varujejo dobrine splošnega pomena. 

- Pri usklajevanju navzkrižnih interesov med varovanjem in 
uporabo dobrin splošnega pomena in poselitvijo je treba 
upoštevati vlogo naselja v omrežju naselij, njegovo opremlje- 
nost s potrebnimi dejavnostmi ter izkoriščenost obstoječih 
stavbnih zemljišč oziroma možnost za te dejavnosti na teh 
zemljiščih. ČE TO NI MOGOČE, JE TREBA UPOŠTEVATI 
REŠITVE, KI ČIMBOLJ VARUJEJO DOBRINE SPLOŠNEGA 
POMENA. 

USKLAJEVANJE NAVZKRIŽNIH INTERESOV V PROSTORU 
JE POTREBNO V DOLGOROČNEM IN SREDNJEROČNEM 
PLANSKEM PROCESU V SKLADU Z NAVEDENIMI USMERI- 
TVAMI DOLGOROČNEGA PLANA IN ZA SREDNJEROČNI 
PLAN NA PODLAGI PROJEKTOV. 

Namenska raba najboljših kmetijskih zemljišč se po teh 
usmeritvah izjemoma lahko spremeni, vendar le zaradi nujnih 
vodnogospodarskih ureditev, potrebnih za preprečevanja 
poplav in za hidromelioracije, zaradi izkoriščanja rudnin, 
pomembnih za dolgoročni razvoj SR Slovenije, gradnje infra- 
strukturnih objektov in naprav, ki so kot obvezno izhodišče 
določene v dolgoročnem planu SR Slovenije ali občine in jih 
zaradi tehničnih elementov ali drugih vzrokov ni mogoče 
uresničiti na manjvrednih zemljiščih, ter zaradi dograjevanja 
naselij z dejavnostmi, ki so nujno potrebne za zadovoljevanje 
funkcij, ki jih naselje ima v omrežju naselij, oziroma ČE ZA TO 
NI NA RAZPOLAGO USREZNIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN 
MANJVREDNIH KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ zaradi 
zaokrožanja že začetih stanovanjskih območij na zemljiščih, 
KOMPLEKSNE GRADITVE, ki so že opremljena s primarno 
komunalno infrastrukturo in na katerih bo zagotovljena taka 
izraba zemljišč, ki bo v skladu z že vloženimi sredstvi v komu- 
nalno infrastrukturo in bo ekonomsko prenesla stroške nado- 
mestitve izgubljene proizvodne sposobnosti na teh kmetijskih 
zemljiščih. Na najboljših kmetijskih zemljiščih se lahko izje- 
moma omeji kmetijska proizvodnja zaradi zaščite vodnih 
virov, varovanja naravne in kulturne dediščine, omejevanja ali 
onemogočanja bivanja ali dela v obstoječih objektih ter vzdr- 
ževanja obstoječih podzemnih ali nadzemnih infrastrukturnih 
objektov ali naprav. 

Pri varovanju naravne in kulturne dediščine bomo pri uskla- 
jevanju navzkrižnih interesov izhajali iz zakonskih opredelitev 
zavarovanja ter možnih načinov uporabe oziroma njene vklju- 
čitve v družbeno reprodukcijo. 

Območja za turistični oziroma rekreacijski namen je možno 
opredeljevati tudi tam, kjer so dobrine splošnega pomena 
z zakoni posebej zaščitene, pri čemer je treba ukrepati selek- 
tivno glede na potencialni skupni gospodarski učinek in upo- 
števati tudi možno dvojno, vendar kompatibilno rabo. 

PRI USKLAJEVANJU POSEGOV V PROSTORU Z DOBRI- 
NAMI SPLOŠNEGA POMENA, POSELITVIJO IN INFRASTRUK- 
TURAMI BODO NOSILCI PLANIRANJA, OB UPOŠTEVANJU 
USMERITEV ZA VAROVANJE DOBRIN SPLOŠNEGA 
POMENA, OBLIKOVALI CELOVITE DOLGOROČNE REŠITVE 
ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PRO- 
STORA. 

GLOBALNA ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU 

3.4.26. Opredelitev namembnosti prostora bo smotrnejša in 
ob rajonizaciji kmetijskih pridelovalnih površin usklajena 
z regionalnimi in lokalnimi razmerami. Opredeljeni bodo 
večji sklenjeni kompleksi predvsem najboljših kmetijskih 
zemljišč (1. območje), kjer bo imela kmetijska raba in z njo 
povezani urejevalni ukrepi prednost in kjer bodo izvedeni 
tudi ustrezni agromelioracijski posegi v prostor. Oprede- 
ljena bodo tudi vsa območja pomembnejših varovalnih goz- 
dov. NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH, TRAJNO NAMENJENIH 
KMETIJSKI PRIDELAVI, BODO SPREJETE ZASNOVE AGRAR- 
NIH OPERACIJ IN V ZASNOVI GOZDNIH ZEMLJIŠČ VARO- 
VALNI GOZDOVI. 

V prostorskih sestavinah dolgoročnih planov občin in v dru- 
gih aktih bodo opredeljena tudi druga območja, kjer bodo 
imele posamezne rabe v zvezi z izkoriščanjem in varstvom 
dobrin splošnega pomena prednost oziroma bo z ustreznimi 
režimi opredeljena možna večnamenska raba. Posebej bo 
zavarovana naravna in kulturna dediščina, zlasti območja 
pomembnjših kulturnih spomenikov, in opredeljeni narodni, 
regionalni in krajinski parki. Zavarovana bodo tudi območja 
pomembnejših rezerv rudnin in mineralnih surovin. POSE- 
BEJ BODO VAROVANI NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA, 
ZLASTI POMEMBNEJŠI KULTURNI SPOMENIKI, NARODNI 
REGIJSKI IN KRAJINSKI PARKI, TER POMEMBNEJŠE RUD- 
NINE. 

3.4.27. Uresničevali se bodo prostorski posegi, povezani 
s prometno infrastrukturo v skladu z zasnovo omrežja magi- 
stralnih cest in železniško infrastrukturo vključno s hitro 
železniško progo čez SR Slovenijo, povečanjem zmogljivosti 
omrežja letališč, izpopolnitvijo telekomunikacijskega 
omrežja, vključno z novimi sistemi; z magistralnim plinovod- 
nim sistemom po zasnovi razmestitve magistralnih plinovo- 
dov; z nekaterimi večjimi regionalnimi vodovodnimi sistemi 
ob opredelitvi območij najožjih varstvenih pasov pomemb- 
nejših zajetij in črpališč vode ter območij pomembnejših 
podtalnic in celovitem varovanju in valorizaciji morja; z izpo- 
polnitvami visokonapetostnega daljnovodnega omrežja po 
zasnovi prenosnega omrežja 110 kV, 220 kV in 400 kV, ob 
gradnji verige hidroelektrarn na Savi in Muri v skladu z zas- 
novo razmestitve hidroelektrarn, termoelektrarn ter toplarn. 
URESNIČEVALI SE BODO PROSTORSKI POSEGI POVEZANI 
S PROMETNO INFRASTRUKTURO V SKLADU Z ZASNOVO 
CESTNEGA OMREŽJA, ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA, 
VKLJUČNO S HITRO PROGO SKOZI SR SLOVENIJO, POVE- 
ČANJEM ZMOGLJIVOSTI OMREŽJA LETALIŠČ, IZPOPOLNI- 
TVIJO TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA, VKUUČNO 
Z NOVIMI SISTEMI, Z MAGISTRALNIMI PLINOVODI PO ZAS- 
NOVI PLINOVODNEGA OMREŽJA, Z MAGISTRALNIMI VODO- 
VODI, Z OPREDELITVAMI POMEMBNEJŠIH PODTALNIC IN 
VODNIH VIROV, Z VALORIZACIJO IN VAROVANJEM MORJA; 
Z IZPOPOLNITVAMI VISOKONAPETOSTNEGA DALJNOVOD- 
NEGA OMREŽJA PO ZASNOVI ELEKTROENERGETSKEGA 
OMREŽJA. 

Načelo doslednega varovanja in izboljšanja človekovega' 
žiljenjskega okolja bo uveljavljeno ob vsakem posegu 
v naravni sistem. S selektivno sanacijo žarišč onesnaževanja 
okolja bo vzpostavljen sistem tehničnega varstva okolja, ki bo 
ob preobrazbi danes ekološko pretežno neustrezne proizvod- 
nje in porabe ter ob pričakovanem povečanju ekološke osveš- 
čenosti zagotovil človeku primerno in zdravo okolje. Vzpo- 
stavljen bo sistem celovitega in rednega spremljanja kakovo- 
sti okolja, s katerim bo mogoče pravočasno ukrepati ob 
negativnih pojavih v okolju in jih s spoznanji in tehniko 
pravočasno preprečiti. Zaradi morebitnih nesreč s hudimi 
ekološkimi posledicami bo vzpostavljen učinkovit in povezan 
sistem za identifikacijo ter obveščanje o načinu ravnanja in 
o odstranjevanju nevarnih snovi. Zato bodo opredeljena 
območja saniranja onesnaženosti zraka in pomembnejših 
vodotokov oziroma njihovih delov ter zgrajene čistilne 
naprave (nad 10.000 E) za odpadne vode po predlagani zas- 
novi razmestitve. 

Bodočo ureditev prostora kot posledico v globalni zasnovi 
povzetih premikov v razvoju do leta 2000 in predlaganih 
usmeritev kaže kartografski del plana. 
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RAZVOJ SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN 
DRUŽBENE SAMOZAŠČITE 

3.6.2. Gospodarstvo in družbene dejavnosti je treba še 
naprej razvijati in usposabljati v skladu s potrebami po krepi- 
tvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, zato 
bomo ukrenili vse potrebno za njihovo usposabljanje za hiter 
prehod na delo in delovanje v vseh razmerah in oblikah 
agresije. Zato je treba pri zasnovi in uresničevanju družbeno- 
ekonomskega razvoja med drugim uporabljati tudi obramb- 
nozaščitna merila, predvsem pri razvoju infrastrukture, 
bazične industrije, strojne industrije, pridelave hrane, pro- 
meta in predelovalne industrije, ki proizvajajo proizvode 
posebnega pomena za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. Krepitev splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite mora biti zlasti s svojim vplivom na razvoj proiz- 
vodnje, znanosti, tehnike in tehnologije pomemben dejavnik 
pri uresničevanju strategije ekonomskega razvoja družbe. 

V KARTOGRAFSKEM DELU, KARTA ŠT. I. - ZASNOVA 
PRIMARNE RABE IN POSELITVENEGA SISTEMA, JE SPRE- 
JETA ZASNOVA OBMOČIJ ZA POTREBE SLO IN DS. 

3.6.5. Ob upoštevanju kadrovskih, prostorskih in material- 
nih možnosti bomo zagotovili usklajen razvoj obrambnih in 
samozaščitnih sil, zlasti teritorialne obrambe, narodne zaš- 
čite, civilne zaščite, sistema za opazovanje in obveščanje ter 
sistema upravnih zvez za uresničevanje zahtevnejših nalog 
obrambe, varnosti in zaščite. Teritorialno obrambo SR Slove- 

nije bomo razvijali z upoštevanjem značilnosti njene vloge in 
funkcije v celotnem obrambnosamozaščitnem sistemu in 
potreb sodobne doktrine in prakse oboroženega boja in obe- 
nem zagotovili njeno tehnično opremljanje, usposobljenost in 
mobilnost. Z načrtnim uveljavljanjem in krepitvijo narodne 
zaščite kot najširše organizirane oblike obrambnega in samo- 
zaščitnega delovanja bomo v skladu z razvojem teritorialne 
obrambe povečali skupno samozaščitno in obrambno moč ter 
povečali prostorske sposobnosti za vodenje oboroženega 
splošnega ljudskega odpora tudi v najtežjih razmerah dolgo- 
trajne vojne. Z organizacijskimi in kadrovskimi ukrepi bomo 
povečevali učinkovitost civilne zaščite in njeno usklajenost 
s potrebami temeljnih delovnih in življenjskih okolij. Še naprej 
bo poudarek na zagotavljanju možnosti in priprav za izvajanje 
najpomembnejših ukrepov civilne zaščite, vključno z nadalj- 
njim izpopolnjevanjem zakloniščne politike. 

Izpopolnjevali in posodabljali bomo avtonomni sistem 
upravnih zvez. Zagotovljena bo njegova vključitev v ustrez- 
nem delu v mirnodobne informacijske procese. Zagotovili 
bomo tudi izpopolnitev sistema za opazovanje in obveščanje, 
neprekinjeno delo elementov tega sistema skladno s potre- 
bami. Uveljavljen bo enoten informacijski sistem za najpo- 
membnejše potrebe splošne ljudske obrambe. 

DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI BODO ZA POTREBE 
SLO IN DS V SVOJIH DOLGOROČNIH PLANIH OPREDELILE 
ZASNOVE OBMOČIJ TER NA TA NAČIN OMOGOČILE USKLA- 
JEVANJE ZASNOV V PROSTORU. 

III. KARTOGRAFSKI DEL 
- DOPOLNJEN 1988 

POJASNILO K PREDLOGU KARTOGRAFSKEGA 
DELA 

Kartografski del Dolgoročnega plana SR Slovenije je dopol- 
njen metodološko, tehnično in vsebinsko podatkovno. Na 
osnovi dosedanjih izkušenj pri izvajaju planskih odločitev, kar 
je bilo ugotovljeno tudi v Analizi pogojev in možnosti za 
spreminjanje in dopolnjevanje Dolgročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000, ter naloženo v Smernicah za 
spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-2000 in Družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990, je bilo potrebno metodološko prečistiti 
vsa obvezna izhodišča dolgoročnega plana, kakor tudi druge 
planske kazalce. 

V dopolnitvah so odpravljene tudi ugotovljene tehnične 
nejasnosti, pomanjkljivosti in napake. 

Vnešene so vsebinske spremembe na osnovi sprejetega 
osnutka Dolgoročnega plana SR Slovenije ter predlogov 
nosilcev planiranja. 

Spremembe v kartografskem delu na kartah 1:250.000 so 
izdelane na osnovi ponujenih planskih dopolnitev. Ob raz- 
pravi o predlogu dopolnjenega Dolgoročnega plana SR Slo- 
venije bo razgrnitev kartografskih delov planov v Skupščini 
SR Šlovenije. 

Za potrebe delegatskega obveščanja so vsebinske dopolni- 
tve oz. odločitve prilagojene tehničnim zmogljivostim, tako 
črno-beli tehniki tiska kot merilu kart 1:1,000.000. 

Zaradi medsebojne vsebinske povezave med kartami v kar- 
tografskem delu v merilu 1:250.000 in publikacijskimi kartami 
v merilu 1:1,000.000 v skupščinskem Poročevalcu so slednje 

oštevilčene tako, da prva številka pomeni številko karte v kar- 
tografskem delu Dolgoročnega plana, druga številka pa zapo- 
redno številko publikacijske karte. 

Vsebine posameznih tematskih kart so bile predhodno 
dopolnjene skupno s predstavniki nosilcev planiranja, tako da 
je bila pravočasno omogočena priprava predlogov planov. 

Vsebina je glede na stanje pripravljenosti dopolnitev in 
sprememb posameznih nosilcev planiranja na ravni republike 
prikazana v tematskih kartah, ki so izdelane na osnovi kart 
nosilcev planiranja, ki so pravočasno in v skladu s progra- 
mom dela Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pristopili 
k izdelavi svojih dopolnjenih planskih dokumentov. 

V kartografskih delih niso obdelana tista področja, za 
katera nosilci planiranja na ravni republike niso predvideli 
dopolnitev oziroma sprememb. 

Nosilci planiranja na ravni republike posredujejo spre- 
membe in dopolnitve zasnov in strategij obveznih izhodišč 
Dolgoročnega plana SR Slovenije v pisni in grafični obliki (na 
kartah 1:25.000) tako, da jih bodo občine prevzele v procesu 
dopolnjevanja svojih dolgoročnih planov. Na ta način SlS-i 
omogočajo javno razpravo do sprejema sprememb in dopol- 
nitev Dolgoročnega plana SR Slovenije v Skupščini SR Slove- 
nije. 

V strategijo izvedbe so uvedene etape, ki niso obvezno 
izhodišče dolgoročnega plana SR Slovenije. Etape pomenijo 
zaporednost posameznih nalog za uresničitev sprejete zas- 
nove in vrste aktivnosti: novogradnjo, rekonstrukcijo, izkoriš- 
čanje, razglasitev, sanacijo. 

Kartografsko zasnovo so pripravili in izdelali: Iva 
Božič, Zlatko Lavrenčič, Marjan Podobnikar, Milica Primar 
in Majda Vogelnik. 

Kartografska obdelava: Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. 

Tehnična obdelava: Inštitut za geodezijo in fotograme- 
trijo in GP Delo. 

priloga poročevalca 17 



OBVEZNA IZHODIŠČA DOLGORČNEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA PRIPRAVLJANJE 
IN OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH IN SREDNJEROČNIH PLANOV SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ 
IN SKUPNOSTI TER DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI 

Področje 

Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 

Rudarstvo 

Naravna in kulturna 
dediščina 
Sanacija naravnih virov 

Poselitev 

Promet 

Energetika 

Obvezno izhodišče 

- zasnova kmetijskih zemljišč (kmetijska zemljišča, trajno namenjena kmetijski proizvodnji) 
- zasnova gozdov (varovalni gozdovi) 
- zasnova vodnih virov (pomembnejši vodni viri: podtalnica - dinamični pretok večji od 300 I/ 
sek, izviri - pomembni za oskrbo občine ali regije) 
- zasnova oskrbe z vodo (razmestitev magistralnih vododovod, razmestitev zbiralnikov vode) 
- zasnova razmestitve čistilnih naprav (skupnih čistilnih naprav z zmogljivostjo nad 100.000 E, 
skupnih čistilnih naprav z zmogljivostjo od 10.000 do 100.000 E) 
- zasnova rudnin (pomembnejše rudnine: vse vrste premoga; nafta in bitumenske hribine; 
radioaktivne rudnine; rudnine, iz katerih se lahko pridobivajo kovine in njihove uporabne 
spojine; vse vrste plinov, ki so v zemlji; mineralne in radioaktivne vode, iz katerih se lahko 
pridobivajo rudnine; grafit, žveplo, magnezit, fluorit, barit, azbest, sljuda, fosfati, sadra, kalcit 
kreda, galun, bentonit, kremen in kremenov pesek, kaolin, keramična in proti ognju odporna 
glina, lapor in apnenec za pridobivanje cementa, marmor in okrasni kamen, živec, lojevec, 
diatomejska glina, pucolan-tuf, disten, levcit ter drago in poldrago kamenje; vse vrste soli in 
solnih voda; vse nenaštete rudnine naravnega izvora) 
- zasnova varstva naravne dediščine (narodni parki, regijski parki, krajinski parki) 
- zasnova varstva kulturne dediščine (pomembnejši kulturni spomeniki) 
- zasnova sanacije naravnih virov (onesnaženi vodotoki, onesnažen zrak) 
- zasnova razmestitve odlagališč odpadkov (posebni odpadki, jedrski odpadki) 
- zasnova urbanega omrežja (središča republiškega pomena, središča širšega regionalnega 
pomena, središča ožjega regionalnega pomena) 
- zasnova cestnega omrežja (magistralne ceste, regionalne ceste) 
- zasnova železniškega omrežja (magistralne železniške proge, I. glavne železniške proge, II. 
glavne železniške proge, stranske železniške proge) 
- zasnova omrežja letališč (javna letališča) 
- zasnova omrežja pristanišč (luke) 
- zasnova elektroenergetskega omrežja (jedrska elektrarna, hidroelektrarne nad 10 MW, termo- 
elektrarne nad 10 MW, termoelektrarne-toplarne nad 10 MW, 400 kV, 220 kV, 110 kV daljnovodi, 
razdelilne postaje 400 kV, 220 kV, 110 kV, razdelilne transformatorske postaje 400/x kV, 220/x kV 
110/x kV) 
- zasnova plinovodnega omrežja (magistralni plinovod) 
- zasnova naftovodnega omrežja (magistralni naftovod) 

SPISEK KART 

Št. Naslov 

I. 1. ZASNOVA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
AGRARNIH OPERACIJ 

I. 2. ZASNOVA GOZDOV 
I. 3. ZASNOVA RUDNIN 

I. 4. ZASNOVA VODNIH VIROV IN OSKRBE 
Z VODO 

I. 5. ZASNOVA VODNOGOSPODARSKIH 
UREDITEV 

II. 6. ZASNOVA ELEKTROENERGETSKEGA 
OMREŽJA 

II. 7. ZASNOVA NAFTOVODNEGA IN 
PLINOVODNEGA OMREŽJA 

III. 8. ZASNOVA CESTNEGA OMREŽJA 
III. 9. ZASNOVA ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA 
III. 10. ZASNOVA OMREŽJA LETALIŠČ 
IV. 11. ZASNOVA VARSTVA NARAVNE 

DEDIŠČINE 
IV. 12. ZASNOVA VARSTVA KULTURNE 

DEDIŠČINE 
V. 13. ZASNOVA SANACIJE VODA IN 

RAZMESTITVE ČISTILNIH NAPRAV 

Nosilec planiranja K poglavju 

Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 3.1 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
SIS za gozdarstvo Slovenije 3.1 
Posebna SIS za elektrogosp. in premogovništvo 
Slovenije 
Posebna SIS za nafto in plin Slovenije 
Skupščina SR Slovenije 3.4 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije 3.1 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije 3.1 

Posebna SIS za elektrogospodarstvo 3.1 
in premogovništvoSlovenije 
Posebna SIS za nafto in plin Slovenije 3.1 

Skupnost za ceste Slovenije 3.1 
SIS za železniški in luški promet Slovenije 3.1 
SIS za letališko dejavnost Slovenije 3.1 
Kulturna skupnost Slovenije 3.4 

Kulturna skupnost Slovenije 3.4 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije 3.4 
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IV. PREDLOG SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV, ZA KATERE 
OCENJUJEMO, DA SO SMISELNO ŽE 
ZAJETE V TEKSTU OZ. SODIJO 
V SREDNJEROČNI PLAN ALI SO 
NORMATIVNO UREJENE 

KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO 

1. Šaleško ekološko društvo ima naslednje tri predloge: 
- da se prvemu odstavku tega poglavja doda: »Obdelo- 

valne površine bomo zaščitili pred industrijskim onesnaževa- 
njem in uničevanjem.« 

- da se za besedilom »oziroma za oblikovanje večjih proiz- 
vodnih enot« doda, »ki bodo predhodno ocenjene kot 
ustrezne...« 

- da bo kmetijstvo moralo soodločati o regulaciji rek. 
Mnenje: 
Vsebina prve pripombe je že upoštevana v točki 3. 1. 10. 

v prvem stavku z besedilom: »z upoštevanjem ekoloških krite- 
rijev. ..«. 

Vsebina predlagane dopolnitve druge alinee je že upošte- 
vana v točki 3.1.10. v prvem odstavku v naslednji dopolnitvi 
drugega stavka: »... oziroma za oblikovanje večjih proizvod- 
nih enot v zasebni kmetijski proizvodnji in optimalno velikih 
organizacij združenega dela, ki bodo ugodno vplivale na 
zdravo okolje in bioloSko čistejšo hrano«. 

Za tretjo pripombo velja ugotovitev, da je v postopku vod- 
nogospodarskih oz. hidromelioracijskih ureditev tako odloča- 
nje že uveljavljeno. 

2. Skupščina občine Murska Sobota predlaga, da se v točki 
3.1.11. v četrtem stavku prvega odstavka predlagana dopolni- 
tev za besedo »hidromelioracije« konkretizira tako, da bo iz 
besedila razvidno, kdo bo predhodno narodnogospodarsko 
in ekološko verificiral tovrstne zemljiške posege. Meni, da 
mora o tem odločati nevtralna recenzijska komisija, sestav- 
ljena iz vseh nosilcev planiranja, ki se v tem prostoru sreču- 
jejo, nadzor pri usklajevanju interesov pa naj prevzame 
komite za kmetijstvo. 

Mnenje: 
Strinjamo se s predlagateljem, da mora o tem odločati 

nevtralna komisija. Zato je tudi predlagana dopolnitev v točki 
3.1.11. v šestem stavku prvega odstavka z besedilom: »hidro- 
melioracije, ki bodo predhodno narodnogospodarsko in eko- 
loško verificirane...«. Opredelitev nosilcev sodi v srednje- 
ročne plane oziroma v druge ustrezne dokumente. 

3. Skupščina občine Ljubljana Šiška postavlja vprašanje, 
s kakšnimi ekonomskimi ali drugimi ukrepi se bo spodbujalo 
oblikovanje večjih proizvodnih enot v zasebni kmetijski proiz- 
vodnji. 

Mnenje: 
Podrobnejša opredelitev ukrepov sodi v srednjeročne plan- 

ske dokumente oz. v normativne akte in organizacijske pro- 
grame. Ob predlagani spremembi ustave, ki se nanaša na to 
področje, se pripravlja ustrezna sprememba kmetijske zako- 
nodaje, ki naj bi odpravila nekatere ovire za oblikovanje večjih 
enot in preprečevala drobljenje posesti bolj kot doslej. 

4. Skupščina SR Slovenije - Komisija za varstvo človeko- 
vega okolja predlaga, da se pri hidromelioraciji, agromeliora- 
ciji in regulaciji voda absolutno upoštevajo zakonitosti posa- 
meznih ekosistemov. Pri melioriranih površinah je treba opre- 
deliti nosilce in zagotoviti redno in kakovostno vzdrževanje. 
Izredno pozornost je treba posvetiti regulacijam in hidroteh- 
ničnemu delu, da se ne bi porušilo ravnotežje voda, njihova 
kakovost, saj je vodovje ožilje pokrajine - brez kakovosti 
voda pa ni kakovostnega namakanja. Pri tovrstni projekciji je 
treba uveljavljati družbeni nadzor, razčistiti vprašanje recenzij 
hidrotehničnih projektov in uveljaviti odgovornost. 

Mnenje: 
Strinjamo se z vsebino pripombe, ki pomeni podrobnejšo 

opredelitev obveznosti, ki smo io v točki 3. 1. 11. v šestem 

stavku prvega odstavka predlagali kot dopolnitev z besedi- 
lom: »..., ki bodo predhodno narodnogospodarsko in ekolo- 
ško verificirane...«. Ta verifikacija pa bo potekala z ustrez- 
nimi zakonskimi akti in na podlagi kakovostnih strokovnih 
osnov. 

5. Skupščina SR Slovenije - Komisija za varstvo človeko- 
vega okolja ima pripombi k str. 7, 2. stolpec, 1. odstavek in 
postavlja vprašanje medsebojne odvisnosti med lastnino (in 
velikostjo) kmetijske enote in vplivom na zdravo okolje in 
biološko čistejšo hrano ter str. 7, 2. stolpec, 6. odstavek in 
postavlja vprašanje, ali pomeni narodnogospodarska verifika- 
cija hidromelioracij le njihovo zmanjševanje (primerjava 
z ukrepi po 15/5). 

Mnenje: 
Med velikostjo obrata in okoljem je medsebojna odvisnost. 

V točki 3.1.10. smo v tem smislu predlagali v prvem odstavku 
naslednjo dopolnitev drugega stavka: »... oziroma za obliko- 
vanje večjih proizvodnih enot v zasebni kmetijski proizvodnji 
in optimalno velikih organizacij združenega dela, ki bodo 
ugodno vplivale na zdravo okolje in biološko čistejšo hrano.« 
Narodnogospodarska verifikacija hidromelioracij bo zahte- 
vala strokovnejši pristop in verifikacijo v prostoru (in ni le 
zmanjševanje hidromelioracij)! 

6. Skupščina občine Ljubljana Šiška glede na točko 3.1.10. 
meni, da bo potrebno oblikovanje večjih proizvodnih enot 
v zasebni kmetijski proizvodnji spodbujati s konkretnimi 
ukrepi, pri tem pa predlaga, naj se to omogoči z najemom 
obdelovalnih zemljišč, ne pa izključno z nakupom oz. lastni- 
štvom zemljišč. 

Mnenje: 
Najem obdelovalnih zemljišč je že doslej normativno zago- 

tovljen, se pa nezadostno uveljavlja; med nove potrebne 
ukrepe za pospešitev oblikovanja večjih proizvodnih enot 
v zasebni proizvodnji ga zato nismo vključevali. 

7. Skupščina občine Mozirje meni, da je kmetijstvo vse 
premalo poudarjeno glede na to, da imamo v SR Sloveniji 
možnosti za večje pridelovanje hrane. V ta namen smo v obči- 
nah zavarovali velike površine I. območja kmetijskih zemljišč, 
za katere se ugotavlja, da niso dovolj izkoriščena. Še vedno se 
nadaljuje politika drobljenja kmetijskih zemljišč, kar bo treba 
zaustaviti, zlasti če vemo, da na razdrobljenih kmetijah ni 
mogoče ekonomsko gospodariti. 

Mnenje: 
Obstoječa zakonodaja deloma že preprečuje drobljenje 

kmetijskih zemljišč, se pa ne uresničuje dosledno. V SR 
Sloveniji se na podlagi obveznosti v planskih dokumentih 
pripravljajo aktivnosti za koncentracijo zmogljivosti, zlasti 
zemljišč, oz. za preprečevanje nadaljnjega drobljenja kmetij- 
skih zemljišč. Na podlagi ustavnih sprememb se bo v SR 
Sloveniji dopolnila in spremenila kmetijska zakonodaja, ki naj 
bi pospešila tudi oblikovanje večjih obratov in preprečila 
drobljenje posesti. 

8. Gospodarska zbornica Slovenije — Odbor za razvoj 
meni, da je prestrukturiranje v kmetijstvu najbolj vprašljivo, 
vsaj dokler se dejavnost iz oskrbovalnih značilnosti in mno- 
žice intervencionizma ne postavi na ekonomska načela ter ne 
razrešijo ustavni tabuji o zemljiškem maksimumu. Namesto 
načel o zaokroževanju kmetijskih obdelovalnih površin je 
treba preprečiti nadaljnjo drobitev in v skladu s tržno usmeri- 
tvijo ter specializacijo izpeljati revizijo rajonizacije kmetijskih 
kultur. Kmetu je treba omogočiti, da bo kmet, ne da se mora 
zaradi socialne varnosti dodatno zaposlovati; delavcu pa 
omogočiti, da bo delavec, ne da bo po »šihtu« še kmetoval 
zaradi zopet socialno življenjske varnosti. 

Mnenje: 
Pripomba je splet razvojnih problemov, usmeritev in ukre- 

pov, ki so v večini že zajeti v dolgoročnem planu in drugih 
planskih dokumentih, deloma dopolnjeni v predlaganih spre- 
membah planskih dokumentov, delno pa sodijo v pristojnost 
normativnega urejanja tega področja. S spremembo ustave in 
kmetijskih zakonov, ki bodo po teh spremembah dopolnjeni, 
se pričakuje tudi s tega vidika ugodnejša podlaga za razvoj 
kmetijstva. Vsebina pripombe ni točno opredeljena, nanaša 
se na vrsto razvojnih ukrepov in usmeritev, ki so v veliki večini 
vsebinsko že opredeljeni v planskih dokurpentih. 
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GOZDARSTVO 

9. Skupščina občine Ljubljana Šiška (skupina delegatov) 
predlaga k točki 3.1.16., da se povečajo vlaganja v sanacijo 
gozdov, saj je lanska ekološka konferenca pomembno prispe- 
vala k družbeni zavesti o pomenu ohranjanja gozdov kot 
enega temeljnih vrednot naravnega okolja in surovinske 
osnove za lesnopredelovalno industrijo. Zato skupina meni, 
da bo treba čim učinkoviteje uporabljati razpoložljiva sredstva 
OZD za gospodarjenje z gozdovi ter aktivirati sredstva lesno- 
predelovalnih OZD. 

K točki 3.1.16 - zadnji odstavek meni, da povečana vlaga- 
nja v sanacijo gozdov zahtevajo dodatna sredstva, kar pomeni 
povečanje stroškov lesne in lesnopredelovalne industrije, ki je 
že od nekdaj v težavah, ali pa uvedbo dodatnega prispevka ali 
davka in s tem ponovno obremenitev gospodarstva. 

Mnenje: 
Predloga sta zajeta v četrtem in zadnjem odstavku predloga 

sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana, ko predlagamo, 
da bo potrebno za varstvo gozdov zagotoviti tudi dodatna 
sredstva, konkretizacijo bomo izvršili v srednjeročnem planu 
in dopolnitvi zakona o gozdovih. 

10. Šaleško ekološko društvo predlaga, da se na koncu 
tretjega odstavka tega poglavja doda: »Gozdove moramo 
zaščititi pred industrijskim in dugim onesnaževanjem.« 

Mnenje: 
Vsebina tega predloga je že zajeta v poglavju Urejanje 

prostora in varstvo okolja. 

11. Skupščina občine Velenje predlaga, daje v točki 3.1.16. 
potrebna opredelitev sanacije gozdov zaradi onesnaženosti, 
nastale s čezmernimi emisijami iz TE objektov. 

Mnenje: 
Pripomba je smiselno že zajeta v tretjem in četrtem 

odstavku te točke, smiselno pa velja tudi za ta predlog odgo- 
vor na 9.pripombo. 

TURIZEM 

12. RK SZDL Svet za varstvo okolja predlaga, da bi moral 
predlagatelj osnutka v točki 3.1.17. v skladu s splošnimi načeli 
problemske konference spremeniti besedilo, ki poudarja 
kvantitativno rast turizma (dvo-trikratno povečanje prenoči- 
tvenih zmogljivosti) in poudariti usmeritev v kakovostno rast. 

Mnenje: 
V besedilu dolgoročnega plana je dana usmeritev za razvoj 

kakovostne ponudbe, povečanje obstoječih zmogljivosti pa je 
opredeljeno le kot možnost, ki izhaja iz naravnih (še sprejem- 
ljivih) možnosti. Možnosti takega povečanja pa so odvisne od 
sedanje (ne)razvitosti turistične ponudbe, njihove razmestitve 
v prostoru, kot tudi od omejitev, ki jih okolje pogojuje. Odloči- 
tve o povečanju turističnih zmogljivosti so odvisne tudi od 
druž bene verifikacije skladno s pogoji prostorskega planira- 
nja in drugimi predpisi. 

ENERGETIKA 

13. Gospodarska zbornica Slovenije predlaga spremembo 
točke 3.1.24. str. 6, 5. alinea: 

Namesto »... in zgradili tiste... rezultate« besedilo »in 
spodbudili njihovo gradnjo«. 

Mnenje: 
Dolgoročno je treba učinke projektov obravnavati narodno- 

gospodarsko enakovredno. To ne izključuje stimulativne poli- 
tike v srednjeročnem obdobju, kar je predmet srednjeročnih 
planov. 

14. Gospodarska zbornica Slovenije predlaga spremembo 
točke 3.1.24. str. 6, alinea 6 tako, da se alinei na začetku 
doda: »Opredelili bomo strateški minimum lastne energet- 
ske proizvodnje. Dopustno...« 

Mnenje: 
Taka dopolnitev 6. alinee je bila že predlagana in tudi 

podrobno obravnavana ob pripravi predloga. Nismo pa našli 
odgovora na to, kako bi tako odločitev operacionalizirali, niti 
nismo prišli do jasne opredelitve, kaj pomeni »strateški mini- 
mum lastne energetske proizvodnje«. Strateškega pomena je 
sposobnost za pridobivanje določenega deleža energije. Pri- 

dobivanje pa naj uravnava predvsem konkurenčna sposob- 
nost domačih proizvajalcev. V tem smislu so napisani tudi 8. 
alinea in preostali deli poglavja o energetiki. 

15. Gospodarska zbornica Slovenija meni, da je v opredeli- 
tvi (za program racionalne porabe energije) preveč dogo- 
vorne in premalo tržne narave. Če je koncept racionalne 
porabe energije sprejemljiv za vse oblike končne porabe, ki 
ne dajejo nove vrednosti, pa ni sprejemljiv več za proizvodne 
namene, ker nosi implicitno predpostavko nadaljnje podce- 
njenosti energentov in zato napačne alokacije akumulacije. 

Za gospodarstvo bi kazalo zapisati recipročno geslo oz. 
planski cilj - večja učinkovitost na enoto porabljene energije 
— zlasti še ker so marsikje dosegli ustrezne tehnološke para- 
metre, pri plasmaju svojih proizvodov pa ne dosegajo ustrez- 
nih cenovnih razredov. Zato je problem manj tehnološke in 
bolj finančno-ekonomsko-tržne narave. 

Mnenje: 
Program smotrne porabe energije bo kot sredstvo popravil 

tržne razmere in družbene odnose na tistih točkah, kjer delo- 
vanje prostega trga brez tega ne bi razvoja energetike usmer- 
jalo skladno z dolgoročnimi družbenimi cilji. Program naj bi 
predvsem deloval s tržnimi sredstvi. Realna cena produkcij- 
skih tvorcev je splošna usmeritev plana, program naj bi v okvi- 
rih tega samo pospešil in spodbudil naložbe, ki bodo omogo- 
čale racionalno porabo energije. 

16. Gospodarska zbornica Slovenije meni o 4. alinei na str. 
7: s predlogom naj se spodbudi priprava informacij na ravni 
Jugoslavije, ker sicer ne bo možno sprejemati racionalnih 
odločitev in optimizirati energetike. 

Mnenje: 
Predloženo mnenje bo upoštevano pri uresničitvi plana. 

17. Gospodarska zbornica Slovenije ob točki 3.1.26. na str. 
10 sprašuje: »Ali je smiselno planirati prevoz energetskega 
premoga iz ostale Jugoslavije glede na voluminoznost in 
transportne stroške, ker je »prevoz po žici« v obliki električne 
energije veliko cenejši?« 

Mnenje: 
Prevozni stroški niso edini element za presojo smiselnosti 

določene lokacije pretvorbe premoga v električno energijo, 
bodo pa kot eden pomembnih elementov upoštevani pri pre- 
soji ustreznosti vlaganj v termoelektrarne. 

18. Skupščina SR Slovenije — Družbenopolitični zbor 
— Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga, naj se 
prikaže v izhodiščih učinkovitost porabe električne energije 
glede na družbeni proizvod in novosti izhodišča o bodočih 
razmerjih med družbenim proizvodom in potrebno energijo. 

Mnenje: 
Razmerje med porabo električne energije in končne ener- 

gije z družbenim proizvodom izhaja iz gradiva. Celotna 
poraba končne energije in njena rast 1,5% letno, v tem rast 
električne energije 2,6% letno, je opredeljena na osnovi rasti 
družbenega proizvoda 3,2% letno. Torej rasti porabe končne 
in električne energije bistveno zaostajata za rastjo družbe- 
nega proizvoda. To pa je bila tudi ena od osnovnih zahtev 
tako republiške skupščine kot tudi problemske konference 
o energiji, ekologiji in varčevanju. 

Predvidevamo, da bo učinkovitost porabe električne ener- 
gije naraščala od leta 1985 do leta 1990 0,84%, do leta 1990 
4,75% in do leta 2000 10,17%. Samo v industriji pa bo do leta 
2000 narastla celo za 1,5% glede na leto 1985. 

19. Skupščina SR Slovenije — Družbenopolitični zbor 
— Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga, naj se 
predvidi padanje trenda rasti porabe energije po obdobjih 
do leta 1990, 1995 in 2000 na tak način, da bomo leta 2000 
dosegli ničelno rast, predloge za nove opredelitve pri 
nadaljnjem razvoju premogovništva, preverjanje prometa in 
strategijo smotrne porabe energije. 

Mnenje: 
Na podlagi opredeljene rasti koriščene energije in znotraj 

tega posameznih virov energije je opredeljena rast potrebne 
primarne energije 1,8% letno (kar vključuje tudi neenergetsko 
porabo goriv in oblikovanje zalog). Po posameznih obdobjih 
je rast naslednja: 1985-90 1,8%, 1990-95 2,2%, 1995-2000 
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1,5%. Tudi večina razvitih držav načrtuje do leta 2000 rast 
porabe primarne energijer 

1985-90 1990-95 1995-2000 
Avstrija 1,0 1,2 0,6 
Kanada 2,0 1,5 1,9 
ZR Nemčija 1,3 -0,2 -0,2 
Italija 1,5 1,5 1,3 
Japonska 1,2 2,7 2,9 
Luksemburg 1,7 1,5 1,7 
Španija 3,2 2,4 1,2 
Švedska 0,1 0,2 0,3 
Švica 1,1 1,6 0,6 
Turčija 8,7 6,3 6,2 

Večje približevanje ničelni stopnji rasti zahteva korenite 
spremembe v strukturi gospodarstva, kar pa ne bo možno 
doseči do leta 2000 in zato ocenjujemo, da ni možno planirati 
nižje stopnje rasti primarne energije, kot je navedena v pred- 
logu sprememb in dopolnitev. 

20. Skupščina SR Slovenije — Družbenopolitični zbor 
- Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga, da je 
treba prikazati energetsko odvisnost Slovenije po virih in 
potrebnih vlaganjih. -t 

Mnenje: 
V letu 1990 bo Posebna samoupravna interesna skupnost 

za elektrogospodarstvo in premogovništvo sprejela dopol- 
njen dolgoročni program razvoja premogovništva in izdelala 
optimizacijo investicijskih objektov za zadovoljevanje potreb 
po električni energiji. Na osnovi teh dokumentov in upošte- 
vaje ekološke omejitve bo opredeljena tudi uvozna odvisnost 
po virih in potrebnih vlaganjih. V naslednjih srednjeročnih 
planih bo to podrobneje prikazano. 

21. SZDL Slovenije predlaga, da se v poglavju »naftni 
derivati«, da večji poudarek uporabi neosvinčenega bencina 
in v prvi alinei pove, da gre za obnovo rafinerije. 

Mnenje: 
Prehod na neosvinčeni bencin, ki ga je treba izdatno pod- 

preti s cenovno politiko in z drugimi ukrepi, bo postopen in bo 
dal rezultate šele ob koncu obdobja in kasneje. Obstajajo 
različne druge možnosti za zmanjšanje emisij motorjev 
z notranjim izgorevanjem (uporaba čistejših goriv in maziv, 
vzdrževanje vozil in drugo). 

PROMET IN ZVEZE 

22. Skupščina občine Tolmin predlaga, da se za besedilom 
Kozina-Rupa na str.12 doda še besedilo: »Predil-Vrtojba 
vključno z izgradnjo predora Log pod Mangartom-Rajbl in 
Kalce-Robič-Bovec.« Predlagatelj tudi meni, da bi gradnjo 
omenjenih cestnih odsekov omogočili z vključevanjem občin- 
ske cestne skupnosti ter na osnovi obstoječih dogovorov 
o možnostih za tuje vlaganje. 

Skupščina občine Ormož predlaga, naj se besedilo 
poglavja promet in zveze pod 3.1.33 glasi tako, da se za 
besedama »Ruda-Valeta« doda besedilo: »in prestavitev 
magistralne ceste na odseku Ormož«. 

Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000 s prestavitvijo magistralne ceste 
v smeri Akovec-Ormož'-Ptuj na novo 3 km dolgo traso, ki 
zaobide mesto Ormož na severni strani. 

Skupščina občine Radovljica predlaga vključitev gradnje 
nove ceste od mostu preko Save Dolinke pred Bledom mimo 
naselja Bled. 

Skupščina občina Laško predlaga, da se v točko 3.1.33 
poglavja Promet in zveze vključita gradnja zasavske ceste in 
ureditev nadvoza v Termarjih. Na karti št. III.8 - Zasnova 
cestnega omrežja naj se označi strategija izvedbe Zasavske 
ceste vključno z izgradnjo obvoza na Vrhovem ter termar- 
skega nadvoza. 

Mnenje: 
Dolgoročni plan ne ovira uresničitve teh nalog, navaja tudi 

merila za prednostno odločanje. Sprejete bodo usmeritve, da 
bodo prednostno obravnavani tisti cestni odseki, ki bodo 
prometno in ekonomsko utemeljeni, obseg del pa bo odvisen 
od finančnih možnosti. Poimensko so navedeni tisti odseki, ki 
jih moramo zgraditi v skladu z mednarodno in medrepubliško 
obveznostjo. 

23. Skupščina občine Ravne na Koroškem predlaga, da se 
pri besedilu: »zainteresirani uporabniki bodo ugotovili druž- 
benoekonomsko upravičenost gradnje opuščenih železniških 
prog, s tem da bo za progo Dravograd-Slovenj Gradec-Ti- 
tovo Velenje ali Dravograd-Slovenj Gradec le-ta ugotovljena 
do leta 1987 in da bo na osnovi te ugotovitve sprejeta odloči- 
tev o gradnji te proge« upošteva stališče: Smo v letu 1988 in bi 
v smislu te planske odločitve morala biti že razčiščena upravi- 
čenost gradnje te opuščene proge. Glede na to ugotovitev 
menimo, da bi v grafični prilogi »Zasnova železniškega 
omrežja« morala biti ta planska odločitev ustrezno prikazana 
tudi zaradi varovanja obstoječega železniškega koridorja. 
V vseh PIA občin Dravograd in Slovenj Gradec za ta območja 
je predvideno varovanje teh koridorjev. Če to v republiških 
planskih dokumentih ne bo ustrezno opredeljeno, nimamo 
zakonske možnosti, da preprečimo druge prostorske posege 
v ta prostor. 

Predlagatelj pripominja, da v grafični prilogi Zasnova cest- 
nega omrežja ni označena kot magistralna cesta odsek Dravo- 
grad-Poljana, mednarodni mejni prehod Holmec. Predlaga- 
telj meni, da bi zaradi pomembnosti mejnega prehoda Hol- 
mec moral biti ta del cestne povezave magistralnega pomena 
in tako v grafični prilogi tudi prikazan. 

Mnenje: 
Študija o družbenoekonomski upravičenosti gradnje te 

proge še ni končana. Zato ni osnove, da bi to progo prikazali 
v planu. Študija bo končana v letu 1989, ko bo možno tudi 
sprejeti odločitev. 

24. Skupščina SR Slovenije podpira v osnutku predlagano 
gradnjo cestnih in železniških povezav in predlagano zasnovo 
magistralnega plinovodnega omrežja (plin iz Alžirije). Pri tem 
opozarja na potrebo po izdelavi analize dolgoročnih ekolo- 
ških vplivov prometa in izpušnih plinov na okolje kot posle- 
dico načrtovane gradnje avtocest. 

RK SZDL — Svet za varstvo okolja meni, da so v Poglavju 
promet in zveze razvoj železniškega gospodarstva ter pre- 
strukturiranje in modernizacija železnic zapostavljeni. 
Z narodnostnogospodarskega vidika je treba narediti ekolo- 
ško analizo posledic načrtovane gradnje avtocest in predvi- 
deti preusmeritev prometnih tokov s ceste na železnice. Pri 
tem ne nasprotuje gradnji avtocest, ampak opozarja na 
pravočasno porazdelitev prometa tako, da bo ekološko opti- 
malen, kar je za Slovenijo kot tranzitno pokrajino bistvenega 
pomena. Ob tem svet predlaga, da se z ekonomskimi in 
pravnimi ukrepi zagotovi prestrukturiranje voznega parka 
tako, da bo spodbujen nakup vozil z manjšo specifično 
porabo goriv in manjšo emisijo. 

Mnenje: 
Pri načrtovanju novih avtomobilskih cest se upoštevajo vsa 

najnovejša ekološka dogajanja. Glede izpušnih plinov pravi- 
loma novogradnje zmanjšujejo negativne vplive na okolje, saj 
nadomeščajo odseke, na katerih je emisija neprimerno večja 
zaradi netekočega promet. Nadaljnje zmanjševanje emisij 
izpušnih plinov pa je predvem odvisno od vrste vozil in goriv. 

Mnenje Sveta za varstvo okolja pri RK SZDL o potrebi po 
prestrukturiranju prometnih tokov in pospešeni modernizaciji 
železnice je vsebinsko upoštevano in vključeno v dolgoročni 
plan, saj je jasno poudarjena potreba po hitrejši posodobitvi' 
železnic, in še posebej železniške infrastrukture kot temelj- 
nega kopenskega prometnega sistema. Prav tako je poudar- 
jeno, da bo v cestnem prometu pospeševan razvoj javnega 
potniškega prometa ter da bo režijske prevoze treba preu- 
smerjati na železniški in javni cestni promet. 

25. Skupščina občine Kočevje predlaga dopolnitev besedila 
v točki 3.1.32. prvega odstavka: »Treba je obnoviti železniško 
progo Grosuplje-Kočevje in jo usposobiti za potniški 
promet.« 

Mnenje: 
Ponovna uvedba potniškega prometa na progi Grosuplje- 

- Kočevje zahteva obnovitev in rekonstrukcijo te proge ter 
tudi nabavo ustreznih prevoznih in vlečnih zmogljivosti. Koli- 
čina blaga na tej progi pa bi bila daleč pod minimalnimi merili 
za javno obratovanje železniškega prometa. 

26. Skupščina občine Ljubljana Šiška je ob obravnavi 
smernic za pripravo dolgoročnega in srednjeročnega družbe- 
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nega plana že dala nekaj pripomb in vprašanj ter dva sprem- 
ljevalna predloga k analizama. Pri teh dveh pripombah sku- 
pina vztraja, saj je bilo delegatom na seji skupščine pojas- 
njeno, da se sicer pripombi k analizama in sami analizi ne 
sprejmeta, ampak da ju bo predlagatelj skušal upoštevati pri 
pripravi sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeroč- 
nega plana. V obeh dokumentih nista upoštevani, zato ju 
skupina ponovno daje. V poglavje Promet in zveze naj se 
vključi tudi rešitev trase hitre proge na odseku Ljubljana-Je- 
senice. 

Mnenje: 
Dolgoročni plan ne določa konkretnega poteka trase v pro- 

storu, ampak le prikazuje funkcijske povezave, potek trase 
v prostoru bo opredeljen v srednjeročnem planu. 

27. Skupščina občine Žalec predlaga opredelitev gradnje 
hitre ceste Arja vas-Blagovica-Zadobrova do leta 1995 
z obrazložitvijo, da osnutek spremembe dolgoročnega plana 
SRS predvideva do leta 2000 gradnjo nekaterih najbolj kritič- 
nih odsekov na trasah bodočih avtocest, med njimi tudi Arja 
vas-Blagovica-Zadobrova. 

Zaradi izrazite ovire, ki jo predstavlja magistralna cesta 
M 10 Celje-Trojane-Ljubljana, in sanacije regionalne črne 
točke /Šempeter v Savinjski dolini/ je nujno treba nadaljevati 
gradnjo hitre ceste od Arje vasi proti Zadobrovi. 

Mnenje: 
Dolgoročni plan ne napoveduje, koliko časa bo trajala grad- 

nja posameznih odsekov, ampak le, kateri ima prednost 
(etapo). Ob tem je treba poudariti, da so ti odseki vključeni 
v prvo etapo. 

28. Skupščina občine Postojna ima pripombo k točki 
3.1.33. z obrazložitvijo, da se v osnutku dopolnitev in spre- 
memb dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 predvideva tudi gradnja avtoceste Postojna- 
-Rupa, ki je bila po prejšnjem planu opredeljena le kot 
funkcijska povezava s predvideno gradnjo po letu 2000. Skup- 
nost za ceste SRS nam že kmalu obljublja izrisano traso 
v merilu 1:5000, vendar pa so ostali pri trasi, ki poteka po sredi 
doline reke Pivke. Predvidena trasa za občane ni sprejemljiva, 
ker loči na dva dela obdelovalne kmetijske površine (v glav- 
nem je to I. območje kmetijskih površin, ki so bile oz. bodo 
v kratkem meliorirane) in je sicer tudi krajinsko nedorečena, 
če ne že kar oporečna. Kakšne možnosti imajo občani 
Postojne, da se trasa v delu od Prestranka naprej postavi malo 
bolj vzhodno ob pobočju Javornika, čeprav to nekoliko 
podaljša cesto? Do zdaj jim ni uspelo uveljaviti nobene od 
predlaganih tras, ker so bile vse nekaj daljše od predlagane, 
cena pa je odločilna pri izboru »optimalne« variante. 

Mnenje: 
Dolgoročni plan ne določa konkretnega poteka trase v pro- 

storu, ampak le prikazuje funkcijske povezave. Potek trase 
v prostoru bo prostorsko opredeljen v srednjeročnem planu. 
Vprašanje, ki ga postavlja Skupščina občine Postojna, se ne 
nanaša na dolgoročni, ampak na srednjeročni plan. 

29. Skupščina občine Murska Sobota predlaga, da se 
poglavje Promet in zveze dolgoročnega plana SRS za 
obdobje 1986-2000 dopolni tudi z modernizacijo regionalnih 
cest, ki so povezane z meddržavnimi mejnimi prehodi.. 

Mnenje: 
Pri presoji prometnoekonomske utemeljenosti posameznih 
ukrepov bo upoštevan tudi pomen povezave z mejnimi pre- 
hodi. Določanje meril pa ne sodi v dolgoročni plan republike. 

UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 

30. Vodnogospodarsko podjetje Maribor predlaga na- 
slednje: 

1. Preveriti, določiti in tudi realizirati je treba zaščitne 
ukrepe v varstvenih pasovih za vodne vire in vrelce (obstoječe 
in predvidene); 

2. Poskrbeti je treba za dograditev in dobro delovanje že 
zgrajenih 
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode predvsem veli- 
kih onesnaževalcev, kot so IMP Ljubljana, DO Panonija Mur- 
ska Sobota, Gorenje Eirad, TOZD Proizvodnja anten Gornja 
Radgona, KONUS, TOZD Usnjarna Ljutomer, Galvanika Kos 

Ključarevci, Integral Avtoradgona Mele, Radenska TOZD 
Moravske toplice Moravci; 

3. Urediti je treba čiščenje tehnoloških odpadnih voda pred- 
vsem pri velikih onesnaževalcih in tistih, ki neposredno vpli- 
vajo na kakovost podtalnice, kot so: ABC Pomurka DO Agro- 
merkur Murska Sobota, DO Mesna industrija Murska Sobota, 
KG Rakičan Farma prašičev Nemščak, TDR TOZD Proizvodnja 
kremenčevega peska Puconci, KK TOZD Farma bekonov Pod- 
grad, KK TOZD Mesoizdelki Gornja Radgona, Ljutomerčan, 
Farma prašičev Oven, Slovin TOZD Simentalka Ljutomer, Mle- 
kopromet Ljutomer, Sladkogorska Tovarna papirja Sladki Vrh 
ter Gorenje Varstroj Lendava; 

4. Poskrbeti je treba za ustrezno ravnanje s posebnimi 
odpadki, ki jih ni možno odlagati na komunalnih odlagališčih, 
in sicer na ravni regije; 

5. Urediti je treba primerno stopnjo čiščenja odpadnih voda 
naselij Šentilj, Murska Sobota, Ljutomer, Radenci, Radgona 
in Lendava; 

6. Poskrbeti je treba za ureditev oaiagansc Komunaimn 
odpadkov ob upoštevanju meril sanitarnega odiaganja; 

7. Izdelati je treba katastre skladišč nevarnih in vodi škodlji- 
vih snovi; 

8. Organizirati je treba delovanje intervencijske ekipe za 
odpravljanje posledic ob razlitjih nevarnih in vodi škodljivih 
snovi, ki bo zmožna delovati v celotni regiji. 

Mnenje: 
1. Predlagana formulacija ponavlja že zapisane usmeritve. 

Konkretni program priprave dokumentacije in zavarovanj sodi 
v plan Zveze vodnih skupnosti Slovenije. 

2. Predlagana usmeritev je smiselno vključena v točko 
3.4.19. (vodno gospodarstvo) dolgoročnega plana, v kateri so 
opredeljeni cilji, usmeritve in strategija, ter je podlaga za 
podrobnejše programe in aktivnosti, ki morajo poimensko 
zavezovati posamezne onesnaževalce. 

3. Dolgoročni plan opredeljuje prednostno gradnjo čistilnih 
naprav z namenom varstva podtalnice tudi na Murskem polju, 
pri čimer se usmeritve nanašajo tudi na velike onesnaževalce 
(3.4.19). (Pomembno pa je, da so te naloge konkretizirane 
v občinskih planih.) 

4. Ker je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije julija 1987 že 
sprejel Koncept ravnanja s posebnimi odpadki, ki se že izvaja, 
v planu ne ponavljamo usmeritev iz koncepta. 

5. Predlog je že vključen v plan z opredelitvijo prednostne 
sanacije Mure(3.4.19.). 

6. Glede ravnanja s komunalnimi odpadki je usmeritev 
v tem smislu v plan že vključena (3.1.42.). 

7. Predlog je sprejemljiv v okviru družbenega plana 
(poglavje 4.2.3. v 5. odstavku). 

8. Organiziranje intervencijskih ekip za odpravljanje posle- 
dic ob nesrečah z nevarnimi snovmi je v teku (Republiški štab 
za civilno zaščito). 

31. Skupščina občine Tolmin ugotavlja, da v grafičnem 
delu ni označena čistilna naprava v Bovcu. 

Mnenje: 
Čistilna naprava v Bovcu ni vrisana, ker ni dovolj zmogljiva 

(10.000 E ali več). 

32. Skupščina občine Ravne na Koroškem ugotavlja: 
. 1. V grafični prilogi nista vrisani obstoječa čistilna naprava 
Crna, ki že dalj časa obratuje, in industrijska čistilna naprava 
Rudnika svinca in topilnica Mežica. V strategiji izvedbe ni 
predvidena industrijska čistilna naprava Železarna Ravne. 

2. Ni grafične priloge, iz katere bi bila razvidna razvrstitev 
postaj ANAS. 

Mnenje: 
1. čistilni napravi v Črni in v Železarni Ravne nista vrisani, 

ker nista dovolj zmogljivi (10.000 E ali več). V Mežici pa ne gre 
za čistilno napravo v pravem pomenu besede. 

2. Pri postajah ANAS niso bilepredlagane spremembe, zato 
ni bila pripravljena nova karta in velja Dolgoročni plan SR 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000. 

33. Skupščina občine Radovljica predlaga, da se v plan 
vključijo usmeritve v zvezi s: 

1. politiko razvoja Triglavskega narodnega parka in 
2. sanacijo Bohinjskega jezera in Save Bohinjke ter dopol- 

nijo grafični prikazi z: 
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3. izgradnjo ceste od mostu preko Save Dolinke pred Ble- 
dom, mimo naselja Bled m 

4. gradnjo centralne čistilne naprave v Radovljici v prvi 
etapi. 

Mnenje: 
1. Republiški dolgoročni plan vsebuje usmeritve za ohranja- 

nje najkakovostnejše dediščine. Nobenih dodatnih želja za 
vključitev v plan nismo dobili od nosilca te dejavnosti niti od 
delovne organizacije Triglavski narodni park, ki skrbi za var- 
stvo. Dolgoročne in srednjeročne vizije razvoja Triglavskega 
narodnega parka so opredeljene in sprejete v skupnem pro- 
gramu TNP v srednjeročnih in letnih dokumentih, ki se pose- 
bej sprejemajo za celotni park ipd. 

2. Sanacija Bohinjskega jezera in Save Bohinjke se je že 
začela. 

3. Regionalne ceste so bile prenesene v republiško pristoj- 
nost. Koncept in program razvoja še nista izdelana. To je 
organizacijska naloga. 

4. Dolgoročni plan SR Slovenije predvideva gradnjo čistilne 
naprave v Radovljici v 2. etapi. Predlagatelj ni strokovno 
utemeljil spremembe etape. 

34. Skupščina SR Slovenije — Družbenopolitični zbor 
— Odbor za družbenoekonomske odnose meni, da morajo 
biti v planu opredeljene konkretne naloge in nosilci v zvezi 
s sprejetim odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o mejnih emisijskih koncentracijah škodljivih snovi, ki se 
smejo spuščati v zrak. 

Mnenje: 
Ni potrebno, da bi naloge, ki izhajajo iz odloka o mejnih 

emisijskih koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo spuš- 
čati v zrak, posebej vključevali v republiški plan (posredno so 
vključene, če so nosilci v III. ali IV. območju onesnaženosti 
zraka). 

35. Skupščina občine Nova Gorica predlaga: 
1. na novo naj se vrišeta dve čistilni napravi: 

- skupna čistilna naprava Kanal (1. etapa) z 10.000 do 
100.000 E, 

- industrijska čistilna naprava Anhovo (1. etapa) z 10.000 
do 100.000 E. 

2. prekategorizira naj se odsek reke Vipave v lll.-IV. razred 
onesnaženosti. 

Mnenje: 
1. Čistilni napravi v Anhovem in Kanalu sta vključeni 

v okvirni program sofinanciranja v SaS o temeljih plana Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije. Na karti pa nista vrisani, ker ne 
dosegata zmogljivosti 10.000 E. 

2. Reka Vipava je na odseku od Prvačine do državne meje 
vsa v II.-III. razredu onesnaženosti. Kategorizacijo je po enotni 
metodologiji opravila Zveza vodnih skupnosti Slovenije leta 
1987. Spremembe kategorizacije bi bilo treba z argumenti 
uveljaviti na Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. 

36. RK SZDL - Svet za varstvo okolja meni: 
1. da je v planskih aktih premalo izražen aktivni odnos 

gospodarstva do ekološke problematike. V tem smislu niso 
opredeljeni dolgoročni programi hkratnega vodenja procesa 
prestrukturiranja gospodarstva z doseganjem ciljev varstva' 
okolja; 

2. da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel odlok 
o mejnih emisijskih koncentracijah škodljivih snovi, ki se 
smejo izpuščati v zrak (emisije), zato mora plan opredeliti 
konkretne naloge in nosilce, ki bodo izpolnili zahteve iz od- 
loka. 

Mnenje: 
1. V dolgoročnem planu res niso opredeljeni dolgoročni 

programi hkratnega vodenja procesa prestrukturiranja 
gospodarstva z doseganjem ciljev varstva okolja, je pa z merili 
opredeljena zveza med prestrukturiranjem gospodarstva in 
varstvom okolja. Dogovor o temeljih družbenega plana pa 
ekološka merila za prestrukturiranje gospodarstva še natanč- 
neje opredeljuje. V Dogovoru o temeljih plana so se nekateri 
SOZD in DO (23. člen) zavezali za ekološko usmerjeno pre- 
strukturiranje. 

2. Ni potrebno, da bi naloge, ki izhajajo iz odloka o mejnih 
emisijskih koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo spuš- 
čati v zrak, posebej vključevali v republiški plan (posredno so 

vključene, če se nahajajo nosilci v III. ali IV. območju onesna- 
ženosti zraka). 

37. Šaleško ekološko društvo predlaga konkretni spre- 
membi: 

1. gradnja čistilnih naprav v TE Šoštanj in drugih TE in TO 
mora biti prednostna naloga; 

2. odlagališča posebnih odpadkov v spremembah plana 
niso obravnavana. Dodati bi morali besedilo: »Trajno odlagati 
bi se smeli samo razgrajeni strupi, ki okolju niso nevarni. 
V industriji se smejo uporabljati samo taki strupi, ki jih znamo 
nevtralizirati. Graditi bi morali manjša odlagališča za posebne 
odpadke. Reciklaža odpadkov bi morala biti obvezna in spre- 
jeta z zakonom.« 

Mnenje: 
1. Sanacija TE-TO je bila že doslej opredeljena kot pred- 

nostna naloga (3.4.20). 
2. Lokacije za odlagališča posebnih odpadkov niso bile 

vključene v spremembe in dopolnitve planov, ker še nismo 
razpolagali s strokovnimi osnovami za to. Očitno bodo loka- 
cije glede na predvideno reševanje odlaganja posebnih 
odpadkov opredeljene šele v naslednjem planskem obdobju. 
Zahteva, da bi se lahko trajno odlagali samo »razgrajeni 
strupi« oziroma bi se smeli v industrji uporabljati samo raz- 
gradljivi strupi je, žal, neuresničljiva, ker tehnološke razgrad- 
nje nekaterih snovi še ne obvladamo. Ob tem so strupi samo 
del posebnih odpadkov. Predlagatelj ni pojasnil, kaj pojmuje 
kot manjša odlagališča posebnih odpadkov. Vsekakor bo pri 
odlagališčih (ne glede na velikost) veljal ustrezen varnostni 
režim. Reciklaže odpadkov nima smisla uzakonjati, pač pa je 
smiselno zagotoviti ekonomske in druge možnosti za večji 
obseg recikliranja (kot usmeritev je recikliranje vključeno 
v točko 3.1.5 ). 

38. GZS - Odbor za napredek dela in poslovanja je poslal 
več stališč in predlogov, ki zadevajo skoraj vsa področja 
varstva okolja. Zaradi obširnosti, ponavljanja že sprejetih 
usmeritev in nalog (tudi takih, ki se že izvajajo) ter predlogov, 
ki zadevajo elemente analize stanja, oziroma vprašanj, ki jih ni 
mogoče razrešiti v dolgoročnem planu, jih podrobneje ne 
navajamo. Druga vprašanja so podobna vprašanjem drugih 
predlagateljev in so zato odgovori nanje zajeti v celotnem 
besedilu. 

39. Skupščina občine Ilirska Bistrica predlaga, da se iz 
predloga dopolnitev črta krajinski park Snežnik. 
Mnenje: 

Območje predvidenega krajinskega parka Snežnik obsega 
prostor, ki zaradi svoje geografske in ekološke celovitosti 
zasluži strokovni predlog za zavarovanje. Vsebuje posamezne 
elemente izjemne naravne dediščine, ki so potrebni strožjega 
varstva, kot npr. naravni rezervati (vrh Snežnika, zavarovan 
kot botanični rezervat z republiškim aktom že od leta 1964, 
predlagana rezervata Ždroclje in Zatrep) in kot naravni spo- 
meniki, predvsem pomembnejše kraške jame in vrtače - mra- 
zišča ter več arheoloških in umetnostnozgodovinskih spome- 
nikov. Vse površine s strožjimi naravovarstvenimi režimi 
(obstoječe in predvideno) obsegajo manj kot 5 % predlagane- 
površine krajinskega parka Snežnik. Na vsem preostalem 
območju je možen razvoj vseh kompatibilnih dejavnosti, 
seveda v skladu z ekološkimi danostmi območja. Treba je 
opozoriti, da predlog za razglasitev krajinskega parka Snež- 
nik, opredeljen v dolgoročnem planu Slovenije - dopolnje- 
nem 88, daje vso možnost občini, da v postopku usklajevanja 
pri pripravi planskih dopolnitev 1988 uskladi meje in režime, 
ki bodo veljali na območju parka. 

40. Skupščina občine Ravne na Koroškem meni, da bi 
moralo biti označeno nahajališče diabaza v Javorju in pegma- 
titov na Zelenem bregu. 

Mnenje: 
Po 15. členu Zakona o rudarstvu daje dovoljenje za razisko- 

vanje in izkoriščanje občinski upravni organ in zaradi tega ne 
spada v obvezna izhodišča. Na Zelenem bregu je nahajališče 
pegmatitov, ki je republiško obvezno izhodišče, vendar nosi- 
lec planiranja ni opredelil statusa raziskovalnega ali pridobi- 
valnega prostora. 
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USMERITVE ZA USKLAJEVANJE NAVZKRIŽNIH 
INTERESOV V PROSTORU 

41. Skupščina občine Murska Sobota predlaga, da se 
v celoti črta predlagana dopolnitev 3. alinee 3. odstavka 
v točki 3.4.24.: »če to ni mogoče, je treba upoštevati rešitve, ki 
čimbolj varujejo dobrine splošnega pomena«. 

Mnenje: 
Poglavje 3.4.24. že zavezuje k proučevanju alternativ, pred- 

nost pa imajo tiste rešitve, ki povečujejo izkoriščenost obsto- 
ječih stavbnih zemljišč. Če tak razvoj pomembnejših naselij ni 
mogoč in tudi ni možno poiskati z vidika smiselne organiza- 
cije naselja kmetijsko manj vrednih površin, se upoštevajo 
rešitve, ki jih nakazuje omenjeni stavek. 

42. Skupščina občine Nova Gorica ima pripombo k zasnovi 
pomembnejših mineralni surovin - kamnolom Lokvica. 

Mnenje: 
V dolgoročni plan je bil kamnolom Lokvice pomotoma 

vključen. Apnenci in opekarska glina niso predmet planiranja 
republike (po zakonu o rudarstvu). 

43. Skupščina občine Žalec ugotavlja neskladje med 
podatki Republiškega zavoda za varovanje kulturne in 
naravne dediščine in opredelitvami v republiškem planu. Zah- 
teva uskladitev. 

Mnenje: 
1. V konkretnem primeru ugotavljamo, da verjetno predla- 

gatelj ni razpolagal z vsem gradivom, ker so vsa območja, 
navedena v pripombi, že vključena v dolgoročni plan SRS 
- dopolnitev 88 (Pekel - št. 101, Breg pri Polzeli, št.1810, 
Mrzlica, št. 525, Okno Krvavica, št. 154). Ob tem je še treba 
opozoriti, da vsa našteta območja niso obvezna izhodišča 
republike (kot se navaja v pripombi). Obvezna izhodišča 
s področja naravne dediščine so samo narodni, regijski in 
krajinski parki. 

2. Republiški planski dokumenti vključujejo vsebino, ki jo je 
predložila nosilka te dejavnosti, to je Kulturne skupnosti Slo- 

venije (ne pa Zavod SRS za VKND). Pri tem ni nujno, da sta si 
vsebini predlagatelja in plana identični. Pripomba, da 
pomembnejši kulturni spomenik Šempeter ni vključen v repu- 
bliški plan kot obvezno izhodišče, ne drži. Spomenik je vklju- 
čen pod št. 3250. Kulturni spomenik Braslovče je vključen 
v republiški plan (dopolnitev 88) kakor tudi v dolgoročni plan 
(dopolnjen 88) nosilca planiranja te dejavnosti, to je Kulturne 
skupnosti Slovenije, pod številko 5010. 

44. Skupščina občine Postojna navaja, da jim nikjer dozdaj 
ni uspelio dobiti prave meje krajinskega parka, ki je predviden 
na območju občin Cerknica, Logatec in Postojna. Opozarja 
tudi, da je znotraj zarisane meje predvidenega regijskega 
parka vojaška cona in da to lahko ovira mednarodno registra- 
cijo parka. 

Mnenje: 
Verjetno je mišljen regijski park, katerega točne meje (na 

karti 1:25.000) vsebuje kartografski del dolgoročnega plana 
Kulturne skupnosti Slovenije in je na vpogled na Kulturni 
skupnosti Slovenije in na Zavodu SR Slovenije za družbeno 
planiranje. Predlagamo, da se drugi del pripombe pošlje pri- 
pravljalcu strokovnih osnov za razglasitev, dajo bo upošteval. 

45. RK SZDL — Svet za varstvo okolja v štirih pripombah 
(1..2., 3. in 6. alinea) predlaga dopolnitev besedila z navaja- 
njem obveznosti spoštovanja veljavnih zakonskih določil. 

Mnenje: 
Menimo, da je to nepotrebno, ker je samoumevno, da 

moramo zakonska določila spoštovati in jih ni treba ponavljati 
v planu. 

46. RK SZDL - Svet za varstvo okolja predlaga dopolnitev 
besedila v tč. 3.4.26. z besedama »naravni rezervati«. 

Mnenje: 
V predlaganem besedilu se konkretno navaja vsebina, ki je 

obvezno izhodišče republike. Naravnih rezervatov ni možno 
dodati v besedilo, ker niso obvezno izhodišče. 

-orn 

.do 
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POROČILO 

o uresničevanju razvojnega načrta splošne ljudske 

obrambe in določenih nalog družbene 

samozaščite SR Slovenije — povzetek (ESA-623) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil 
v obravnavo Skupščini SR Slovenije poročilo 
o uresničevanju razvojnega načrta splošne ljud- 
ske obrambe in določenih nalog družbene samo- 
zaščite SR Slovenije in poročilo o uresničevanju 
razvoja teritorialne obrambe SR Slovenije 
v obdobju 1985—1988. Navedeni gradivi objav- 
ljamo v povzetkih za obravnavo na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije v januarju 1989. Del vse- 

bine obeh poročil je zaupne narave in je delega- 
tom na vpogled v občinskih skupščinah. V obeh 
poročilih bodo potekale razprave v pristojnih orga- 
nih občinskih skupščin, kjer bodo ocenjeni stanje 
pri uresničevanju razvojnih načrtov v občinah ter 
pokrajinah. Temeljita razprava o tej problematiki 
bo tudi v okviru družbenopolitičnih organizacij in 
delovnih teles skupščine in zborov. 

I. UVOD 

S tem poročilom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sezna- 
nja Skupščino SR Slovenije z uresničevanjem razvojnega 
načrta splošne ljudske obrambe in določenih nalogah druž- 
bene samozaščite za tekoče srednjeročno obdobje. Poročilo 
dopolnjuje Republiški štab za teritorialno obrambo z oceno 
razvoja Teritorialne obrambe SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je 1985. leta po obravnavi poročila 
o uresničevanju splošne ljudske obrambe in določenih nalog 
družbene samozaščite v obdobju 1981-1984, določila politiko 
razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite za 
obdobje 1986-1990. V priporočilih in sklepih Skupščine SRS 
je posebej poudarjeno, da je temeljni pogoj za nadaljnjo 
krepitev obrambne pripravljenosti hitrejše uresničevanje dol- 
goročnega programa gospodarske stabilizacije. Skupščina se 
je zavzela za preseganje zastoja pri uresničevanju družbene 
samozaščite ter izpolnitev aktivnosti za usmerjanje mladih 
v vojaške in obrambne poklice. Nadaljevati bi morali s spod- 
bujanjem programov obrambnega pomena kot sestavine mir- 
nodobnega dela in razvoja gospodarskih in družbenih dejav- 
nosti. Obrambne in varnostne priprave bi morali uskladiti 
z doseženo pripravljenostjo obrambnih sil. Razvoj teritorialne 
obrambe, civilne zaščite in drugih sestavin naj bi usmerili 
v večjo pripravljenost, usposobljenost in opremljenost, ne pa 
v njihovo številčno krepitev. Načrtneje naj bi se krepile pri- 
prave narodne zaščite ter osebna in vzajemna zaščita. Doseči 

bi morali višjo usposobljenost in opremljenost civilne zaščite 
in zagotoviti dosledno izvajanje sprejete politike graditve 
zaklonišč. Posodobili naj bi splošne in posebne oblike 
obrambnega in samozaščitnega usposabljanja. Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije je republiška skupščina med 
drugim naložila, da pospeši uveljavljanje enotnega sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prevzem voja- 
ških in mobilizacijskih zadev od vojaškoteritorialnih organov, 
uveljavitev enotnega sistema mobilizacije in zagotovi raci- 
onalno neprekinjeno delovanje centrov za obveščanje. 
Skupščina SR Slovenije seje zavzela, da se v obdobju do 1990 
letno za programe obrambnih nalog namenjajo sredstva naj- 
manj v višini 0,4% od narodnega dohodka. S tako opredelje- 
nimi nalogami je Skupščina želela zagotoviti usklajen in pove- 
zan razvoj obrambnih in samozaščitnih priprav v SRS kot delu 
obrambnosamozaščitnega sistema SFRJ. 

Omenjene prednostne naloge so upoštevane v večini raz- 
vojnih načrtov splošne ljudske in družbene samozaščite, pa 
tudi v drugih planskih aktih. Njihova kakovost je različna. 
Najpopolnejši so razvojni načrti občin in drugih družbenopo- 
litičnih skupnosti, slabši pa krajevnih skupnosti in organizacij 
združenega dela. 

Celotno obdobje, ki ga zajema to poročilo, je značilno po 
tem, da se je nadaljevalo zaostrovanje družbenoekonomskih 
odnosov. Poslabševati so se začeli tudi politični odnosi. 
Nasprotno pa so se začeli procesi popuščanja napetosti 
v svetu. Zlasti letos, še posebej v drugi polovici leta, so se 
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notranje politične razmere še poslabšale. Premalo učinkovito 
prizadevanje za prenovo ekonomskega in političnega sistema 
oziroma poglabljanje kriznih razmer v družbi je vplivalo na 
pojav različnih razmišljanj in pobud tudi na obrambnem in 
samozaščitnem področju. Vse bolj se kaže tudi različnost 
pogledov, kako premagati sedanje razmere in zagotoviti per- 
spektivo družbenega razvoja. Tudi zaradi naštetih značilnosti 
minulega obdobja se politično-varnostne razmere poslabšu- 
jejo2. Te razmere in doganjana v najširšem smisluč vplivajo na 

' odnos posameznika do obrambnih in samozuzaščitnih vpra- 
šanj. Čedalje bolj omejen samoupravni položaj delovnega 
človeka, padanje družbenega in osebnega standarda in 
podobne tendence povečujejo kritičnost in zahtevnost delov- 
nih ljudi in občanov do obrambnega in samozaščitnega 
področja. Njihovo negotovost spodbujajo nasprotujoče 
ocene istih dogajanj v različnih sredstvi javnega obveščanja. 
Poleg pojavov množičnega samoorganiziranja delovnih ljudi 
in občanov smo priča čedalje hitrejšemu naraščanju občutka 
nacionalne, ekonomske in socialne obroženosti. Posamični 
primeri razreševanja konfliktnih situacij opozarjajo tudi na 
določene slabosti oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju 
obrambnih in samozaščitnih dejavnosti, kar prispeva k širje- 
nju krize zaupanja v učinkovito delovanje posameznih institu- 
cij družbenopolitičnega sistema. Sedanja dogajanja ne 
dopuščajo ocene, da se bodo obstoječi problemi premostili 
v bližnji bodočnosti in razmere stabilizirale. Zaključki 17. seje 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in uskla- 
ditve ustavnih dopolnil vendarle pozitivno vplivajo na nadalj- 
nja prizadevanja za preseganje krize. 

II. VLOGA DRUŽBENIH SUBJEKTOV PRI 
KREPITVI SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN 
DRUŽBENE SAMOZAŠČITE 

Spremembe, dosežene pri krepitvi vloge in odgovornosti 
obrambnih subjektov, so različne v posameznih okoljih in 
oblikah samoupravnega organiziranja. Nanje so nepos "'no 
vplivale splošne družbene, ekonomske in druge razme jr 
danosti, pa tudi usklajenost in načrtnost dela strokovnih <er 
družbenopolitičnih deiavnikov. 

Izkušnje, pridobljene ob raznih naravnih in drugih nesre- 
čah, na vajah, ugotovitve inšpekcij ter nadzora, potrjujejo, da 
v minulem obdobju ni prišlo do splošne stagnacije podružb- 
Ijanja zadev splošne ljudske obrambe. Tudi ugotovitve neka- 
terih raziskav 3, kažejo na sorazmerno odgovoren odnos 
večine do obrambnih nalog. Dogajanja v zadnjem obdobju pa 
opozarjajo, da bo treba z novimi pobudami in pristopi procese 
podružbljanja tudi na obrambnem področju še okrepiti in 
prilagoditi današnjim razmeram. Priča smo stanju, v katerem 
kljub idejnopolitičnim usmeritvam in opredelitvam ter stro- 
kovnim aktivnostim, niso bile dosežene kakovostnejše spre- 
membe pri krepitvi samozaščitnega ravnanja in ozaveščenosti 
delovnih ljudi in občanov.4 Očitno je, da se ob poglabljanju 
gospodarske in družbene krize ter socialne ogroženosti čeda- 
lje večjega števila delovnih ljudi in občanov, pri posameznikih 
zmanjšuje pomen splošnih družbenih vrednot, ki jih ogrožajo 
družbeno škodljiva ali sovražna dogajanja in pojavi. Zato je 
verjetno treba računati s tem, da bodo splošne družbene 
razmere dologročno negativno vplivale tudi na obrambno 
področje, posebej ob nadaljnji neučinkovitosti pri preseganju 
današnjih kriznih razmer. 

1. Delovni ljudje in občani 

Z razvojnim načrtom je posebej poudarjena vloga delovnih 
ljudi in občanov, njihovo usposabljanje ter večja vključenost 
v obrambne in samozaščitne naloge. V obravnavanem 
obdobju so imeli zato prednost zlasti: 

- krepitev vloge temeljnih subjektov ter posodabljanje 
obrambnega usposabljanja skladno z njihovimi potrebami in 
možnostmi; 

- prizadevanje, da organi, organizacije in skupnost čim 
dosledneje opravljajo obrambne in samozaščitne naloge iz 
svoje pristojnosti; 

- aktivnosti, da se v delegatskih skupščinah in delegat- 
skem sistemu načrtneje spremlja in usmerja razvoj splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite; 

- prizadevanje, da se skladno s stališči Predsedstva SFRJ 
iz leta 1984 ter Predsedstva SR Slovenije iz 1986 vsakemu 

delovno sposobnemu občanu določi razpored oziroma 
naloga v obrambnem in samozaščitnem sistemu; 

Število razporejenih v civilno zaščito, opazovanje in obveš- 
čanje in druge sestavine je ostalo na približno isti ravni kot 
1986. Povečalo pa se je število razporejenih po vojnih organi- 
zacijah in sistemizacijah. Za obrambne potrebe je predvideno 
tudi angažiranje večine vojaških obveznikov. V naslednjem 
obdobju bo treba zagotoviti še izpopolnitev vojnih sistemiza- 
cij v gospodarskih in družbenih dejavnostih, pomladitev ključ- 
nih sil civilne zaščite in nekatere druge kadrovske premike. 
Cilj je, da se vzpostavi ustreznejši odnos med razporejenimi 
v oborožene sile in razporejenimi na podlagi delovne obvez- 
nosti. 

2. Krajevne skupnosti 
Izkušnje različnih vaj kažejo na to, da se večina krajevnih 

skupnosti postopoma razvija kot najširša osnova za organizi- 
ranje in vodenje splošnega ljudskega odpora. Kljub vse bolj 
omejenim materialnim možnostim krajevne skupnosti precej 
prispevajo k zadovoljevanju komunalnih, infrastrukturnih, 
socialnih in drugih potreb. Te aktivnosti so pomembne 
z vidika prizadevanj za urejanje prostora za obrambo in zaš- 
čito v najširšem smislu. Številne krajevne skupnosti uspešno 
razvijajo priprave za zaščito in reševanje, za delovanje 
narodne zaščite (obmejna območja) in druge obrambne in 
samozaščitne naloge. Pri obrambnih pripravah se bolj uve- 
ljavljajo sveti krajevnih skupnosti. Občasno so še težave pri 
razmejitvi nalog med njimi ter komiteji za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Splošno mnenje je, da 
tudi novi predpisi, ki urejajo izdelavo obrambnih načrtov, še 
niso dovolj prilagojeni razmeram, nalogam in možnostim, ki 
so med krajevnimi skupnostmi zelo različne 

V primerjavi s prejšnjim obdobjem so se delno poslabšale 
obrambne in samozaščitne aktivnosti ter priprave v krajevnih 
skupnostih, ki obsegajo velike stanovanjske soseske ter 
mestna območja. Sodimo, da se v teh okoljih najbolj nepo- 
sredno kažejo obstoječe krizne družbene razmere. 

3. Organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti 

Obrambne in samozaščitne priprave v organizacijah zdru- 
ženega dela se postopno izboljšujejo. Stanje med njimi je še 
vedno preveč različno kar je največkrat izraz različne odgo- 
vornosti poslovodnih kadrov do teh nalog. Pri razumevanju 
vloge posameznih samoupravnih organov pri izvajanju 
obrambnih priprav ne nastajajo večji problemi. Le ob nekate- 
rih večjih nesrečah, pa tudi konfliktnih situacijah, se je komi- 
tejem za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
pogosto dajala večja vloga, kot jo sicer imajo v sistemu. 
Realnejše se je začelo načrtovati priprave za proizvodnjo in 
storitve v vojni. Zaradi zelo heterogene organiziranosti sestav- 
ljenih organizacij združenega dela so v precejšnjem številu 
teh organizacij priprave še pomanjkljive. Večinoma so 
obrambni načrti, čeprav so še premalo usklajeni v okviru 
posameznih dejavnosti, pa tudi nedodelani, boljši kot var- 
nostni načrti5. Nekatere prekinitve dela in podobni izredni 
pojavi kažejo, da v takih primerih ni vedno zagotovljeno tudi 
opravljanje dejavnosti, ki so širšega družbenega pomena. 

1 Ugotovitve, priporočila in sklepi za nadaljnjo krepitev splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji, Skuoščina 
SRS, 15. 10. 85 
2Ocena Predsedstva SRS, 14. 7. 1988, ocena Predsedstva SFRJ 24 
9. 1988 
3 Slovensko javno mnenje 1986, 1987, Makroprojekt - Splošna ljud- 
ska obramba in družbena samozaščita SFRJ, podprojekt: pripravlje- 
nost družbneopolitičnega sistema, Fakulteta za sociologijo politične 
vede in novinarstvo, Raziskovalni inštitut 1987; Slovenci in vojaško 
obrambni ter obramboslovni poklici, Fakulteta za sociologijo, p <li- 
tične vede in novinarstvo. Raziskovalni inštitut, 1986. 4 Poročilo o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah er 
o delu organov za notranje zadeve v letu 1987. Republiški sekretariat 
za notranje zadeve 1988. 
5 Poročilo o stanju obrambnih in samozaščitnih priprav organov, 
organizacij in skupnosti po družbenopolitičnih s'- tostih v 1987. 
letu inšpekcije obrambnih priprav civilnih struktur žbe Zveznega 
sekretariata za ljudsko obrambo, ki qa ie SDreiel Zv^ni izvrikn cvet 
3. 6. 1988 
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V obdobju zadnjih treh let so bile razčlenjene načelne 
rešitve za organiziranje materilane in zdravstvene oskrbe 
v vojni za oborožene sile in druge potrebe splošne ljudske 
obrambe z naslonitvijo na organe družbenopolitičnih skupno- 
sti. Normativna, organizacijska in tehnična izpeljava celot- 
nega sistema oskrbe v prihodnjih letih bo vsebinsko prispe- 
vala k večji zanesljivosti obrambnih priprav6. 

Samoupravne interesne skupnosti zlasti v materialni proiz- 
vodnji precej prispevajo k uresničevanju težiščnih usmeritev 
iz razvojnega načrta. Vedno bolj omejene možnosti za zado- 
voljevanje potreb skupne porabe so v nekaterih samouprav- 
nih interesnih skupnostih povzročile, da se njihova aktivnost 
na obrambnem in samozaščitnem področju ni izboljšala. 
V novejšem času se pojavljajo nekatere pobude, da bi se 
prispevek posameznih samoupravnih interesnih skupnosti za 
uresničevanje obrambnih in samozaščitnih potreb še znižal 
oziroma da bi se financirale izven dejavnosti, ki jih pokriva 
posamezna samoupravna interesna skupnost8. Če se bodo te 
pobude uresničile, bo to pomenilo odstopanje od temeljnega 
načela, da je vsak družbeni subjekt odgovoren za uresničeva- 
nje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
v dejavnosti, ki jo opravlja. Zaradi novih rešitev v strategiji 
uporabe oboroženih sil in njihovega vpliva na razmere v SR 
Sloveniji bo treba proučiti obseg in vsebino institucionalnega 
prilagajanja za delo v vojni v samoupravnih interesnih skup- 
nostih in na drugih ravneh organiziranja. 

4. Družbenopolitične skupnosti 

Izpopolnila sta se vloga in odgovornost družbenopolitičnih 
skupnosti na obrambnem področju. Odpravljena je dvojnost 
pristojnosti pri opravljanju vojaških zadev. Z zaostrovanjem 
gospodarskih in političnih odnosov so se na zvezni ravni 
obnovile pobude, da bi bilo treba posamezna vprašanja, ki so 
bila 1982 prenesena v pristojnost socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin, popolneje urediti na 
zvezni ravni (civilna zaščita, obrambno usposabljanje, opazo- 
vanje in obveščanje, požarna varnost).9 

Pripravljenost občin omogoča, da lahko vse opravijo najpo- 
membnejše naloge splošnega ljudskega odpora na njihovem 
območju. Občinske skupščine ali njihovi sveti za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito načrtno skrbe za 
razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
v skladu z doseženim stanjem priprav, načrti, potrebami in 
možnostmi. Stanje pripravljenosti, usposobljenosti in materi- 
alizacije pa je med njimi različno. Vse je odvisno od neenakih 
materialnih možnosti. Te razlike se med občinami še poveču- 
jejo. Zato so v Sloveniji občine, pri katerih so priprave oce- 
njene med najboljšimi v državi, so pa tudi druge, kjer priprave 
ne zadovoljujejo10. Pri večini so kljub temu dosežene spre- 
membe pri izpopolnjevanju načrtov, pripravah posameznih 
sestavin ter upoštevanju interesov obrambe in zaščite pri 
splošnem razvoju. 

Večinoma ne nastajajo večje nejasnosti o vlogi posameznih 
občinskih organov na obrambnem področju. Uveljavljanje 
obrambnih in samozaščitnih potreb preko delegatskega 
sistema se še ni vsebinsko izpopolnilo. Interes za izboljšanje 
stanja na tem področju pa se je izredno povečal letos ob 
znanih dogajanjih v SR Sloveniji in SFRJ. Odgovornost svetov 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito se je 
pri vojaških in mobilizacijskih zadevah še okrepila. To velja 
tudi za izvršne svete ter upravne organe pri izdelavi obramb- 
nih in razvojnih načrtov, angažiranju kadrovskih zmogljivosti 
ter razvoju opazovanja in obveščanja. Izboljšalo se je medse- 
bojno sodelovanje pri opravljanju strokovnih nalog (mobiliza- 
cija, narodna zaščita ipd.). Sodelovanje s poveljstvi Jugoslo- 
vanske ljudske armade v občinah, še posebej v tistih, kjer so 
garnizije, poteka še brez večjih težav in je vsestransko. 

Izpopolnile so se priprave v obeh mestnih skupnostih ter 
skupnosti obalnih občin. V pokrajinah pa je doseženo stanje, 
v katerem se utemeljeno postavlja vprašanje njihovega nadalj- 
nj >ga razvoja. Pri nekaterih je vprašljiva ustreznost teritorial- 
nega obsega, pri večini pa racionalnost in zanesljivost organi- 
ziranja. 

Stali i se je posvečala precejšnja pozornost splošni ljudski 
obramLi in družbeni samozaščiti tudi na republiški ravni. 
Načrtneje jt obravnavala problematiko splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite Skupščina SR Slovenije 
(normativno urejanje posameznih področij, določanje razvoj- 

nih usmeritev, krepitev družbene samozaščite zlasti pri varo- 
vanju okolja, prometni in požarni varnosti, ipd.). Še posebej 
intenzivno so aktivnosti Skupščine v postopku ustavnih 
dopolnil ter dograjevanju političnega sistema, pri čemer se 
razrešujejo tudi nekatera vprašanja obrambnega pomena. 

Predsedstvo SR Slovenije je aktivnosti usmerjalo k raci- 
onalnemu in učinkovitemu izvajanju priprav iz republiške 
pristojnosti. Posebno pozornost je namenjalo razvoju teritori- 
alne obrambe, krepitvi narodne zaščite, angažiranju kadrov- 
skih zmogljivosti za vse obrambne potrebe, namenski proiz- 
vodnji ter učinkovitejšemu usmerjanju mladih v vojaške in 
obrambne poklice". V skladu s svojo odgovornostjo je 
aktivno sodelovalo pri razreševanju dogajanj, ki so povzročila 
različne ocene odnosov v SR Sloveniji do JLA, njene vloge 
v političnem sistemu ipd. Na zvezni ravni se je zavzemalo za 
nadaljnje razreševanje posameznih aktualnih vprašanj 
obrambno samozaščitnega sistema SFRJ. Svet Predsedstva 
SR Slovenije za ljudsko obrambo je spremljal in usmerjal 
opravljanje tudi številnih drugih aktualnih obrambnih in 
samozaščitnih nalog. Na tej podlagi so bili novelirani temeljni 
dokumenti, ki so podlaga za izdelavo obrambnih načrtov v SR 
Sloveniji. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaš- 
čito SR Slovenije je v obravnavanem obdobju spremljal poli- 
tičnovarnostne razmere, usklajeval in usmerjal opravljanje 
posameznih aktualnih obrambnih nalog ter dopolnjeval repu- 
bliško političnovarnostno oceno. Poleg učinkovitejšega 
usmerjanja mladine v poklicno delo na področju splošne 
ljudske obrambe ter krepitve narodne zaščite, je ustrezno 
pozornost posvečal tudi razreševanju napetostnih in konflikt- 
nih situacij, nastalih v tem obdobju, ter vlogi posameznih 
dejavnikov pri njihovem razreševanju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zlasti skrbel za uve- 
ljavljanje novih metodologij za izdelavo obrambnih in razvoj- 
nih načrtov, za prevzem vojaških zadev od vojaško teritorial- 
nih organov, noveliranje predpisov in rešitev za delovanje 
opazDvanja in obveščanja, upravnih zvez in kriptozaščite. 
F bno pozornost je posvečal uveljavljanju enotnega 
sL;dma organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih 
in drugih nesrečah,'2, delovanju sistema obrambe pred točo, 
varstvu pred nevarnimi snovmi, požarni varnosti, zaščiti in 
reševanju v posameznih večjih nesrečah ter delovanju 
sistema solidarnosti. Delo izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije se je kazalo v aktivnejši vlogi republiških upravnih 
organov, pri čemer so kot v prejšnjem obdobju največje 
težave nastajale pri planiranju. 

Uveljavljene so bile nove rešitve za organiziranje in izvaja- 
nje vaj republiškega pomena. Sodelovanje republiških orga- 
nov in organizacij na nekaterih vajah je prispevalo k realnej- 
šemu in konkretnejšemu določanju njihovih naloa v vojnih 
razmerah. 

6 Z vajami STV Vihar-85, VSVV Udar-86, STV Kras-86, STV Jesen-87 
in STV Pomlad-88 je bilo praktično preverjeno delovanje oskrbe 
z naslonitvijo na obstoječe organe družbenopolitičnih. 
7 v stanovanjskem gospodarstvu ni ustreznih sprememb pri krepitvi 
pripravljenosti za osebno in vzajemno zaščito, v stanovanjskih sose- 
skah delno nazaduje civilna zaščita. V izobraževanju so aktivnosti 
preveč usmerjene le v racionalizacijo predmeta obramba in zaščita. 
V zdravstvu praktično ne združujejo več sredstev za obrambne 
priprave. 
8 Tako tudi sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o uresničevanju razvojne politike in svobodne menjave dela v druž- 
benih dejavnostih v SR Sloveniji z dne 20. 7. 1988. 
9 Tako se v sklepih Zveznega izvršnega sveta v analizi problemov 
razvoja in usposabljanja civilne zaščite z dne 7. 1. 1988 predvideva 
ustanovitev zveznega štaba za civilno zaščito in ugotavlja, da obsto- 
ječa koncepcija civilne zaščite ne zadovoljuje. 
10 V rednem inšpekcijskem pregledu obrambnih in varnostnih pri- 
prav v SR Sloveniji 1987. leta je inšpekcija Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo za obrambne priprave civilnih struktur družbe oce- 
nile za zelo dobre priprave v Sežani in Kranju, v Murski Soboti pa kot 
nezadovoljive. 
11 Poročilo o delu Predsedstva SR Slovenije od 1986. do 1988. leta, 
Poročevalec Skupščine SR Slovenije št. 6, 8. 3. 1988. 
12 Osnove enotnega sistema organizacije in obveznosti ob naravnih 
in drugih nesrečah je Skupščine SR Slovenije določila 1982. leta. 8. 
10. 1987 pa je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenil uveljavlja- 
nje sistema ter sprejel potrebne usmeritve za hitrejše uresničevanje 
nekaterih nalog. 
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6. Družbenopolitične in družbene organizacije ter 
društva 

K uresničevanju temeljnih usmeritev iz razvojnega načrta 
prispeva delovanje družbenopolitičnih organizacij. V obrav- 
navanem obdobju se je povečala intenzivnost obravnavanja 
aktualnih vprašanj v Zveze komunistov Slovenije z vidika 
opredeljevanja idejnopolitičnih usmeritev za njihovo razreše- 
vanje in uresničevanje (podružbljanje splošne ljudske 
obrambe, idejnopolitična gibanja na obrambnem področju, 
obrambno in samozaščitno usposabljanje mladine, usmerja- 
nja mladih v obrambne in vojaške poklice, varstva okolja ipd.) 
To je posledica tako zahtevnih razmer v družbi kot tudi pobud 
različnih dejavnikov (npr. pobude za doslednejšo uporabo 
slovenskega jezika v JLA, civilno služenje vojaškega roka, 
zahteve za ukinitev predmeta obrambe in zaščite ipd.), pa tudi 
pisanja sredstev javnega obveščanja, predvsem mladinskega 
tiska, in različnih kvalifikacij teh pisanj. 

Podobno velja za delovanje Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, sindikalno organizacijo in mladinsko organizacijo. 
SZDL je opravila več aktivnosti za konkretizacijo obrambnih 
in samozaščitnih nalog, ki jih uresničujejo družbene organi- 
zacije in društva v okviru svojih temeljnih dejavnosti, ter za 
izboljšanje varstva okolja. Tudi prizadevanja sindikalne orga- 
nizacije za uveljavljanje samoupravnih načinov za razreševa- 
nje konfliktnih in napetostnih situacij, ki nastajajo v združe- 
nem delu, spodbujajo preseganje stagnacije pri družbeni 
samozaščiti. V vseh družbenopolitičnih organizacijah so si 
prizadevali za izpopolnitev lastnih priprav. Večinoma so te 
priprave zadovoljive. 

Dejstvo pa je, da z vidika uresničevanja temeljnih ciljev 
razvojnega načrta še ni bistvenih premikov pri uresničevanju 
številnih idejnopolitičnih usmeritev in opredelitev (krepitev 
družbene samozaščite ipd.). Na to vplivajo tudi zapletene in 
nestabilne politične razmere. Nesporno pa sta se pomembno 
okrepili osveščenost in občutljivost številnih delovnih ljudi in 
občanov za zaščito in varstvo okolja (kot del aktivnosti druž- 
bene samozaščite), pa tudi za izvajanje posameznih obramb- 
nih nalog. 

Izpopolnjene so priprave v družbenih organizacijah, ki 
opravljajo dejavnosti, pomembne za zaščito in reševanje 
(Rdeči križ, gasilska, taborniška, potapljaška organizacija) ter 
priprave in delovanje Zveze rezervnih vojaških starešin. Sta- 
nje pri nekaterih organizacijah (zveza letalskih organizacij, 
organizacije za tehnično kulturo, strelska organizacija), pa se 
ni pomembneje spremenilo, saj na njihovo delovanje vse bolj 
vplivajo (kar velja sicer za večino družbenih organizacij in 
društev) zelo omejene materialne možnosti; sistemski viri 
financiranja pa že vsa leta niso zagotovljeni. 

III. OBRAMBNI IN VARNOSTNI NAČRTI, UKREPI 
IN STANJE V GOSPODARSKIH IN DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTIH 
1. Obrambni načrti 

Ena od najpomembnejših nalog v razvojnem načrtu je 
izboljšanje konkretnosti in zanesljivosti obrambnih načrtov, 
poenostavitev njihove izdelave ter prilagoditev potrebam in 
možnostim posameznih subjektov. 

Po odločitvi o nujnosti spremembe normativne ureditve 
obrambnega načrtovanja'31 je bila sprejeta nova zvezna meto- 
dologija za izdelavo obrambnih načrtov14'. Z novo metodolo- 
gijo so se združile različne ocene, ki so podlaga za izdelavo 
načrtov (vojaškopolitične, mobilizacijske, ocene pogojev in 
možnosti za delovanje v vojni). Sedaj jih izdelujejo le družbe- 
nopolitične skupnosti. Ustrezneje je določena struktura 
obrambnih načrtov pri posameznih nosilcih. Sistem izkazova- 
nja potreb in možnosti za proizvodnjo in storitve v vojni ter 
njihovo bilanciranje kot temeljna podlaga za izdelavo posa- 
meznih dokumentov v obrambnih načrtih, se v bistvu ni spre- 
menil. Zagotovljena pa je določena poenostavitev zbiranja 
podatkov pri temeljnih subjektih ter zmanjšano število doku- 
mentov v načrtih. V normativnem smislu so zagotovljene 
ustrezne rešitve za vsebinsko vertikalno in horizontalno pove- 
zanost načrtov. Načrti naj bi se dopolnjevali le v začetku 
posameznega srednjeročnega obdobja, ne pa vsako leto kot 
v preteklosti. Dejstvo pa je, da so se novi predpisi sprejemali 
kar tri leta, ter da so izvršilni predpisi pomanjkljivo usklajeni 

z odlokom Zveznega izvršnega sveta o temeljih enotne meto- 
dologije in enotnih kazalnikih za izdelavo obrambnih načrtov. 
To vpliva tudi na noveliranje obrambnih načrtov. Zato v vse- 
binskem smislu še ni mogoče ocenjevati ali bodo z novo 
metodologijo uresničeni vsi cilji, ki so narekovali spremembo 
metodologije iz 1983 leta. 

V SR Sloveniji poteka dopolnjevanje načrtov sorazmerno 
počasi. Njihova kakovost je različna. Ne glede na določene 
probleme pri njihovem noveliranju, sta se v obravnavanem 
obdobju povečali njihova zanesljivost in konkretnost. Taka je 
tudi ocena inšpekcije Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo za obrambne priprave civilnih struktur. V načrtih so 
slabše rešitve za delovanje v vojni ter dokumenti za uporabo 
civilne zaščite po dejavnostih, ki so bili uvedeni z novimi 
predpisi, boljši so načrti družbenopolitičnih skupnosti in nji- 
hovih organov ter krajevnih skupnosti. Pomanjkljivosti so 
zlasti tam, kjer poslovodni, samoupravni in drugi organi, 
njihovo izdelavo prepuščajo delavcem, ki to delo opravljajo 
poklicno. 

Precej je razširjeno mnenje, da je izdelava obrambnih načr- 
tov še vedno prezahtevna. Poleg poenostavitev v novi meto- 
dologiji so racionalizacije možne predvsem z uporabo podat- 
kov rednih statističnih raziskav. Racionalizacija bi bila dose- 
žena tudi, če bi se obrambni načrti izdelovali po načelih, ki 
veljajo za mirnodobno planiranje, ne pa po načelih central- 
nega planiranja. Slednje je vsebinskega pomena za celotno 
obrambno načrtovanje pri čemer nam tudi v SR Sloveniji 
doslej ni uspelo oblikovati ustreznih predlogov. Povezovanje 
rednih statističnih raziskav z obrambnim načrtovanjem ni 
doseženo zlasti zaradi premajhne aktivnosti pristojnih zvez- 
nih organov (Zvezni zavod za statistiko, Zvezni zavod za 
družbeno planiranje). Ocene o prezahtevnosti metodologije 
so pogosto (tako kot v krajevnih skupnostih) tudi posledica 
premajhne usposobljenosti. Zaradi izredno kratkih rokov, ki 
jih je določila federacija 1987, tudi v republiki nismo izvedli 
temeljitega usposabljanja na vseh ravneh. 

Vsebinsko dograjevanje obrambnih načrtov se je začelo. 
V tem smislu se uresničujejo usmeritve iz razvojnega načrta 
ter sklepi Skupščine SR Slovenije. Z aktivnostmi bi bilo treba 
nadaljevati. Doslednje bi morali pri tem uveljaviti odgovornost 
vodij obrambnih priprav za stanje obrambnih načrtov. Obe- 
nem bi bilo potrebno še več naporov, da se za njihovo izde- 
lavo uporabljajo obstoječi mirnodobni informacijski sistemi. 
Nadaljevati bi morali tudi aktivnosti za večjo prilagoditev 
njihove izdelave potrebam in možnostim temeljnih subjektov. 

2. Varnostni načrti 

Predpisi oziroma akti, ki urejajo izdelavo varnostnih načr- 
tov, se v obravnavanem obdobju niso spreminjali. Nadaljevalo 
pa se je izpopolnjevanje vsebine varnostnih načrtov. Izdelali 
so jih v glavnem vsi predvideni nosilci. Inšpekcijski pregledi 
kažejo, da pri teh načrtih še nismo dosegli kakovostne ravni, 
kot je pri obrambnih načrtih. Osnovne pomanjkljivosti so 
predvsem v presplošenih političnovarnostnih ocenah. V njih 
se poudarek največkrat daje le nekaterim elementom varnost- 
nih razmer (kriminaliteta ipd.). Spremljanje in ocenjevanje 
politično varnostnih razmer še nista postali stalna aktivnost, 
na podlagi katere bi se usmerjali ukrepi in delovanje za 
razreševanje problemov, konfliktov ipd. Posledica tega so 
nepopolne rešitve za odpravljanje vzrokov za nastanek more- 

Posvet republiških in pokrajinskih sekretarjev za ljudsko 
obrambo, direktorjev republiških in pokrajinskih zavodov za druž- 
beno planiranje, Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. Zvez- 
nega zavoda za družbeno planiranje in Zveznega izvršnega sveta 30. 
5. 1985. 141 Odlok o temeljnih enotne metodologije in enotnih kazalnikih za 
izdelavo obrambnih načrtov (Ur. list SFRJ, št. 11/87), Navodilo za 
uporabo odloka o temeljih enotne metodologije in enotnih kazalnikih 
za izdelavo obrambnih načrtov (Ur. list SFRJ, št. 38/87), Navodilo 
o načrtovanju varnostnih ukrepov samozaščite v obrambnih načrtih 
(Ur. list SFRJ, št. 31/87), Navodilo o planiranju zvez za potrebe 
vodenja in kriptozaščite v družbenopolitičnih skupnostih, 1986, 
Dogovor o proizvodnih in storitvah in drugih aktivnostih skupnega 
pomena za obrambo SFRJ, 1988. Zaradi neusklajenosti navodila 
Zveznega zavoda za družbeno planiranje z Odlokom je bilo izdano še 
posebno navodilo za izdelavo načrtov civilne zaščite, Republiški 
sekretariat za Ljudsko obrambo, 7. 9.1987. 
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bitnih izrednih razmer. Načrti so zato vse preveč togi in 
statični. 

3. Mobilizacijske priprave 

V minulem obdobju so bili sprejeti v skladu s temelji enot- 
nega sistema mobilizacije v SFRJ, najpomembnejši predpisi 
za izvajanje mobilizacijskih priprav v družbenopolitičnih 
skupnostih15. Na tej podlagi so bili dopolnjeni nekateri repu- 
bliški predpisi ter začete ustrezne priprave za mirnodobno 
delovanje določenega števila občinskih centrov za obvešča- 
nje in opravljene nekatere druge aktivnosti. 

Z vidika izvajanja razvojnega načrta je pomembna ugotovi- 
tev, da so mobilizacijske priprave bolj usklajene in povezane 
kot v začetku obravnavanega obdobja. To velja tudi za uskla- 
jenost priprav z oboroženimi silami. Večinoma so dobri doku- 
menti za mobilizacijo pri temeljnih nosilcih. Dokaj je že uve- 
ljavljen enotni sistem mobilizacije, k čemur je pripomoglo tudi 
delovanje koordinacijskih teles zlasti v velikih občinah in 
mestih. Te priprave se bodo še izpopolnile z dograjevanjem 
obrambnih načrtov. 

Praktično preverjanje mobilizacijske pripravljenosti zlasti 
z nenapovedanimi mobilizacijskimi vajami16 kaže, da so vse 
občine sposobne opravljati osnovne mobilizacijske naloge. 
Usposobljenost izvajalcev je boljša na ravni družbenopolitič- 
nih skupnosti, slabša v nekaterih organizacijah združenega 
dela in krajevnih skupnostih. Tudi pri novi organiziranosti 
opravljanja vojaških in mobilizacijskih zadev ne nastajajo 
večji problemi. 

Enotnost sistema mobilizacije je uveljavljena, zato bo treba 
sistem v bodoče le dopolnjevati. 

4. Temeljne značilnosti obrambnih in 
samozaščitnih priprav v nekaterih dejavnostih 

Na podlagi usmeritev iz republiškega razvojnega načrta so 
opredeljeni v večini gospodarskih in družbenih dejavnosti 
programi obrambnega pomena, ki se izvajajo kot del njiho- 
vega mirnodobnega razvoja. Z njimi se povečuje materialna 
osnova za obrambno in samozaščitno delovanje ter nepo- 
sredno uresničuje načelo policentričnega razvoja proizvod- 
nih in storitvenih zmogljivosti. Za večino teh programov velja, 
da so vse manjše možnosti za njihovo uresničevanje. Več jih 
je bilo začetih že v prejšnjem planskem obdobju in se jih je le 
dopolnilo in podaljšalo v obdobje 1986-1990. Uresničevanje 
razvojnega načrta na tem področju precej kasni. Aktivnostim 
za povečanje deleža drobnega gospodarstva v družbenem 
proizvodu bo treba čimbolj prilagoditi tudi obrambne pri- 
prave, da bi se bolj upošteval obrambni pomen večje disperzi- 
ranosti in mobilnosti, k jo omogočajo zmogljivosti drobnega 
gospodarstva. Podobno velja za ostala prizadevanja za pre- 
strukturiranje slovenskega gospodarstva. 

V obravnavanem obdobju so se izpopolnile obrambne pri- 
prave v večini gospodarskih in družbenih dejavnosti. Boljša je 
kadrovska popolnitev vojnih sistemizacij. Priprave za oprav- 
ljanje dejavnosti v vojni postajajo zanesljivejše. 

V energetiki se program gradnje malih elektrarn še vedno 
izvaja s težavami in z zakasnitvijo. Priprave za otočno obrato- 
vanje elektrosistema so v teku. Za graditev drugih MHE je 
izdanih 209 soglasij (investitorji so občani, organizacije zdru- 
ženega dela ipd.) 

Za preteklo obdobje je bil značilen močan poudarek na 
policentričnem razvoju industrijskih zmogljivosti. Tako je bilo 
zgrajenih več obratov zlasti na območju Postojne, Cerknice, 
Črnomlja, Ajdovščine, Škofje Loke in zreškega Pohorja. S tem 
se je slovenska industrija prizadevala za prenos dela svoje 
proizvodnje v hribovita in manj razvita območja in zato anga- 
žirala velika lastna sredstva ob sočasnem relativno skromnem 
angažiranju družbenih sredstev. Vzdrževanje redne proizvod- 
nje v teh obratih je dražje kot v velikih centrih in za zdaj leži 
v glavnem na ramenih matičnih organizacij. Nadaljnji razvoj 
proizvodnih zmogljivosti v hribovitih in manj razvitih območ- 
jih je nujen iz narodno gospodarskega in obrambnega vidika. 
Treba pa bo izdelati natančne študije in projekte ter se dogo- 
voriti za ustrezen način financiranja. Bolj bo treba uskladiti in 
povezati programe različnih dejavnosti (kmetijstvo, živinoreja, 
gozdarstvo, obrt in drobno gospodarstvo ipd.). 

V namensko proizvodnjo je vključeno večje število organi- 
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zacij združenega dela skoraj iz vseh panog industrije. Za 
obdobje do 1986 so bila značilna še precejšnja investicijska 
vlaganja v zmogljivosti prednostnih programov. V letu 1987 
pa se je investicijska dejavnost v namenski proizvodnji umi- 
rila. Pri realizaciji letnih pogodb ne nastajajo večji problemi, 
vendar se tudi v tej proizvodnji vse bolj kažejo posledice 
splošnih problemov v gospodarstvu (težave pri oskrbi, uvozu 
in izvozu, pomanjkanju obratnih sredstev, zmanjševanje naro- 
čil itd.). Dohodkovno je namenska proizvodnja na meji, ne 
prinaša niti večjih izgub niti večje akumulacije, je pa dokaj 
zanesljiva. Omogoča hitrejše tehnološko posodabljanje, s tem 
pa tudi možnosti za nove zahtevnejše izdelke in reprodukcij-^ 
ske materiale, ki so potrebni tako za civilno kot za namensko 
uprabo. Programi, pri katerih sodelujejo slovenske organiza- 
cije združenega dela, so tehnološko zahtevni, zato so številne 
posodobile opremljenost proizvodnje in spremljajoče raz- 
vojne in projektivne dejavnosti. Osvojene so nove tehnologije 
specialnih jeklenih legur in legur barvnih kovin, novi izdelki 
elektronike, optoelektronike, mikroelektronike in številnih 
drugih izdelkov17. Vključevanje slovenskih raziskovalnih insti- 
tucij za namenske potrebe se delno povečuje, čeprav je to ena 
od pomembnejših usmeritev v razvojnem načrtu. 

Z vidika povečevanja možnosti za pridelavo hrane so v kme- 
tijstvu pomembni programi agro in hidromelioracij, oblikova- 
nje rezerv v živem, ohranjanje živinskega fonda in druge 
aktivnosti, med katere sodi tudi razreševanje infrastrukturnih 
in drugih vprašanj na hribovitih in manj razvitih območjih. 
V obravnavanem obdobju je bilo hidromelioriranih 14421 ha 
(skupno doslej 61887 ha). Spodbujanje ovčereje in konjereje 
se izvaja kljub težavam . Poslabšani pogoji gospodarjenja 
v kmetijstvu in posledice letošnje suše se kažejo na stalež 
govedi, prašičev in perutnine. Republiške rezerve v živem so 
povečane v skladu z možnostmi. Kljub večletnim prizadeva- 
njem pa se še ni začelo oblikovati rezerv semen in zaščitnih 
sredstev. Začete so aktivnosti za hitrejšo revitalizacijo nekate- 
rih pomembnih območij (npr. projekt revitalizacije kočev- 
skega prostora), vendar so majhne možnosti za njihovo 
uspešno izvedbo. V zadnjih letih se položaj kmetijstva na 
določenih hribovitih območjih ponovno poslabšuje. 

V vodnem gospodarstvu je večina vodnogospodarskih 
organizacij izdelala kataster vodnih virov. Od skupno 144 
načrtovanih vodnih virov jih je bilo v začetu 1988 zgrajenih 64 
(1985 48), 29 pa jih je v gradnji. Še naprej se pozornost 
posveča gradnji vodovodov na območjih, kjer primanjkuje 
vode. Pri graditvi vodovodov sodelujejo tudi enote JLA 9. 
Opravljajo se predvidena dela za obrambo pred poplavami 
ipd. V celotni dejavnosti se je zlasti v letu 1988 zelo poslabšal 
ekonomski položaj. 

Na področju prometa in zvez se nadaljuje gradnja in rekon- 
strukcija cest na obrambno pomembnejših območjih, pri 
katerih sodelujejo poleg republiške in občinskih skupnosti za 
ceste tudi različne organizacije združenega dela ter JLA20. 
S temi prizadevanji se, v skladu z materialnimi možnostmi 
zagotavljajo vzporedne in prečne cestne povezave. Ti pro- 
grami prispevajo tudi k hitrejšemu razvoju posameznih hribo- 
vitih območij. V železniškem gospodarstvu pa je bil opravljen 

15Temelje enotnega sistema mobilizacije v SFRJ je določilo Pred- 
sedstvo SFRJ 1983. Uredba o pripravljanju in izvajanju mobilizacije 
v družbenopolitičnih skupnostih pa je bila sprejeta šele 1987 (Ur. list 
SFRJ, št. 17/87). Še vedno pa ni sprejeto ustrezno navodilo Zveznega 
sekretariata za ljudsko obrambo. Predpisi za mobilizacijske priprave 
oboroženih sil pa so bili novelirani 1985 s pravilom o mobilizaciji 
oboroženih sil SFRJ, ZSLO, 1. 6. 1985. 
16 SMV Obramba - 86 je bila v občini Tržič, SMV Obramba 87 
v občinah Ormož, Kočevje in Ribnica ter SMV Sodelovanje - 88 
v občini Brežice. 
17 Poročilo o stanju namenske proizvodnje v SR Sloveniji v letu 1987, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 26. 5. 1988. 
18 Stalež ovac ostaja nespremenjen (okoli 14.500), vendar zanimanje 
za vzrejo še pada. Podoben je pri staležu konj. V SR Sloveniji je bilo 
govedi 1985 577.206, 1986 560.949, 1987 556.200 in v začetku 1988 
568.323. 
191986 je bilo s pomočjo JLA zgrajenih 27 km, v letu 1987 pa 24 km 
vodovodov. V letu 1988 sodeluje JLA pri gradnji 7 vodovodov. 
20 V tekočem planskem obdobju se dela izvajajo zlasti na delu ceste 
Sodražica-Čabar-Brod na Kolpi, nekaterih odsekih na Gorjancih in 
v dolini Sotle, odseku Sevnica-Planina-šentjur, Davča-Novaki ipd. 
Skupno je bilo v te programe vključenih 1986 19, 1987 18 in 1988 21 
cestnih odsekov, JLA pa je sodelovala 1986 pri rekonstrukciji 17 km 
in 1987 pri 14,5 km cest. 
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remont nekaterih prog na obvoznih smereh ter dograjen 
informacijski sistem, ki omogoča spremljanje prevozov nevar- 
nih snovi na določenih odsekih. Zaradi gospodarskih težav 
v železniškem gospodarstvu se tudi varnost v železniškem 
prometu poslabšuje21. 

Zaradi pospešene gradnje PTT omrežja v prejšnjem 
obdobju, med drugim tudi v hribovitih in obmejnih območjih, 
največji razvojni problemi nastajajo v prepočasnem posodab- 
ljanju magistralnih in medkrajevnih povezav22. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je 1988 sprejel zasnovo za nadaljnjo 
izgradnjo žičnih zvez za prednostne uporabnike (oborožene 
sile, notranje zadeve, upravne zveze), ki naj bi se razvijal kot 
rezervni sistem javnega PTT sistema. 

Del razvojnega načrta je tudi srednjeročni program republi- 
ških stalnih rezerv in gradnje skladišč. Program se uresni- 
čuje v glavnem po predvideni dinamiki in vrsti rezerv. Po letu 
1985 se je uredilo tudi sistemsko financiranje rezerv in prene- 
seno na samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje 
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe. 

Organizacije združenega dela na področju stanovanjsko- 
komunalne dejavnosti ter urejanje naselij in prostora izva- 
jajo predvsem naloge, s katerimi se zagotavlja materializacija 
osebne in vzajemne zaščite ter najnujnejših prostorskih pogo- 
jev, pomembnih za zaščito in reševanje (urejanje lokacij za 
začasno nastanitev, rezervnih pokopališč, itd.). Premiki pri 
uresničevanju teh nalog so le delni. V stanovanjskem gospo- 
darstvu se že vse od noveliranja predpisov 198123, s katerimi 
so se zmanjšale pristojnosti hišnih svetov in okrepile naloge 
skupnosti stanovalcev, širi praksa, da se naloge prenašajo na 
delovne skupnosti strokovnih služb samoupravnih interesnih 
skupnosti ter specializirane organizacije združenega dela. 
Zato se v stanovanjskih soseskah zmanjšuje učinkovitost 
obrambnega in samozaščitnega organiziranja ter priprav- 
ljanja. 

Slab ekonomski položaj komunalnih organizacij zmanjšuje 
njihovo angažiranje pri obrambnih in zaščitnih nalogah. Ta 
dejavnost je sicer izrednega pomena za izboljšanje priprav 
v velikih mestih, ki bi jih morali načrtno pripravljati tudi za 
morebitno vztrajno obrambo24. Prav tako niso zagotovljeni 
alternativni viri električne energije pri oskrbi z vodo, ki bi bila 
zato motena v večini občin tudi ob večjih naravnih in drugih 
nesrečah. 

Boljše je stanje pri urejanju prostora za obrambo in zaščito. 
Nova sistemska normativna ureditev iz 1984 se uveljavlja 
v praksi. Začete so aktivnosti za popolnejšo razčlenitev pro- 
storskih elementov splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. Upoštevanje interesov obrambe in zaščite v šir- 
šem smislu pa se je precej uveljavilo zlasti pri infrastrukturnih 
programih k čemer je prispevalo poleg novih predpisov tudi 
uresničevanje sklepov republiškega posveta iz 1984. leta25. 

Po 1985. letu so se na področju izobraževanja precej 
poenotile ocene, da je treba celoten sistem usposabljanja 
temeljito posodobiti, reorganizirati in prilagoditi doseženi 
splošni družbeni razvitosti ter obrambni in samozaščitni pri- 
pravljenosti. Proučujejo se predlogi Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo za spremembo programov usposabljanja 
mladine v osnovnih šolah, na srednji stopnji usmerjenega 
izobraževanja ter na visokih šolah. Njihovo bistvo je, da bi se 
v osnovni šoli obrambne in samozaščitne vsebine poučevale 
predvsem z vgraditvijo v posamezne temeljne predmete. Obe- 
nem naj bi usposobili učence za osnovne naloge samopo- 
moči. V srednji šoli naj bi se predmet obrambe in zaščite 
skrajšal in dopolnil s tečajem prve medicinske pomoči in 
zagotovilo osnovno poznavanje strelske oborožitve. Tudi pro- 
grami na visokih šolah naj bi se skrajšali. V teh predlogih pa ni 
uveljavljena rešitev, da bi morali na visokih šolah zlasti omo- 
gočiti usposobitev za izvajanje obrambnih nalog, ki izhajajo iz 
določene študijske smeri. Glede na predvidene spremembe 
izvajanja vojaške obveznosti26, ki naj bi omogočile, da štu- 
dentje določenih študijskih smeri služijo vojaški rok po štu- 
diju, bi bilo treba tudi novelirati obrambno in samozaščitno 
usposabljanje v šolah in ga uskladiti s temi spremembami. 

Na področju kulture se je začel postopek razglašanja kul- 
turnih spomenikov v skladu z zakonom (od 14.000 spomeni- 
kov je postopek dokončan za okoli 2000 spomenikov). 1987 se 
je začela gradnja določenih zmogljivosti za zaščito najdrago- 
cenejše kulturne dediščine bb morebitni evakuaciji. 

Načrtneje se vključuje obrambna problematika v razisko- 
valno dejavnost, kjer se je začelo več raziskav. Med njimi je 

tudi makroprojekt splošna ljudska obramba in družbena 
samozaščita SFRJ, v katerem SR Slovenija skupaj s SR Make- 
donijo proučuje pripravljenost družbenopolitičnega sistema. 
Raziskave so pretežno empirične in bi bilo zato treba 
v bodoče uveljaviti tudi druge metode, da bi bili izsledki in 
ugotovitve čim bolj uporabni v praksi. 

Okrepila se je vloga sredstev javnega obveščanja z vidika 
celovitejšega, rednejšega in bolj načrtnega informiranja 
o problematiki splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite.27 Vendar usposobljenost delavcev na tem področju še 
ni zadostna, da bi se zagotovilo vsestransko in celovito obveš- 
čanje o teh vprašanjih. Še vedno niso izkoriščene možnosti 
sredstev javnega obveščanja pri posodabljanju obrambnega 
in samozaščitnega usposabljanja. Dosti se piše o posameznih 
vprašanjih, zlasti v zvezi z JLA, od katerih so bila določena 
ocenjena tudi kot nesprejemljiva. 

V zdravstvenem varstvu je za bolnišnično zdravljenje pre- 
bivalstva zagotovljenih 16.200 bolnišničnih postelj na mirno- 
dobnih lokacijah, za zdravljenje poškodovanih in obolelih 
pripadnikov oboroženih sil pa zadostne zmogljivosti izven teh 
lokacij. Te so tudi osnova za organiziranje in delovanje bolniš- 
nic v vojnih razmerah. Problematična je oskrba s krvjo. Pro- 
grame, ki so pripravljeni za gradnjo zmogljivosti za predelavo 
krvi na območju SR Slovenije, bo v naslednjih letih le težko 
uresničiti. Slabši ekonomski položaj v zdravstvu in farmacevt- 
ski industriji negativno vpliva na obrambne priprave teh de- 
javnosti. 

Sistem integriranega zdravstvenega varstva se je uveljavil.28 

Načrti so v glavnem zanesljivi in je realna ocena, da bo 
zdravstvena dejavnost lahko opravila temeljne naloge v vseh 
razmerah. Podobna ocena velja tudi za priprave socialneaa 
varstva. 

IV. RAZVOJ OBRAMBNIH IN SAMOZAŠČITNIH 
SIL 
1. Narodna zaščita 

Osnovni cilj razvoja v tekočem obodju je izpopolnjevanje 
organizacijskih in kadrovskih rešitev ter usposabljanje za 
delovanje v narodni zaščiti. Aktivnosti za uveljavitev 1982. leta 
dopolnjene zasnove narodne zaščite so se v letu 1985 delno 
zmanjšale. Zato je Predsedstvo SR Slovenije 1986 določilo 
naloge, s katerimi se je spodbudila hitrejša krepitev narodne 
zaščite. 

V skladu z usmeritvami komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito ter svetov za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito se je izpopolnila 
organiziranost narodne zaščite. Leta 1985 je bila narodna 
zaščita organizirana v 98,8% krajevnih skupnosti, v 83% 
temeljnih organizacij združenega dela oziroma delovnih orga- 
nizacij in 46% delovnih skupnosti. Konec 1987. leta pa je bila 
organizirana v vseh, razen dveh krajevnih skupnostih. Od 
4448 temeljnih organizacij združenega dela je imelo samo- 
stojno organizirano narodno zaščito nekaj čez 3000 organiza- 
cij, skupno pa 1252 organizacij. Manjši premiki so bili pri 
delovnih skupnostih. Izpopolnjeni sta povezanost in usklaje- 
nost narodne zaščite z drugimi sestavinami. Boljša je kadrov- 

21 Analiza izvajanja sklepov Skupščine SRS in ukrepov, ki naj zago- 
tovijo varnejši železniški promet, ŽG Ljubljana, 10. 6. 1986. 
22 Informacija o razvojnih problemih PTT prometa, SIS za PTT pro- 
met, maj 1988. 
23 Zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. list SRS, št. 3/81). 
24 Strategija splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
SFRJ, str. 130, 1984. 
25 Odlok o določitvi objektov, ki se morajo pri projektiranju, graditvi 
in rekonstrukciji oziroma odpravi, razdiranju in izločitvi iz uporabe 
prilagajati potrebam splošne ljudske obrambe (Ur. list SFRJ, št. 3/83), 
republiški posvet o urejanju prostora za SLO in DS, Republiški center 
za obrambno usposabljanje, 1984. 
26 Analiza delovanja sistema popolnitve in usposabljanja vojakov 
v JLA v miru s predlogom ukrepov, Zvezni izvršni svet, junij 1988. 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah ZVO, avgust 
1988. 
27 Stališča in usmeritve Tiskovnega sveta pri Predsedstvu RK SZDL, 
2/4-1987 in 23/3-1988. 
28To potrjujejo tudi vaje kot STV Jesen-87 in Pomlad-88, republiško 
preverjanje pripravljenosti enot PMP civilne zaščite in ekip Rdečega 
križa 1988. 
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ska sestava vodstev. Prednost se je dajala usposabljanju 
načelnikov, namestnikov in pomočnikov. Za usposabljanje so 
bile v republiških organih opravljene ustrezne priprave 
(dopolnitev programov, izdelava učnih pripomočkov, uspo- 
sabljanje izvajalcev po občinah ipd.) V usposabljanje je bilo 
1986 vključenih 13.000 in 1987 34.371 delovnih ljudi in obča- 
nov, kar pa je še vedno malo. Prepočasi poteka zlasti uspo- 
sabljanje delovnih ljudi in občanov za opravljanje posameznih 
nalog po načrtih za delovanje narodne zaščite. 

Načrti za delovanje narodne zaščite se le postopoma izbolj- 
šujejo. V njih so še nepopolno razčlenjene nekatere naloge. 
Nejasnosti se pojavljajo tudi pri določanju vloge in nalog 
narodne zaščite med prekinitvami dela (zavarovanje proizvod- 
nih sredstev ter varnost udeležencev). Za odpravo teh 
pomanjkljivosti je komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije decembra 1987 sprejel 
potrebne usmeritve. 

Postopoma se uveljavlja tudi praktično delovanje narodne 
zaščite. 1986 je bila aktivirana 327-krat (angažiranih 17.667 
pripadnikov), v preteklem letu pa 441-krat (angažiranih 7.492 
pripadnikov). Največkrat so jo aktivirali za opravljanje določe- 
nih nalog družbene samozaščite (zavarovanje otrok v pro- 
metu, zavarovanje prireditev). Pri aktiviranju se postopek 
pogosto poenostavlja. V nekaterih primerih so pripadniki 
narodne zaščite opravljali tudi naloge, ki ne spadajo na 
področje narodne zaščite, ampak rednih organov in služb. 

Z vidika uresničevanja razvojnega načrta se kasni zlasti pri 
usposabljanju pripadnikov narodne zaščite. 

2.Civilna zaščita 

Pri razvoju civilne zaščite je temeljni cilj povečevanje pri- 
pravljenosti in učinkovitosti vseh nosilcev sistema zaščite in 
reševanja, krepitev osebne in vzajemne zaščite ter posebej 
organiziranih sil civilne zaščite brez njihovega večjega številč- 
nega povečevanja. 

Pripravljenost za osebno in vzajemno zaščito se v obravna- 
vanem obdobju ni bistveno povečala in se razvojni načrt na 
tem področju uresničuje slabo. S sredstvi za osebno zaščito 
je opremljenih le okoli 13-15% (1986 10-12%) prebivalstva, 
s sredstvi za kolektivno zaščito pa okoli 35-40%. Da bi se 
stanje popravilo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s spre- 
membo predpisov 1987 omogočil nabavo zaščitnih sredstev 
v okviru rezerv civilne zaščite, vendar ustrezni rezultati še niso 
doseženi. Posebej je problematična slaba opremljenost in 
usposobljenost prebivalstva na območjih, ki so ogrožena 
zaradi nevarnih snovi29'. Zato bi bilo treba v bodoče uveljaviti 
obveznost vsake organizacije združenega dela, ki proizvaja ali 
uporablja nevarne snovi, ki lahko v večjem obsegu ogrozijo 
prebivalstvo v okolici, da poskrbi tudi za najnujnejše zaščitne 
ukrepe na ogroženem območju zunaj organizacije. Splošna 
usposboljenost prebivalstva za osebno zaščito se postopoma 
povečuje. Premiki bi bili lahko večji, če bi se okrepilo delova- 
nje nekaterih skupnosti (stanovanjskih, izobraževalnih' ipd.) 
na kar pa vplivajo tudi materialne možnosti. Ki večji usposob- 
ljenosti prebivalstva bi prispevalo tudi hitrejše posodabljanje 
in aktualiziranje programov obrambnega in samozaščitnega 
usposabljanja. Pripravljenost delovnih ljudi in občanov za 
zaščitne in reševalne aktivnosti v različnih naravnih in drugih 
nesrečah je sicer zelo dobra. 

Zelo postopoma se izboljšujejo priprave organizacij združe- 
nega dela, ki se glede na svojo dejavnost vključujejo v sistem 
zaščite in reševanja (komunalne, zdravstvene in druge). Zato 
se pogosto poskušajo za opravljanje nalog rednih služb in 
dejavnosti angažirati enote civilne zaščite (npr. povečane 
snežne padavine 1986, odstranjevanje posledic različnih 
neurij, pojav ščurkov v komunalnem odlagališču v Trebnjem). 

Zaradi neuspelih akcij v letu 1987 je nadaljnji razvoj sistema 
obrambe pred točo zaustavljen in se proučuje njegova učin- 
kovitost in smotrnost. 

Kljub večinoma slabim materialnim možnostim, se načrtno 
izpopolnjujejo priprave družbenih organizacij, katerih dejav- 
nost je neposrednega pomena za zaščito in reševanje. Te 
priprave so še pospešile pobude Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije (1987) za nadaljnje uveljavljanje enotnega 
sistema varstva ob naravnih in drugih nesrečah. Menil je, da je 
treba na podlagi doseženega stanja določiti usmerive za 
posamezne organizacije z vidika njihovih nadaljnjih nalog pri 

krepitvi zaščite in reševanja. Te pobude se uvel)avljajo, vendar 
z določenimi težavami30'. 

Številčnost enot in štabov civilne zaščite se v obravnava- 
nem obdobju ni povečala (v začetku 1986 282.388 in v začetku 
1988 279.389 pripadnikov). Težnja je, da se v vseh občinah ter 
krajevnih skupnostih v civilno zaščito vključi najmanj okoli 
10% prebivalstva. Ustrezna je struktura civilne zaščite po vrsti 
enot in ravneh organiziranja. 

Prizadevanje za pomladitev ključnih sil civilne zaščite ter 
razporejanje ustreznih strokovno usposobljenih kadrov 
v civilno zaščito, pa tudi vse slabše materialne možnosti 
vplivajo na to, da se usposobljenost civilne zaščite v zadnjih 
dveh letih ni bistveno spremenila. Težišče je bilo na usposab- 
ljanju štabov ter najpomembnejših enot z vidika ogroženosti 
v posamezni občini. Z razvojnim načrtom predvidena uspo- 
sobljenost okoli 80% bo dosežena poleg štabov za civilno 
zaščito le pri enotah za prvo medicinsko pomoč, gasilskih 
enotah, združenih odredih in občinskih specializiranih eno- 
tah. Z namenom, da se posodobi usposabljanje civilne zaščite 
se dopolnjujejo vsi programi usposabljanja. 

Zaradi vse manjših gmotnih možnosti so le delni premiki 
tudi pri opremljanju civilne zaščite. Boljša je opremljenost le 
v enotah, ki se organizirajo na občinski ravni. Načrtovane 
povprečne 80% opremljenosti do 1990 ne bomo dosegli. 
Republiške rezerve civilne zaščite za začasno nastanitev 
ogroženega prebivalstva zadoščajo za nastanitev okoli 16.000 
prizadetih (povečanje za 1000 oseb). Tudi predvidenega 
obsega te vrste rezerv ob sedanjih materialnih možnostih ne 
bomo uresničili. 

Zlasti na občinski ravni se pri načrtih za uporabo civilne 
zaščite postopoma dosegajo večja operativnost, racionalnost 
in zanesljivost. Večja je usklajenost in povezanost med načrti 
za uporabo civilne zaščite v miru in v vojni. Na novo so 
opredeljene (1987) naloge pri vključevanju JLA v zaščito in 
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji. 
Načrti za uporabo CZ so v glavnem usklajeni s SR Hrvatsko 
(NE Krško, porušitev pregrad na Dravi, požarno varstvo). 

Kljub številnim aktivnostim za izboljšanje zaščite in reševa- 
nja ob nesrečah z nevarnimi snovmi še ni uveljavljen učinkovit 
sistem 3'. Ogroženost zaradi te vrste nesreč je tudi zaradi 
slabih možnosti gospodarstva za posodabljanje tehnologij 
vse večja. Pozitivno vplivajo na hitrejše odpravljanje proble- 
mov in slabosti na tem področju aktivnosti, ki spodbujajo 
k večji skrbi za učinkovitejšo zaščito človekovega okolja, 
oziroma druge obrambno-samozaščitne aktivnosti (delova- 
nje centrov za obveščanje, uvajanje nadzornih sistemov, 
opremljanje 8 poklicnih gasilskih enot za ta namen ipd.) 
Izboljšanje varstva pred nesrečami z nevarnimi snovmi bi 
moralo biti tudi v bodoče ena od temeljnih nalog razvoja 
civilne zaščite. 

Pripravljenost za izvajanje ukrepov civilne zaščite je še 
vedno različna. V skladu z načrtom se gradijo zaklonišča, ki 

29 To potrjujejo tudi izkušnje vaj kot je bila zvezna vaja Moslavina-87 
na temo ogroženosti zaradi amoniaka, v SRS pa Klor-85 v Hrastniku 
oziroma Zaščita-88 v občinah Krško in Brežice, vse na temo ogrože- 
nosti zaradi klora. 
30 Na novo so opredeljene nalgoe med RSLO in gorsko reševalno 
službo, planinsko, potapljaško, kinološko, jamarsko in taborniško 
organizacijo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal glede na 
sorazmerno razvito organiziranost in opremljenost gasilske organi- 
zacije (1219 gasilskih domov, 1219 orodišč, 1522 različnih vozil, 1027 
izolirnih dihalnih aparatov ipd., vir poročilo plenuma GZS 11. kon- 
gres, Ljubljana, 1980) tudi pobude za uveljavitev nekaterih progra- 
mov, ki so skupnega pomena za nadaljnji razvoj) požarnega varstva 
v SR Sloveniji (požarno varstvo na obalno-kraškem območju, inte- 
vencije ob nesrečah z nevarnimi snovmi, zahtevnejše oblike strokov- 
nega usposabljanja, spodbujanje raziskovalnega dela), ki pa se 
večinoma še niso začele uresničevati. 
31 Na podlagi sklepov republiškega posveta o varstvu pred nesre- 
čami z nevarnimi snovmi, RCOU, 1985, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije opredelil temeljne aktivnosti za izboljšanje stanja. Uve- 
deno je usposabljanje v CZ in gasilski organizaciji. Izdelujejo se 
načrti CZ za to vrsto ogroženosti. Začet je postopek (opravljena je 
prva faza) za sprejem zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi. Za 
identifikacijo ob tej vrsti nesreč je IS Skupščine SRS 1987 ustanovil 
specializirano enoto CZ ELME s sedežem pri Inštitutu J. Štefan. 
RŠCZ je skupaj z RSNZ, RK VOUP ter drugimi republiškimi organi 
določil 1988 usmeritve za usklajeno in načrtno ukrepanje v tej vrsti 
nesreč ipd. 
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so ustrezno razporejena na najbolj izpostavljenih območjih. 
Pretežno se gradijo dvonamensko. Javna zaklonišča se v zad- 
njih letih praviloma gradijo kot sestavni del drugih investicij. 
Zaradi počasnega zbiranja sredstev za javna zaklonišča, se 
razpoložljiva sredstva združuje z drugimi investitorji, pri 
čemer pa se njihove namembnosti ne spreminja. V letu 1988 
se znižujejo prispevki za graditev zaklonišč za 10%32 čeprav 
imajo v glavnem vse občine že uveljavljene najnižje prispevne 
stopnje. Na podlagi ocen ogroženosti so med občinami uskla- 
jena območja obvezne graditve zaklonišč. Opustitev graditve 
zaklonišč bi dolgoročno zelo negativno vplivala na razvoj 
zaščite in reševanja, ker se pomen zaklanjanja le še povečuje, 
zmanjšuje pa se pomen evakuacije in podobnih ukrepov. 
Zaklonišča, kot jih gradimo, omogočajo zaščito v primeru 
naravnih in drugih nesreč, zlasti pa vojnih dejstvovanj. Zakla- 
njanje se uvršča v skupino gradbenotehničnih ukrepov 
podobno kot protipotresna in protipožarna gradnja in ga je 
treba izvajati trajno. Glede na nove ocene ogroženosti pa se 
ponovno proučuje možnosti za še racionalnejšo določitev 
območij obvezne graditve zaklonišč, za učinkovitejše vzdrže- 
vanje že zgrajenih zaklonišč ter mirnodobno uporabo objek- 
tov, ki v preteklem obdobju niso bili zgrajeni dvonamensko. 
Tudi na zvezni ravni so začete nekatere aktivnosti, da bi se ta 
ukrep izvajal še bolj racionalno (poenostavitev normativov, 
uskladitev ocen ogroženosti ipd.). 

Za zaščito in reševanje ob rušenjih razpoložljive zmogljivo- 
sti zadostujejo. Temeljnega pomena pa je načrtno izvajanje 
gradbenotehničnih ukrepov. Pripravljenost za zaščito in reše- 
vanje ob poplavah je ustrezna. Določene težave so pri vzdrže- 
vanju sistemov za obveščanja na območjih, ki bi bila ogro- 
žena ob porušitvi visokih pregrad. Podobno velja za prepo- 
časno urejanje nekaterih območij, kjer so pogoste poplave 
(npr. Nova Gorica). 

Protipožarno varstvo je v SR Sloveniji dobro33 razvito. 
Pomanjkljivost sedanjega organiziranja je zlasti v tem, da je 
celoten razvoj preveč omejen le na posamezne občine in se 
ne uveljavljajo programi, ki so skupnega pomena za celo SR 
Slovenijo. To velja tudi za področje preventive (tako npr. Še 
vedno nimamo osnovnih protipožarnih predpisov in standar- 
dov v gradbenštvu, ocen požarne ogroženosti ipd.). 

Pripravljenost za prvo medicinsko pomoč je v glavnem 
dobra. Priprave za zaščito in reševanje živali in živil živalskega 
izvora zadovoljujejo predvsem potrebe v miru. RKB zaščiti se 
tudi zaradi ogroženosti zaradi nevarnih snovi posveča pre- 
cejšnja pozornost. Ukrepi, kot so zaščita rastlin in živil rastlin- 
skega izvora, maskiranje in zatemnjevanje, pa so tako v teore- 
tičnem kot praktičnem pogledu z vidika sodobne civilne zaš- 
čite nepopolni in so temu primerne tudi priprave na njihovo 
izvajanje. 

V skladu z razvojnim načrtom, se nadaljuje priprava glo- 
balne ocene ogroženosti SR Slovenije zaradi naravnih in 
drugih nesreč. Povečuje se vključevanje znanstvenorazisko- 
valnih in strokovnih institucij v razvoj civilne zaščite Višjo 
funkcionalno pripravljenost civilne zaščite potrjuje tudi 
v glavnem uspešno izvajanje zaščitnih in reševalnih aktivnosti 
v več kot 200 nesrečah v zadnjih dveh in pol letih, ko je bila 
civilna zaščita aktivirana v različnem obsegu. 

Sistemskih rešitev in globalnih usmeritev za nadaljnji razvoj 
civilne zaščite ni treba spreminjati. Še bolj se mora uveljaviti 
pomen civilne zaščite tudi za mir. Težišče aktivnosti bi morali 
usmerjati v izpopolnjevanje funkcionalne usposobljenosti 
civilne zaščite ter preventive. Povečati bi morali materializa- 
cijo priprav civilne zaščite, ker bo sicer prišlo do njene stag- 
nacije, in zaostanka glede na načrtovan razvoj ne bo možno 
niti dolgoročno nadomestiti. 

3. Opazovanje in obveščanje 

Pri opazovanju in obveščanju sta z razvojnim načrtom dolo- 
čeni nadaljnje izpopolnjevanje organizacijskih in drugih pri- 
prav ter zagotavljanje najnujnejšega dela tega sistema v miru. 

V letu 1986 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izpopolnil 
normativno ureditev sistema za opazovanje in obveščanje na 
območju SR Slovenije. Zaradi nove organizacije opravljanja 
nalog, ki so jih v preteklosti opravljali vojaško teritorialni 
organi, je bilo določeno, da začno v letu 1987 z neprekinjenim 
delom občinski centri za obveščanje, ki delujejo tudi za 
potrebe pokrajin. 

V obravnavanem obdobju se je dopolnila normativna in 

organizacijska ureditev sistema v glavnem tudi v vseh obči- 
nah, razen v treh pokrajinah (Koroška, Pomurje, Posavje). 
V organizacijskem smislu so razčlenjeni in pripravljeni vsi 
pomembnejši elementi sistema za opazovanje in obveščanje. 
Vzpostavljeni sta vertikalna ter horizontalna povezanost med 
centri za obveščanje. Kadrovska popolnjenost službe za opa- 
zovanje in obveščanje je dobra. Usposabljanje poteka zlasti 
v Republiškem centru za obrambno usposabljanje. Popolnje- 
nost z materialnimi in tehničnimi sredstvi je precej različna. 
Načrti za delovanje sistema so izpopolnjeni. 

Sistem za opazovanje in obveščanje je sposoben opraviti 
temeljne naloge. Njegova mirnodobna pripravljenost pa ni 
zadovoljiva. Od predvidenih centrov za obveščanje, ki delu- 
jejo tudi za potrebe pokrajin, neprekinjeno delujejo le centri 
za mesto Ljubljana in Ljubljansko pokrajino, Dolenjsko, 
Gorenjsko, Južno Primorsko in Vzhodnoštajersko pokrajino. 
V vseh drugih pokrajinah pa centri delujejo le določen čas 
dneva. Še vedno se razrešujejo organizacijski, kadrovski in 
drugi problemi, namesto da bi izpopolnjevali sistem zbiranja, 
obdelave in posredovanja informacij. Razlogi za zamude pri 
aktiviranju centrov so predvsem omejitve pri finančnih sred- 
stvih, pri zaposlovanju, ponekod pa tudi nerazumevanje vloge 
in nalog sistema za opazovanje in obveščanje. Vse to nepo- 
sredno vpliva na manjšo sposobnost družbenopolitičnih 
skupnosti za pravočasno in učinkovito zaščito ter reševanje 
oziroma za opravljanje drugih nalog. 

Naloge iz razvojnega načrta za sistem za opazovanje in 
obveščanje se uresničujejo, razen v delu, ki se nanaša na 
mirnodobno delovanje določenih centrov za obveščanje. Zato 
bi bilo treba poleg nadaljnjega posodabljanja ter pripravljanja 
sistema za delo v različnih spremenjenih razmerah, čimprej 
zagotoviti neprekinjeno delo vseh pokrajinskih centrov35. 
Sprejete so odločitve, da se drugi občinski centri za obvešča- 
nje ne bodo aktivirali. Na republiški ravni pa bi bilo treba 
pospešiti aktivnosti, da se na Republiški center za obveščanje 
navežejo obstoječi in novi nadzorni informacijski sistemi, ki 
zbirajo ali obdelujejo podatke, pomembne zlasti za zaščito in 
reševanje. 

4. Upravne zveze 

V skladu z razvojnim načrtom so se v tekočem planskem 
obdobju reorganizirale enote za zveze, nadaljevalo se je vzpo- 
stavljanje avtonomnega sistema upravnih zvez. Kadrovska 
popolnjenost je zadovoljiva. Materialna popolnjenost je zelo 
različna med občinami in pokrajinami. Problemi so tudi pri 
vzdrževanju. Enote za zveze so večinoma usposobljene za 
opravljanje svojih nalog. 

V obravnavanem obdobju je imela prednost izgradnja 
radiotelefonskih zvez, ki je dokončana. Ta del sistema deluje 
tudi v miru. Največje težave so še vedno pri žičnih zvezah. 
V obravnavanem obdobju so se še povečale, saj je zaradi 
slabega gospodarskega položaja PTT organizacij v bistvu 
zastala izgradnja prečnih in vzporednih povezav. Z uresniči- 
tvijo zasnove, ki jo je sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije za razvoj te vrste zvez v prihodnjem obdobju, bi se stanje 
bistveno izboljšalo. Celotne zmogljivosti upravnih zvez pove- 
čujejo tudi sistemi funkcionalnih zvez posameznih imetnikov 
(ŽG, EGS, RTV in drugi). 

Za uresničitev načrtovanih nalog bi morali poleg posodab- 

52 Informacija o sprejetih in uveljavljenih ukrepih ekonomske politike 
po 15. 5. 1988 ter potrebnih aktivnostih v SR Sloveniji, Poročevalec 
Skupščine SR Slovenije št. 16 z dne 7. 6. 1988. Za graditev javnih 
zaklonišč je bilo 1986 zbranih v SR Sloveniji 1.649 milijonov din, 1987 
2.316 milijonov din. 33 Tako npr., se je v letu 1987 v Sloveniji za gasilsko dejavnost 
namenilo 13.033 milijonov din, za celotno civilno zaščito pa 3.456 
milijonov din. M Pri izdelavi globalne ocene ogroženosti sodeluje SAZU. Specializi- 
rana enota CZ za RKB izvidništvo ELME se naslanja na 10 znanstve- 
noraziskovalnih organizacij. Republiški štab za civilno zaščito in 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo sta v letu 1987 začela 
izdajati strokovno revijo UJMA, v kateri se zlasti poljudnoznanstveno 
analizirajo vse večje nesreče, ki so se zgodile v SR Sloveniji v zad- 
njem letu ipd. 
35 Usmeritev na ravni SFRJ, ki temelji na zakonski podlagi, je, da 
v miru delujejo vsi centri za obveščanje družbenopolitičnih skupno- 
sti. Druge SR in SAP so to v glavnem že zagotovile. 
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Ijanja opreme in nadaljnjega usposabljanja, največ pozornosti 
posvetiti izgradnji žičnega dela upravnih zvez. 

V. OBRAMBNO IN SAMOZAŠČITNO 
USPOSABLJANJE 
1. Usposabljanje mladine 

V osnovnih šolah so obrambne in samozaščitne teme pogo- 
sto neustrezno vključene v posamezne temeljne predmete. 
Tečaj prve pomoči, ki se je začel izvajati v letu 1986/87 po 
prenovljenem programu, se je ponekod izvajal brez zadost- 
nega praktičnega dela, neobvezno ipd. Namesto tečaja 
o puški pa je bil 1987 uveljavljen tečaj družbene samozaščite, 
vendar še niso možne celovitejše ocene. Za 250 kabinetov 
obrambe in zaščite ni zagotovljeno obnavljanje. Dobro se 
opravljajo interesne aktivnosti, kot so obrambni dnevi, 
obrambni krožki, tekmovanje Mladi v SLO ipd. Utečeno je tudi 
sodelovanje šol na področju prometne varnosti, gasilstva, 
strelstva, z Zvezo rezervnih vojaških starešin36, teritorialno 
obrambo in JLA. 

V srednjem izobraževanju je največ težav pri usposabljanju 
z orožjem, saj večina šola nima na razpolago potrebne oboro- 
žitve. Zaradi pomanjkanja ustreznih strelišč približno 14% 

učencev ne opravi streljanja. Tudi v teh šolah ni zagotovljeno 
obnavljanje 110 kabinetov. Težave so pri izvajanju tem, ki se 
vključujejo v posamezne predmete po prenovljenih progra- 
mih, uvedenih 1987, ker ni na razpolago ustreznih pripomoč- 
kov. Zaradi premika predmeta obramba in zaščita v zadnje 
letnike je nekaj boljša kadrovska situacija37. 

Poleg vsebinskih problemov pri obrambnem in samozaščit- 
nem usposabljanju na visokih šolah je še vedno slaba struk- 
tura učiteljev. Od potrebnih 74 delavcev jih je na obeh univer- 
zah redno zaposlenih le 12 oziroma skupno s pogodbenimi 
39% od predvidenega števila. S takim številom pedagoških 
delavcev pa objektivno ni mogoče izboljšati kakovosti uspo- 
sabljanja ne glede na vsebinske pomanjkljivosti predmeta. 

Zadovoljivo poteka usposabljanje izvenšolske mladine pri 
katerem se število udeležencev delno povečuje (1987 3417). 
Določeni problemi so pri izvajalcih starešin, upravnih organov 
za ljudsko obrambo in občinskih štabov za teritorialno 
obrambo, ter zaradi omejenih materialnih možnosti. 

Organizacijske, kadrovske in tehnične možnosti na Katedri 
za obramboslovje pri Fakulteti za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo so se delno izboljšale. Še nadalje pa se zmanj- 
šuje interes za ta študij. Razlogi za to so sedanji način izvaja- 
nja vojaške obveznosti, pomanjkljiva kadrovska in štipendij- 
ska politika ter tudi premajhna obveščenost, velika zahtev- 
nost študijskega programa, slabe možnosti za zaposlovanje 
ipd. Skupno je doslej v SR Sloveniji 169 diplomantov te 
študijske smeri. 

2. Usposabljanje delovnih ljudi in občanov 

V skladu s srednjeročnim programom je bilo izvedeno 
usposabljanje o zaščiti pred podtalnim delovanjem ter za 
izvajanje materialne in zdravstvene oskrbe za obrambne 
potrebe. V občinah so vključevali še tematiko s področja 
aktualnih politično varnostnih razmer, delovanja narodne zaš- 
čite ipd. Delno se je izboljšala priprava pripomočkov, izvajal- 
cev in vključevanje obrambnega in lokalnega tiska. 

Kakovost zlasti pa udeležba, je med občinami še zelo raz- 
lična. Zmanjšalo se je število udeležencev in sicer 1987 na 
250.000 (67% vabljenih). V večini občin so se dobro uveljavili 
aktivi predavateljev. Vanje so vključeni zlasti delavci strokov- 
nih vojaških starešin (70%). Pri obravnavi posamezne teme 
sodeluje letno okoli 1400 predavateljev. V nekaterih občinah 
te programe izvajajo delavske univerze, kar pa ne povečujfe 
kakovosti usposabljanja. 

Ta vrsta usposabljanja je zunaj velikih mest skoraj edina 
oblika množičnega obravnavanja obrambnih in samozaščit- 
nih vprašanj. Zato bo treba še intenzivneje uveljaviti aktualne 
teme, vsebino kar najbolj približati potrebam posameznega 
okolja (za leto 1988/89 je v pripravi tematika zaščite in varstva 
pred nevarnimi snovmi) radia, TV in tiska pri uresničitvi pro- 
grama. S tem bi se nadomestilo tudi precejšnje zmanjšanje 
akcij Nič nas ne sme presenetiti. 

3. Usposabljanje strokovnih delavcev in delavcev, 
ki vodijo obrambne in varnostne priprave 

V obravnavanem obdobju se je delno povečalo število 
delavcev, ki so se udeležili srednjega tečaja v zveznem centru 
v Beogradu. Proučujejo se možnosti, da bi se del programa 
izvajal v republiških centrih (za predsednike vodstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij). Na 
višjem tečaju pa se je zagotovilo, da se usposabljanja udeleži 
večina od predvidenega števila. 

Programske usmeritve v Republiškem centru za obrambno 
usposabljanje so razširjene na področju informatizacije ljud- 
ske obrambe in nekaterih drugih nalog (narodna zaščita, 
zveze). Postopoma se uveljavljajo skupinske metode uspo- 
sabljanja (npr. celotnih sestavov štabov za civilno zaščito, 
ekip centrov za obveščanje). Poudarek se daje skrajševanju 
programov ob sočasni večji intenzivnosti in kakovosti uspo- 
sabljanja, vendar so premiki le delni, še posebej pri pripravi in 
izvedbi usposabljanja po posameznih dejavnostih. Največji je 
obseg usposabljanja na področju obrambnih priprav, zvez ter 
civilne zaščite. Večja skrb je namenjena izdelavi avdiovizual- 
nih učil (filmi ipd.) ter za druge posodobitve usposabljanja 
v skladu z možnostmi. Načrtno se izvaja tudi usposabljanje 
v centrih, ki delujejo v mestnih skupnostih (Pekre, Ig) oziroma 
nekaterih občinah. 

Sestavni del obrambnega in samozaščitnega usposabljanja 
je vojaško strokovno, idejnopolitično in obrambno ter samo- 
zaščitno usposabljanje v Zvezi rezervnih vojaških starešin38) 
in drugih družbenih organizacijah. Usklajenost in povezanost 
različnih oblik in vrst obrambnega usposabljanja se izbolj- 
šuje. 

4. Vojaške in druge vaje 

Letno je v republiki izvedenih 5-6 različnih vojaških vaj 
republiškega pomena. Izboljšani sta organizacija in kakovost 
izvedbe vaj. Ni pa dosežena zadostna racionalizacija niti 
odpravljene pomanjkljivosti pri pravočasnem načrtovanju let- 
nih programov. Zlasti pri večjih skupnih taktičnih vajah se 
premalo poudarka daje enakovrednemu upoštevanju vseh 
dejavnikov in subjektov obrambno-samozaščitnega sistema 
(zaščita in reševanje, opazovanje in obveščanje ipd.). 

5. Usmerjanje v vojaške šole 

Zagotavljanje večjega števila Slovencev v vojaških šolah in 
s tem v sestavi JLA je tudi v razvojnem načrtu ena od temelj- 
nih nalog. V obravnavanem obdobju se je za povprečno 220 
razpisanih mest letno v vojaških šolah in vojaških akademijah 
prijavilo in bilo sprejeto iz Slovenije naslednje število kandi- 
datov. / 

1986 1987 1988 
prijave prijave prijave 
sprejeti sprejeti sprejeti 

srednje voj. šole 101 49 83 22 92 19 
SVS F. R.-Stane 107 62 62 41 79 60 
akademije 51 35 29 47 34 
SKUPAJ 259 146 180 92 218 113 

Število prijav je bilo letos večje. Premalo je prijav za 
Splošno srednjo vojaško šolo Franc Rozman-Stane, za sred- 
njo tehnično in mornariško šolo, preveč pa za letalsko srednjo 
vojaško šolo. Delen napredek je v letu 1988 dosežen tudi pri 
vpisu na akademije. Podobna ocena velja tudi za povprečen 
šolski uspeh prijavljenih. Določeni boljši rezultati, ki so bii 

36 Letno sodeluje okoli 970 članov ZRVS kot mentorjev pri izvedbi 
okoli 610 obrambnih dni, v 479 obrambnih krožkih pa 1250-1300 
rezervnih vojaških starešin, vir: letna poročila Republiške konfe- 
rence ZRVS za leto 1986, 1987. 
37 V srednjih šolah je 152 učiteljev obrambe in zaščite. Ustrezno 
visoko obramboslovno izobrazbo ima 39% učiteljev, 9% jih je absol- 
ventov na obramboslovju, 15% ima vojaško akademijo, ostali pa 
imajo visoko izobrazbo drugih smeri 78% jim ima ustrezno pedago- 
ško andragoško izobrazbo. 
38 Različnih oblik usposabljanja v Zvezi rezervnih vojaških starešin 
se je 1986 udeležilo 140.088, 1987 pa 115.097 članov. 
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doseženi pri usmerjanju mladih v vojaške šole, so vsekakor 
tudi rezultat zelo pestrih in načrtnih aktivnosti. Še vedno pa to 
ne pomeni, da bodo premiki na tem področju doseženi tudi 
v prihodnjih letih. 

Razlogi, ki zmanjšujejo zanimanje mladih za vojaške in 
obrambne poklice, so se zlasti v letu 1987 temeljito analizirali. 
Ugotovitve iz raziskave o odnosu mladih do te vrste poklicne 
usmeritve kažejo, da imajo mladi pozitiven odnos do obramb- 
nih vprašanj. Dejstvo pa je, da družbeni ter socialni položaj 
aktivnih vojaških oseb ne vzpodbujata motiviranosti mladih. 
Tudi nekatera statusna vprašanja se le počasi razrešujejo. Te 
probleme bo treba intenzivneje odpravljati tako v družbeno- 
političnih skupnostih kot v oboroženih silah. 

Učinkovito in načrtno usmerjanje v vojaške in obrambne 
poklice mora ostati ena od najpomembnejših nalog, ki jo je 
možno uspešno izvajati kot del družbene kadrovske politike 
ob usklajenem in povezanem delovanju z oboroženimi silami. 
Temeljiti mora na izhodišču, da so visoko strokovno usposob- 
ljeni vojaški kadri neločljivi del inteligence vsakega naroda. 

VI. VOJAŠKE ZADEVE 

Prenos vojaških in mobilizacijskih zadev, na organe družbe- 
nopolitičnih skupnosti je bil v skladu z zakonom in' odloči- 
tvami Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo dokončan 
v letu 1987. Na Republiški sekretariat za ljudsko obrambo in 
druge organe so bile prenesene zlasti naslednje zadeve: 

- izvajanje vojaške obveznosti (nabor, napotitev, razpore- 
janje) razen planiranja. 

- kadrovanje za šole rezervnih oficirjev ter usmerjanje 
v vojaške šole, 

- usmerjanje v vojaške šole in nekatere druge naloge. 
Osnove za opravljanje vojaških in drugih zadev v Republi- 

škem sekretariatu za ljudsko obrambo in drugih organih druž- 
benopolitičnih skupnosti je določil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v začetku 1986. Obenem je sprejel kot del aktivnosti 
posodabljanja dela uprave, zasnovo informatizacije dela 
v upravnih organih za ljudsko obrambo, z namenom da se 
omogoči zlasti racionalnejše opravljanje vojaških zadev (voja- 
ške in druge evidence). Že 1985 so bile sprejete in 1988 
dokončno urejene normativne podlage za ugotavljanje zdrav- 
stvene sposobnosti vojaških obveznikov za vojaško službo39. 

Izvršena je bila reorganizacija Republiškega sekretariata za 
ljudsko obrambo. Za opravljanje sistemskih zdravstvenih pre- 
gledov nabornikov je bilo pooblaščenih in usposobljenih 260 
zdravstvenih delavcev; za specialistične preglede pa so bile 
pooblaščene regijske zdravstvene organizacije. V vseh obči- 
nah so bile ustanovljene naborne komisije; v nekaterih pa tudi 
stalne naborne kosije. Za zagotovitev vpliva na izvajanje voja- 
ške obveznosti so bile pri vseh svetih za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito ustanovljene posebne 
komisije za odločanje o napotitvah po vojaških poštah, dolo- 
čanje kandidatov za šole rezervnih oficirjev ter za razporeja- 
nje vojaških obveznikov na podlagi delovne obveznosti. 
Financiranje vojaških zadev se v prehodnem obdobju do 1990 
zagotavlja iz proračuna Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da so bile omenjene vojaške 
zadeve v glavnem uspešno prenesene. Skupni rezultati 
nabora so kljub nekaterim manjšim težavam v glavnem enaki 
kot v preteklih letih. Povečalo pa se je število nabornikov, ki 
so bili poslani na specialistične preglede, s prejšnjih približno 
25% na 40%. Verjetno je to posledica tudi sicer široke upo- 
rabe specialističnih storitev v zdravstvu. 

Naboru so ponovno prisostvovali naborniki, kar je omogo- 
čilo njegovo kakovostnejšo izvedbo. Večino težav, ki so se 
pojavile pri letošnjem naboru, bo možno v bodoče odpraviti. 

Pri napotitvi na služenje vojaškega roka ni večjih težav, 
razen v velikih mestih ob odhodu nabornikov v JLA. Kljub 
nekaterim pobudam, da bi se družbenopolitične organizacije, 
zlasti Zveza socialistične mladine Slovenije, načrtneje vklju- 
čile v napotitev, vidnejši napredek ni dosežen. Odmere za 
popolnjevanje določenih dolžnosti v JLA med služenjem voja- 
škega roka pokrivajo upravni organi za ljudsko obrambo 
v glavnem v celoti. Nekaj težav je pri naknadnih odmerah še 
posebej za vojaške dolžnosti, za katere morajo imeti vojaški 
obvezniki posebna znanja. Zaradi novejših dogajanj v SR 
Sloveniji (zlasti odnosi z JLA) se med naborniki in njihovimi 

starši povečuje zaskrbljenost tako glede kraja služenja kot 
tudi drugih vprašanj). 

Po letu 1985 so večji problemi le pri kadrovanju za šole 
rezervnih oficirjev. V obstoječem sistemu izvrševanja vojaške 
obveznosti, po katerem služijo naborniki vojaški rok po sred- 
nji šoli oziroma v 19. letu starosti, je onemogočeno kako- 
vostno popolnjevanje šol za rezervne oficirje s strokovnimi 
kadri (saniteta, veterina, tehnične službe ipd.). Tudi sicer se 
zaradi zahtevnosti, šolanja, velike obveznosti v rezervni 
sestavi, pomanjkanja stimulativnih rešitev med vojaškim 
rokom in drugih razlogov, zmanjšuje zanimanje za šole 
rezervnih oficirjev. Pomanjkljivosti se pojavljajo tudi pri prido- 
bivanju kandidatov, ker je to ponekod prepuščeno le strokov- 
nim organom. 

Razporejanje vojaških obveznikov po odslužitvi vojaškega 
roka poteka v glavnem brez težav. To potrjuje tudi tako 
številčno kot po strukturi kakovostna popolnitev vojne 
sestave oboroženih sil na območju Slovenije. 

Pri izvajanju vojaške obveznosti v rezervnem sestavu dolo- 
čene težave nastajajo pri odzivu na orožne vaje. Največ obvez- 
nikov se na te orožne vaje ne odzove zaradi zdravstvenih 
razlogov ter zahtev organizacij združenega dela in skupnosti, 
kjer so zaposleni. Zdravstveno sposobnost za vojaško službo 
v rezervni sestavi so zato začeli z 1988. letom ugotavljati 
pooblaščeni zdravniki. Slabša odzivnost pa je tudi rezultat 
pomanjkljivosti pri načrtovanju vaj, kakovosti usposabljanja, 
pogostnosti klicanja na vaje pa tudi splošnega odnosa do 
obrambnih dolžnosti. 

Z vidika odgovornosti, ki jo ima republika na obravnavanem 
področju, morajo kot prednostne naloge ostati v bodoče čim 
kakovostnejši nabor, izboljšanje kadrovanja za šole rezervnih 
oficirjev, zagotoviti ustrezne odzivnosti na orožne vaje ter 
nekatere druge naloge. Obenem bi bilo treba hitreje izpopol- 
njevati usposabljanje v rezervni sestavi pa tudi ustreznejše 
urediti nekatera vprašanja vojaške obveznosti, ki so se 
v praksi pokazala kot pomanjkljiva (služenje vojaškega roka 
p študiju, spodbudnejše rešitve za gojence šol rezervnih ofi- 
cirjev ipd.). 

VII. DELAVCI V UPRAVNIH ORGANIH ZA 
LJUDSKO OBRAMBO 

Število zaposlenih v upravnih organih za ljudsko obrambo, 
se v obravnavanem obdobju ni bistveno menjalo razen 
v Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo zaradi prev- 
zema vojaških in mobilizacijskih zadev ter v občinah, kjer so 
že aktivirali centre za obveščanje. Največ delavcev opravlja 
naloge v zvezi z vojaškimi zadevami, opazovanjem in obveš- 
čanjem. Glede na razvitost vseh sestavin, njihov obseg in 
število subjektov skupno število zaposlenih v upravnih orga- 
nih za ljudsko obrambo ni pretirano. Zaradi obremenitve in 
delovnih razmer je delo v teh organih zahtevno kar povzroča 
visoko fluktuacijo. Struktura zaposlenih po strokovni izo- 
brazbi še vedno ni zadovoljiva. 

S prevzemom vojaških zadev se je 1986. leta začel uvajati 
v delo upravnih organov za ljudsko obrambo informacijski 
sistem. V prvi fazi naj bi se uvedla obdelava evidenc (program- 
ske rešitve se usklajujejo z Zveznim sekretariatom za ljudsko 
obrambo) v drugi pa operativnih zadev. Uvajanje sistema je 
v fazi opremljanja z informacijsko tehnologijo (pokritih okoli 
70% potreb). 

VIII. FINANCIRANJE SPLOŠNE LJUDSKE 
OBRAMBE IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE 

Zaradi stalnega padanja sredstev za uresničevanje progra- 
mov splošne ljudske obrambe, ki so v pristojnosti republike, 
že v prejšnjem srednjeročnem obdobju40, je bila z usmeri- 

39 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu (Ur. list SRS, št. 42/85), Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo (Ur. list SRS, št. 8/88) 
40 Leta 1981 so se namenila za programe teritorialne obrambe, 
civilne zaščite, narodne zaščite, zvez, opazovanja in obveščanja, 
obrambnih priprav in usposabljanja sredstva v višini 0,44% narod- 
nega dohodka, 1985 pa 0,28%. Določen delež sredstev v primerjavi 
z narodnim dohodkom, kot kazalec za zagotavljanje materialne 
osnove splošne ljudske obrambe, je določen z medrepubliškim 
dogovorom (Ur. list SFRJ, št. 58/76). 
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tvarni Skupščine SR Slovenije, dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije in družbenim planom za obdobje 
1986-1990 določena kot spodnja meja za uresničevanje pro- 
gramov nalog neposrednega pomena za obrambno priprav- 
ljenost v višini 0,4% narodnega dohodka. Z razvojnim načr- 
tom pa je bilo določeno v začetku planskega obdobja izloča- 
nje v višini 0,3% narodnega dohodka, s ciljem, da se ta delež 
povišuje in doseže v drugi polovici obdobja višino 0,4% 
narodnega dohodka. Temu so bili prilagojeni vsi programi, ki 
se financirajo iz teh sredstev. 

Neprestano slabšanje splošnih gospodarskih razmer je vpli- 
valo na to, da se v obravnavanem obdobju ni doseglo nobe- 
nega od omenjenih ciljev. V letih 1986 in 1987 so se za 
programe splošne ljudske obrambe namenila sredstva v višini 
0,23% narodnega dohodka. Predvidoma tudi v letu 1988 ta 
sredstva ne bodo višja. Z aktivnostmi po majskih ukrepih smo 
namreč znižali za okoli 18% tudi prispevek za splošno ljudsko 
obrambo. 

Zaradi omejevanja splošne porabe in drugih ukrepov se 
nadaljuje realno zmanjševanje sredstev za obrambne naloge 
iz proračunov iz dohodka za lastne obrambne priprave. Pove- 
čujejo pa se delež sredstev iz dohodka za naloge skupnega 
pomena v posamezni občini. To povečuje tudi pritiske za 
povečanje prispevka za splošno ljudsko obrambo organizacij 
združenega dela in drugih zavezancev. Struktura virov 
v obravnavanem obdobju je naslednja: 

plan realizacija realizacija 
1986-88 1986 1987 

- izločanje iz dohodka za 
lastne obrambne pri- 
prave 11,6% 15,7% 14,7% 

- izločanje iz dohodka 
(prispevek) 29,6% 60,7% 67,7% 

- izločanje iz proračuna4' 57,7% 17,4% 15,5% 
- drugi viri 1,1% 6,2% 2,1% 

Sorazmerna razvitost večine sestavin ob sočasnem zmanj- 
ševanju skupnih sredstev za programe neposrednega 
pomena za obrambno pripravljenost42, povzroča, da se nepre- 
stano povečujejo stalni stroški, potrebni za vzdrževanje dose- 
žene ravni pripravljenosti. Zato se na račun prednostnih 
nalog, kot je teritorialna obramba, zmanjšujejo materialne 
možnosti za druge sestavine. Celoten sistem se zaradi tega ne 
razvija usklajeno in povezano, temveč začenja pripravljenost 
civilne zaščite, prebivalstva, zvez ipd. zaostajati. Ce se bo to 
nadaljevalo, bo celotni sistem postajal vse bolj neučinkovit. 

plan 
1986-90 

realizacija 
1986 

realizacija 
1987 

- teritorialna obramba 34,2% 38,8% 34,6% 
- civilna zaščita 26,2% 17,9% 17,9% 
- služba opazovanja in 

obveščanja 3,8% 4,8% 4,9% 
- upravne zveze, kripto- 

zaščita 6,7% 5% 5% 
- obrambne priprave go- 

spodarstva in družbenih 
dejavnosti 10,6% 12,2% 11,9% 

- obrambne priprave pre- 
bivalstva 6% 5,6% 5,1% 

- priprave KS in DPS 8,1% 12,5% 18,3% 
- priprave organov za NZ 3,4% 2,5% 1,6% 
- narodna zaščita 1,1% 0,7% 0,7% 

Še vedno 15 občin zagotavlja sredstva za osebne dohodke 
za njihove štabe za teritorialno obrambo delno iz prispevka za 
splošno ljudsko obrambo, ne pa iz proračunov. Podobno velja 
za del stroškov za delovanje centrov za obveščanje. V celoti 
pa se zagotavljajo iz prispevka za splošno ljudsko obrambo 
sredstva za osebne dohodke pokrajinskih štabov za teritori- 
alno obrambo. Vse to neposredno vpliva na nižjo realizacijo 
posameznih programov. 

Bistveno so se povečale razlike med materialnimi mož- 
nostmi občin za razvoj splošne ljudske obrambe. Približno 
dve tretjini občin čedalje bolj zaostaja in le delno ohranjajo že 
doseženo obrambno in samozaščitno pripravljenost. Raz- 
vrednotil se je tudi program uresničevanja nalog skupnega 

pomena za SR Slovenjjo, za obdobje 1985-1990, ki temelji na 
načelih vzajemnosti. Čedalje večji del sredstev, ki se združu- 
jejo za uresničevanje tega programa, se namenja za osebne 
dohodke delavcev v pokrajinskih štabih za teritorialno 
obrambo (v letu 1988 že 80%). Zmanjšuje pa se delež za 
nabavo oborožitve in vojaške opreme. 

Težave pri financiranju splošne ljudske obrambe so se 
v obravnavanem obdobju poskušale obvladovati z: 

- večjo selektivnostjo nalog in omejevanjem lastnih 
obrambnih priprav 

- podaljševanjem oziroma skrajševanjem programov 
- večjo racionalnostjo opravljanja nalog 
- večjim angažiranjem sredstev Vojaškega servisa Narodne 

banke Jugoslavije pri uresničevanju programov predvsem 
teritorialne obrambe (1986 in 1987 je bilo angažiranih 2197 
mio din) 

- drugimi ukrepi 
Učinki teh ukrepov so bili različni. Skupna pa je ugotovitev, 

da postopoma prihajamo na območju celotne republike v sta- 
nje, ko še ohranjamo doseženo pripravljenost prednostnih 
sestavin, pri drugih pa se le-ta že začenja zmanjševati. Sred- 
stva za splošno ljudsko obrambo se uporabljajo namensko, 
čeprav so v današnjih razmerah tudi posamični poskusi, da bi 
se z njimi razreševale določene naloge, ki niso obrambne 
narave. 

Zelo negativno vplivajo na uresničevanje programov 
splošne ljudske obrambe zlasti zvezni intervencijski predpisi. 
Federacija določa osnove financiranja splošne ljudske 
obrambe tudi v delu, ki se nanaša na naloge socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, obenem pa ni 
zveznega organa (velja tudi za Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo), ki bi skrbel, da se te osnove upoštevajo pri inter- 
vencijskih predpisih. 

Tudi uresničevanje programov splošne ljudske oobrambe 
se mora prilagajati zaostrenim družbenoekonomskim razme- 
ram. Toda materialne možnosti pa se ne bi smele znižati pod 
raven, ki še zagotavlja najnujnejšo obrambno in samozaš- 
čitno pripravljenost. V SR Sloveniji pa se že začenja celoten 
sistem razvijati neusklajeno in nepovezano. Z določenim 
prednostnim obravnavanjem nalog, kot sta razvoj zaščite in 
reševanja, najnujnejše delovanje centrov za obveščanje, ter 
z razširitvijo vzajemnosti med občinami bi bilo možno do 
1990. leta zagotoviti vsaj uresničevanje dela temeljnih nalog iz 
razvojnega načrta SR Slovenije. S tem bi se vsaj deloma 
preprečila tudi prevelika neusklajenost sistema. 

IX. SKUPNE UGOTOVITVE IN USMERITVE 
ZA NADALJNJE URESNIČEVANJE RAZVOJNEGA 
NAČRTA 

1. V razmerah vse večje gospodarske in družbene krize se 
uresničujejo temeljni cilji določeni z razvojnim načrtom 
splošne ljudske obrambe in določenih nalog družbene samo- 
zaščite SR Slovenije le v omejenem obsegu. V obravnavanem 
obdobju se je delno poboljšala vključenost in okrepila vloga 
delovnih ljudi in občanov, krajevnih skupnosti, organizacij 
združenega dela in drugih družbenih subjektov v usmerjanje 
in opravljanje določenih obrambnih nalog. Širi se uresničeva- 
nje nalog in aktivnosti obrambnega pomena kot sestavin 
mirnodobnega razvoja večine gospodarskih in družbenih 
dejavnosti. Realizacija posameznih programov pa je zelo raz- 
lična. V zadnjem obdobju nanjo vse bolj vplivajo zelo poslab- 
šane splošne materialne možnosti, zato se programi veči- 
noma uresničujejo počasneje kot pa je načrtovano z razvoj- 
nim načrtom. Še vedno se nadaljuje stagnacija pri uresničeva- 
nju družbene samozaščite. V razmerah čedalje bolj omeje- 
nega družbenoekonomskega položaja, socialne ogroženosti 
in vse večje zaskrbljenosti za nadaljnjo perspektivo, se zmanj- 
šuje samozaščitna pripravljenost delovnih ljudi in občanov. 
Povečuje pa se njihova kritičnost do obrambnbih in samozaš- 
čitnih vprašanj. 

Splošno stanje obrambnih in samozaščitnih priprav v SR 

41 Glede na nove predpise so upoštevane v planu tudi priprave 
organov za notranje zadeve. Zato je načrtovan delež iz proračunov 
nesorazmerno visok. 
42 V letu 1986 se je za vse programe splošne ljudske obrambe v SR 
Sloveniji namenili 8.031 milijonov din, 1987 pa 19.314 milijonov din. 
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Sloveniji je, kljub težavam in nekaterim pomanjkljivostim, 
zadovoljivo. To potrjujejo ugotovitve številnih zveznih in repu- 
bliških organov, inšpekcij, izkušnje vaj pa tudi delovanje 
v dejanskih razmerah (naravne in druge nesreče ipd.). 

2. Pri uresničevanju razvojnega načrta v naslednjem 
obdobju temeljnih usmeritev ni potrebno spreminjati. To velja 
sicer tudi za doktrinarne in sistemske rešitve. Z novimi pri- 
stopi in pobudami pa je treba nadaljevati aktivnosti, da se 
dosledneje spremlja, usmerja in odloča o temeljnih obramb- 
nih vprašanjih v delegatskem sistemu ->!?■:;; p; 7 
skupščiuaii. UDenem pa bo treba načrtno in dosledno uveljav- 
ljati odgovornost vodij obrambnih in varnostnih priprav za 
stanje na tem področju. 

Pri uresničevanju temeljnih usmeritev in nalog iz razvoj- 
nega načrta bo treba tudi v bodoče dajati večjo prednost 
zlasti tistim, ki prispevajo k uresničevanju mirnodobnih 
obrambnih in samozaščitnih interesov. To bo spodbujalo tudi 
procese podružbljanja obrambnih in varnostnih zadev. 

3. Prizadevanja večine družbenopolitičnih skupnosti, kra- 
jevnih skupnosti, organizacij združenega dela in drugih nosil- 
cev obrambnih ter varnostnih priprav, so se usmerila v izbolj- 
šanje kakovosti priprav, usposobljenosti in pripravljenosti za 
opravljanje obrambnih in samozaščitnih nalog. Pri tem pa še 
niso v zadostni meri določene usmeritve in aktivnosti, da bi se 
prizadevanja za prestrukturiranje gospodarstva, za razvoj 
obrti ter drobnega gospodarstva in druge, upoštevala tudi pri 
opravljanju obrambnih priprav. Tudi metode in oblike oprav- 
ljanja posameznih nalog niso dovolj prilagojene današnjim 
aktualnim razmeram in potrebam. V tem smislu se prizadeva- 
nja za višjo obrambno in samozaščitno pripravljenost prepo- 
šasi uveljavljajo kot del skupnih naporov za prenovo gospo- 
darskega in političnega sistema. 

4. Z uveljavitvijo nove metodologije za izdelavo obrambnih 
načrtov, se je začel proces konkretnejšega in zanesljivejšega 
načrtovanja. Te rešitve bo treba še dopolnjevati, jih še bolj 
povezati zlasti z mirnodobnim planiranjem. S tem bi lahko 
v prihodnjem obdobju zagotovili tudi večjo poenostavitev 
priprav ter celovito angažiranje materialnih in kadrovskih 
zmogljivosti za obrambne potrebe. Izpopolnjevanje obramb- 
nih priprav pa še ni postalo sestavni del redne dejavnosti 
večine družbenih subjektov, čeprav je njihovo stanje boljše 
kot v preteklem obdobju. 

Spremljanje in ocenjevanje politično-varnostnih razmer 
večinoma ni podlaga za stalne konkretne aktivnosti pri pre- 
prečevanju in razreševanju napetostnih situacij, družbeno 
škodljivih pojavov in dogajanj. Varnostne priprave so zato še 
vedno preveč toge in statične. 

5. Kljub težavam se zagotavlja načrtovan razvoj teritorialne 
obrambe SR Slovenije. Izboljšana je pripravljenost civilne 
zaščite, vendar se njena usposobljenost in opremljenost ni 
bistveno povečala. Zastoj nastaja pri uveljavljanju osebne in 
vzajemne zaščite. Prepočasi se uveljavlja dopolnjena zasnova 
narodne zaščite zlasti na področju usposabljanja ter zagotav- 
ljanja najnujnejšega delovanja službe za opazovanje in obveš- 
čanje v miru. Kasni se z izgradnjo žičnih zvez avtonomnega 
sistema upravnih zvez. Le delni so rezultati pri posodabljanju 
obrambnega in samozaščitnega usposabljanja. Brez večjih 
težav so se prenesle vojaške in mobilizacijske zadeve od 
vojaškoteritorialnih organov in začele opravljati v upravnih 
organih za ljudsko obrambo ter drugih organih in organizaci- 
jah družbenopolitičnih skupnosti. 

6. Še v letu 1988 bomo zaključili analizo normativne uredi- 
tve splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v repu- 
bliki in si za podobne aktivnosti prizadevali tudi na zvezni 
ravni. Na tej podlagi bi morali začeti načrtno noveliranje 
predpisov s ciljem večje usklajenosti, povezanosti, poenosta- 
vitve in derogacije. Sestavni del teh nalog naj bi bila tudi 
reorganizacija pokrajin, spremembe v institucionalnem prila- 
gajanju zlasti političnega sistema za delovanje v vojni ipd. 

7. Zaradi omejenih materialnih možnosti bi morali usmeriti 
uresničevanje programov obrambnega pomena, ki se izvajajo 
v okviru posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti, 
predvsem v izvedbo tistih nalog, ki prispevajo k prednostnim 
obrambnim nalogam ter zadovoljujejo tudi mirnodobne 
potrebe. To še posebej velja za celotno področje urejanja 
prostora za obrambo in zaščito vključno na sosednjih območ- 
jih s SR Hrvatsko. Pri tem bi morali proučiti tudi stanje in 
možnosti območij, z vidika razvoja enot drobnega gospodar- 

stva, dislociranih enot industrije, kmetijstva, gozdarstva in 
lesne predelave. Z ustreznimi rešitvami naj bi še bolj vzpodbu- 
jali sodelovanje delovnih ljudi in občanov, krajevnih skupno- 
sti, organizacij združenega dela in drugih organizacij in skup- 
nosti, pri uresničevanju teh nalog. 

Zmanjšanje materialne možnosti v stanovanjskem in komu- 
nalnem gospodarstvu, izobraževanju, zdravstvu in nekaterih 
drugih dejavnostih, bi morali nadomestiti z ustreznimi aktiv- 
nostmi (usposabljanje ipd.), ki bi preprečevale, da bi se začelo 
ali nadaljevalo poslabševanje obrambnih in samozaščitnih 
priprav. 

8. Kljub upoštevanju prednostnim priprav za oborožen boj 
bi morali v naslednjih letih preprečiti nadaljnje zaostajanje 
celotnega področja zaščite in reševanja s poudarkom na 
preventivnem delovanju, večji pripravljenosti za preprečeva- 
nje in opravljanje posledic naravnih, tehnoloških in drugih 
nesreč. Izpopolniti bi morali priprave za osebno in vzajemno 
zaščito v okoljih, ki so že v miru neposredno ogrožena. 
Odpravili naj bi pomanjkljivosti, ki obstajajo pri določanju in 
izpopolnjevanju zaščite in reševanja v posameznih dejavno- 
stih. Pristojni organi, organizacije in skupnosti bi morali 
dosledneje skrbeti za izpopolnitev enotnega sistema varstva 
pred naravnimi nesrečami. Do konca tekočega srednjeroč- 
nega obdobja je treba uveljaviti osnovne normativne in orga- 
nizacijske rešitve celovitega sistema varstva pred nevarnimi 
snovmi. 

9. Načrtno bomo nadaljevali z uveljavljanjem in izvajanjem 
gradbenotehničnih ukrepov, vključno z graditvijo zaklonišč 
ter zagotovili izpopolnitev drugih ukrepov, ki so bistvenega 
pomena za uspešno zaščito in reševanje (protipožarni pred- 
pisi in standardi v gradbeništvu, razčlenitev prostorskih ele- 
mentov splošne ljudske obrambe ipd.). Na podlagi novih ocen 
ogroženosti bomo do konca 1988 ponovno preverili ustrez- 
nost območij obvezne graditve zaklonišč in jih racionalneje 
določili ter bolj uskladili. Obenem se mora preveriti tudi 
obstoječe odpornostne stopnje. Dosledno bi morali še naprej 
uveljavljati večnamembnost zaklonišč, zagotoviti boljše vzdr- 
ževanje obstoječih zakloniščnih zumogljivosti ter njihovo mir- 
nodobno uporabo. 

10. Do konca srednjeročnega obdobja bi morali zagotoviti 
materialne in kadrovske možnosti za delovanje občinskih 
centrov za obveščanje, ki delujejo tudi za potrebe pokrajin. 
V tem obdobju bi morali sprejeti tudi programe za izgradnjo 
žičnih zvez za potrebe prednostnih koristnikov in njihovi 
realizaciji prilagoditi tudi programe urejanja prostora za 
obrambo in zaščito (samoupravne interesne skupnosti, druž- 
benopolitične skupnosti, JLA ipd.). 

11. V sodelovanju s pristojnimi poveljstvi oboroženih sil naj 
bi v naslednjem obdobju celovito proučili stanje priprav v več- 
jih mestih in na tej podlagi pripravili predloge aktivnosti za 
izboljšanje stanja. Pri tem bi morali upoštevati obrambne in 
samozaščitne potrebe, ki lahko nastanejo tako v miru kot tudi 
v spremenjenih razmerah. 

12. Hitreje bomo nadaljevali s prizadevanji za posodobitev 
vseh programov in oblik obrambnega in samozaščitnega 
usposabljanja prednostno v vzgojno izobraževalnem sistemu. 
Usposabljanje se mora uskladiti z dejanskimi potrebami in 
današnjimi razmerami. Zmanjšati bi morali število vojnih in 
drugih vaj ter še izpopolniti njihovo načrtovanje in izvajanje 
z namenom, da se v vsaki vaji omogoči kar najboljše preverja- 
nje in usposabljanje vseh delov splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

13. Programe posameznih sestavin določene v razvojnem 
načrtu naj bi znižali in prilagodili tako, da v povprečju za 
njihovo uresničevanje, ne bi bilo potrebno namenjati več kot 
0,3% sredstev od narodnega dohodka. V posameznem letu pa 
ne bi smeli dopustiti, da bi se programi znižali tudi pod obseg, 
ki je bil zagotovljen pri dosedanjem uresničevanju razvojnega 
načrta, ker se bo sicer nadaljevalo z opuščanjem dejavnosti. 
Do 1990 bi morali zagotoviti pri financiranju ustrezne rešitve 
tako, da se v naslednjem obdobju ne bi več s sredstvi, ki so 
namenjena dejavnosti, pokrivali stroški osebnih dohodkov 
zaposlenih v štabih za teritorialno obrambo, strokovnih služ- 
bah pokrajin ter centrih za obveščanje. Prav tako bi v tem 
času morali rešiti tudi financiranje vojaških zadev po letu 
1990, ko se potrebna saredstva ne bodo več zagotavljala iz 
proračuna Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. 
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI ŠTAB ZA TERITORIALNO 
OBRAMBO 

POROČILO 

o uresničevanju razvoja teritorialne obrambe 

SR Slovenije v obdobju 1985-1988 - povzetek 

(ESA-623) 

Skupščina SR Slovenije je 15.10.1985 obravnavala celovito 
poročilo o uresničevanju razvoja teritorialne obrambe SR 
Slovenije v obdobju 1981-1984. Vsi zbori Skupščine SR Slove- 
nije so pozitivno ocenili dotedanji razvoj teritorialne obrambe 
SR Slovenije in podprli usmeritve za njen razvoj v srednjeroč- 
nem obdobju 1986-1990, ki jih je leta 1985 opredelilo Predsed- 
stvo SR Slovenije. 

Teritorialna obramba SR Slovenije se je v dosedanjem raz- 
voju potrdila kot najširša oblika organiziranja in pripravljanja 
delovnih ljudi in občanov za oborožen splošni ljudski odpor, 
za določene naloge pri zaščiti in reševanju ob naravnih in 
drugih nesrečah ter za izpolnjevanje ostalih nalog, določenih 
z ustavo. Pri tem moramo poudariti, da se je izboljšala uskla- 
jenost delovanja TO z ostalimi subjekti splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite in poglobila vpetost v njen 
sistem. Štabi za teritorialno obrambo se vse bolj uveljavljajo 
tudi v vlogi vojaškostrokovnih organov družbenopolitičnih 
skupnosti. To pa omogoča, da delegatske skupščine, samou- 
pravni organi organizacij združenega dela in predvsem sveti 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito učin- 
koviteje usmerjajo razvoj in priprave Teritorialne obrambe na 
svojem območju. 

V zadnjem obdobju se je Teritorialna obramba kontinuirano 
razvijala skladno z idejnopolitičnimi normativi in doktrinar- 
nimi usmeritvami ustreznih organov na ravni federacije in 
republike. Njen razvoj celovito in tekoče spremlja in usmerja 
Predsedstvo SR Slovenije. 

V procesu uresničitve teh usmeritev je bila potrebna pozor- 
nost namenjena uresničevanju novega organizacijsko-mobili- 
zacijskega razvoja enot in štabov za teritorialno obrambo. 
Sedanji mobilizacijski razvoj upošteva nova spoznanja o zna- 
čilnostih morebitne vojne na naših tleh, izkušnje iz vaj, 
namembnosti in nalog Teritorialne obrambe, razvoj enot JLA 
v SR Sloveniji ter demografske, gospodarske, prostorske in 
druge zmogljivosti in značilnosti posameznih občin, mest in 
pokrajin. V razvoju je tudi upoštevano dejansko stanje v neka- 
terih družbenopolitičnih skupnostih občin, ki so bile z razvo- 
jem Teritorialne obrambe neenakomerno obremenjene. Mobi- 
lizacijski razvoj TO SR Slovenije je bil dejansko uresničen že 
leta 1985. 

V letu 1985 smo izvedli tudi analizo razvoja in formacij 
štabov za teritorialno obrambo. Število štabov je pogojeno 
s politično-teritorialno razdelitvijo SR Slovenije na KS, 
občine, mesta in pokrajine. Z ukinitvijo štabov za teritorialno 
obrambo v krajevnih skupnostih se je delež razporejenih 
v štabe zmanjšal. 

Mirnodobna popolnitev štabov za teritorialno obrambo SR 
Slovenije se je izvajala na podlagi veljavnih formacij Teritori- 
alne obrambe SR Slovenije. Zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo pa je skladno s svojimi pristojnostmi določil način 
popolnjevanja teritorialne obrambe SR Slovenije z aktivnimi 
vojaškimi osebami. 

Pristojnost in delovne obveznosti štabov za teritorialno 
obrambo kot strokovnih organov družbenopolitičnih skupno- 
sti in organov za vodenje in poveljevanje s podrejenimi štabi 
in enotami so povečane. Največ novih obveznosti sprejemajo 
občinski štabi za teritorialno obrambo na področju: 
— razvoja, organizacije, opremljenosti in usposabljanja 
neposredno podrejenih (prostorskih) enot Teritorialne 
obrambe, katerih število in raznovrstnost sta se s spremem- 
bami mobilizacijskega razvoja izredno povečala; 

- obsega in zahtevnosti strokovnega delovanja za usklajen 
razvoj sistema splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v občini, krajevni skupnosti, organizacijah združenega 
dela, kot tudi v širših družbenopolitičnih skupnostih ter na 
področju obrambnih priprav vseh dejavnikov za oborožen 
boj: 
- usposabljanja pripadnikov Teritorialne obrambe in 
Narodne zaščite za sodelovanje v oboroženem splošnem ljud- 
skem odporu v vojni; 
- evidence, shranjevanja, vzdrževanja in obnavljanja orožja 
in vojaške opreme in vojnih materialnih rezerv, katerih koli- 
čina je vsa leta naraščala in se sedaj približuje načrtovanim. 

Krepitvi bojne pripravljenosti Teritorialne obrambe SR Slo- 
venije smo v tem obdobju namenjali vso pozornost. Štabom in 
enotam smo v ta namen določili ustrezne cilje in naloge. 
V ospredju nadaljnjega razvoja Teritorialne obrambe so bile 
naloge na področju bojne pripravljenosti enot in štabov za 
teritorialno obrambo, usposabljanje enot, štabov in pripadni- 
kov za teritorialno obrambo ter odpravljanje ugotovljenih 
pomanjkljivosti iz prejšnjega obdobja. Naloge na področju 
krepitve teritorialne obrambe smo uresničevali na koncepcij- 
skih opredelitvah naše družbe in pri tem upoštevali mesto in 
vlogo Teritorialne obrambe v obrambno-zaščitnem sistemu, 
stopnjo ogrožanja varnosti SFRJ, tehnološki dejavnik, še zla- 
sti pa realne družbeno-ekonomske zmogljivosti naše druž- 
bene skupnosti. 

Pri tem smo upoštevali specifičnosti Teritorialne obrambe 
za bojno delovanje v pogojih začasno zasedenega ozemlja, ki 
mora zagotoviti uspešno delovanje našega družbenoekonom- 
skega in družbenopolitičnega sistema v vojni, uresničevanje 
nadzora ozemlja in izvajanje nalog družbene samozaščite, vse 
to pa predvsem pri uporabi partizanskega načina vodenja 
oboroženega boja. Na takšen način smo si prizadevali zagoto- 
viti vpetost teritorialne obrambe v sistem splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite na vseh stopnjah in uskla- 
jenost njenega razvoja z razvojem ljubljanskega armadnega 
območja in drugih subjektov splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. V ospredju so bile tri osrednje naloge: 
1. usposabljanje, 2. opremljanje in 3. vzdrževanje tehničnih 
materialnih sredstev, ki smo jih uspešno izvrševali ne glede na 
vse probleme in krize v družbi. Ugotavljamo, da smo uspešno 
opravili naloge s praktičnimi oblikami usposabljanja skupaj 
z ljubljanskim armadnim območjem (skupinske štabne in tak- 
tične vaje) in naloge ocenjevanja bojne pripravljenosti enot in 
štabov v organizaciji glavne inšpekcije oboroženih sil, repu- 
bliškega in ostalih štabov teritorialne obrambe SR Slovenije. 
Pri tem niso imeli nesreč, kraje, ali uničenja tehničnih materi- 
alnih sredstev, smrtnih nesreč ali težjih poškodb, kar je rezul- 
tat velikih naporov in samoodrekanja starešin stalne sestave 
štabov za teritorialno obrambo in odgovornega pristopa dru- 
gih subjektov, ki sodelujejo pri usposabljanju. 

V tem srednjeročnem obdobju se je sistem vodenja in 
poveljevanja v Teritorialni obrambi SR Slovenije še naprej 
izpopolnjeval in krepil. To velja še zlasti za tehnično opremlje- 
nost in za usposobljenost štabov in poveljstev za opravljanje 
njihovih nalog. Pri tem imajo štabi za teritorialno obrambo 
zelo specifičen položaj zaradi njihove dvojne povezanosti in 
odgovornosti. Z ene strani so horizontalno odgovorni različ- 
nim organom družbenopolitičnih skupnosti v skladu z njiho- 
vimi zakonskimi pristojnostmi, z druge pa so vertikalno vezani 
in odgovorni nadrejenim štabom za teritorialno obrambo. Na 
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ta način je sistem vodenja in poveljevanja v Teritorialni 
obrambi hkrati vključen v enoten sistem vodenja in poveljeva- 
nja v oboroženih silah SFRJ kot tudi v sistem vodenja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Na vseh ravneh so zagotovljene večvrstne zveze poveljeva- 
nja in sodelovanja, tako v sistemu zvez Teritorialne obrambe 
kot tudi z njenim vključevanjem v zveze drugih sistemov in 
imetnikov, zlasti v upravne zveze družbenopolitičnih skupno- 
sti. Vendar pa zaradi občutljivosti in izpostavljenosti zvez 
elektronskemu bojevanju z doseženim stanjem še ne moremo 
biti zadovoljni. Zaradi tega je modernizacija sistema zvez, 
krepitve njegove učinkovitejše zaščite in odpornosti ena pred- 
nostnih nalog v nadaljnjem razvoju Teritorialne obrambe. 

Posebna pozornost je posvečena koordinaciji strokovnega 
delovanja štabov za teritorialno obrambo z drugimi strokov- 
nimi nosilci obrambnih priprav. Ustrezno sodelovanje je raz- 
vito tudi na ravni pokrajin in občin. Pri tem so bila uspešno 
usklajevana različna vprašanja razvoja, opremljanja, skup- 
nega usposabljanja, poveljevanja ipd. Se posebej pozitivne 
učinke na tem področju smo zagotovili s skupnim usposablja- 
njem pristojnih izvršnih, upravnih, strokovnih in drugih orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti s štabi in poveljstvi Teritori- 
alne obrambe in Jugoslovanske ljudske armade na vajah 
»ROMANIJA«, »JESEN - 87« in »POMLAD - 88«, na kateri so 
vsi sodelujoči ob enaki predpostavki ugotavljali optimalne 
možnosti in rešitve ter tako usklajevali obrambno-varnostne 
priprave iz svoje pristojnosti. 

S takimi skupnimi vajami in z drugimi oblikami usposablja- 
nja so si štabi za teritorialno obrambo pridobili pomembna 
spoznanja in se na višji ravni usposobili za organiziranje in 
vodenje bojnega delovanja Teritorialne obrambe v najtežjih 
bojnih razmerah. Strokovna usposobljenost se je izboljšala 
zlasti pri višjih štabih za teritorialno obrambo, izboljšuje pa se 
tudi usposobljenost občinskih štabov, poveljstev in enot. 

Načrti pripravljenosti in uporabe Teritorialne obrambe so 
izdelani na vseh ravneh skladno s strokovnimi vojaškimi zah- 
tevami in omogočajo načrtno aktiviranje in uporabo enot 
teritorialne obrambe v vseh razmerah. 

Glede na omenjene finančne zmogljivosti družbenopolitič- 
nih skupnosti so načrti razvoja in dela (usposabljanje) štabov 
in enot Teritorialne obrambe zadovoljivo uresničeni. 

Priprave in urejanje prostora za izvajanje oboroženega boja 
za potrebe teritorialne obrambe v začetni fazi. Sedaj priprav- 
ljamo z drugimi pristojnimi organi študijo potreb in možnosti 
prilagajanje potreb in objektov potrebam oboroženega boja 
ter potrebam po graditvi najnujnejših posebnih objektov za te 
namene. 

Aktualne družbene, politične in vojaške razmere v svetu 
imajo enak vpliv na pripadnike teritorialne obrambe kot na 
vse delovne ljudi in občane. Pripadniki teritorialne obrambe 
podpirajo prizadevanja neuvrščene Jugoslavije v mednarod- 
nih odnosih, čeprav sodijo, da sedanje ekonomske in poli- 
tične razmere objektivno zmanjšujejo ugled naše države 
v svetu. Največ vprašanj pripadnikov teritorialne obrambe je 
povezano z zahtevo za hitrejše in enakopravnejše vkjučevanje 
jugoslovanskega gospodarstva v razvit evropski gospodarski 
prostor 

V zadnjem obdobju pa je bila velika pozornost pripadnikov 
teritorialne obrambe usmerjena na dogajanja v SFRJ. Nanje 
zaskrbljujoče vplivajo vse slabši življenjski pogoji in nenehno 
padanje življenjskega standarda, kar je najtesneje povezano 
z vse slabšimi pogoji gospodarjenja in povečanjem izgub, še 
zlasti pa zaostrene družbene in politične razmere v družbi. 
Skrbi jih tudi zastoj v razvoju socialističnega samoupravlja- 
nja, kar povzroča pretiran normativizem, hromi samoupravno 
pobudo delavcev in hkrati krepi državno birokracijo na vseh 
ravneh družbenega organiziranja. Pripadniki teritorialne 
obrambe vse pogosteje izražajo zaskrbljenost glede nadalj- 
njega koncepta in razvoja sistema splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Do takšnih tendenc so pripadniki teri- 
torialne obrambe zelo kritični in pričakujejo ustrezne odgo- 
vore. To pa med drugim rešujemo tudi s tem, da na usposab- 
ljanje enot in štabov za teritorialno obrambo vabimo odgo- 
vorne predstavnike vodstev družbenopolitičnih organizacij in 
organov družbenopolitičnih skupnosti, ki si tako prizadevajo 
ustrezno odgovoriti na postavljena vprašanja. 

Pripadniki teritorialne obrambe so najbolj kritični takrat, 
kadar usposabljanje enot in štabov za teritorialno obrambo ni 
dobro organizirano in kvalitetno izvedeno. Zahtevajo popolno 

izrabo časa in materialno-tehničnih sredstev, ki so namenjeni 
za usposabljanje, kakor tudi kvalitetno, racionalno in učinko- 
vito delo starešin in poveljstev. Zato namenjamo posebno 
skrb njihovemu vojaškostrokovnemu in družbenopolitičnemu 
usposabljanju. Idejnopolitično izobraževanje pripadnikov 
teritorialne obrambe izvajamo v najtesnejši povezavi z vodstvi 
družbenopolitičnih organizacij. Ocenjujemo, da smo bistveno 
posodobili strokovno usposobljenost starešin za politično 
delo. Okrepila se je tudi skrb in odgovornost družbenopolitič- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij za razvoj in 
usposabljanje enot in štabov za teritorialno obrambo na vseh 
ravneh njenega organiziranja. 

Pri družbenopolitičem delu in usposabljanju smo namenili 
ustrezno pozornost prenašanju, negovanju in razvijanju tradi- 
cij narodnoosvobodilnega boja in socialistične revolucije. Ta 
problematika je bila sestavni del programov usposabljanja 
enot in štabov za teritorialno obrambo. Vsekakor bi lahko 
namenili še večjo pozornost razvijanju kulturne dejavnosti 
v enotah in štabih za teritorialno obrambo. Kot ustrezne in 
najmnožičnejše oblike kulturno-zabavnega življenja pripadni- 
kov teritorialne obrambe so bili organizirani mitingi ob tabor- 
nem ognju, na katerih so pogosto sodelovali tudi delovni 
ljudje in občani, še zlasti pa borci in revolucionarji narodnoo- 
svobodilne borbe in socialistične revolucije. 

Obveščanju javnosti o doseženih rezultatih, načrtih in priza- 
devanjih teritorialne obrambe pri podružbljanju obrambnih 
priprav smo namenjali premio pozornosti, saj ne poteka 
stalno in kontinuirano skozi vse leto. Večina informacij je 
objavljena v lokalnih in pokrajinskih sredstvih javnega obveš- 
čanja. Boljše rezultate pa beležimo pri informiranju pripadni- 
kov teritorialne obrambe zlasti takrat, ko so enote in štabi na 
usposabljanju. 

V zadnjih dveh letih so se v SR Sloveniji razvila različna 
družbena gibanja in skupine, ki so imele določen vpliv tudi na 
pripadnike teritorialne obrambe. Ocenjujemo, da kljub njihovi 
različni aktivnosti in idejnopolitični usmerjenosti vse to ni 
bistveno vplivalo na odnos pripadnikov teritorialne obrambe 
do obrambnih nalog in na njihovo prizadevanje za doseganje 
dobrih rezultatov na usposabljanju. 

Angažiranje članov, aktivov in organov zveze komunistov 
Slovenije v teritorialni obrambi poteka skladno s sklepom 
Predsedstva CK ZKS. Njeno delovanje je v veliki meri odvisno 
od angažiranja in usmeritev ustreznih občinskih in medobčin- 
skih svetov ZK. S svojim delovanjem v enotah in štabih za 
teritorialno obrambo člani in organi ZK pomembno vplivajo 
na homogenost vojaških kolektivov in uspešnost pri uresniče- 
vanju načrtovanih nalog. 

Zveza socialistične mladine Slovenije je v enotah in štabih 
organizirana v skladu s statutarnim sklepom Republiške kon- 
ference ZSMS. Njeno delovanje usmerjajo občinske konfe- 
rence ZSMS, ki pa temu po občinah v organizacijskem in 
vsebinskem smislu namenjajo različno pozornost. 

Delovna disciplina pripadnikov, starešin in poveljstev enot 
teritorialne obrambe je bila v tem obdobju zelo dobra. Zaradi 
pretiranega poenotenja programov usposabljanja je bilo pre- 
malo samoiniciativnosti in kreativnosti starešin in poveljstev 
enot teritorialne obrambe. Vojaško obnašanje in red pripadni- 
kov teritorialne obrambe med usposabljanjem sta različna 
med enotami, boljša pa v tistih enotah, ki so dalj časa na 
usposabljanju. Težjih disciplinskih prekrškov ni bilo, kakor 
tudi ne negativnih izpadov in postopkov, ki bi ogrožali moral- 
nopolitično stanje enot in štabov za teritorialno obrambo. 

Na razpoloženje zaposlenih v štabih za teritorialno 
obrambo neugodno vplivajo tudi nekatera nerešena statusna 
vprašanja, zlasti pravno neurejeno stanje v zvezi z delovnimi 
razmerji, slabši delovni pogoji, neurejene stanovanjske raz- 
mere in slabi pogoji za reševanje počitnikovanj delavcev 
stalne sestave. Navedena vprašanja v zadnjem obdobju rešu- 
jemo v Republiškem štabu za teritorialno obrambo skupaj 
z ustreznimi organi družbenopolitičnih skupnosti in vodstvi 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Težišče usposabljanja je bilo na razvijanju strokovnih, 
moralnopolitičnih in psihofizičnih sposobnosti pripadnikov 
teritorialne obrambe in krepitvi kolektivov za izvajanje namen- 
skih nalog v oboroženem boju, še zlasti v razmerah začasne 
zasedenosti ozemlja ter za reševanje ljudi in imetja ob narav- 
nih in drugih nesrečah. Vsebinsko je izhajalo iz zasnove 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, vloge in 
mesta Teritorialne obrame, ideološkopolitičnih usmeritev, pri 
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čemer smo upoštevali izkušnje narodnoosvobodilnega boja 
in drugih osvobodilnih vojn ter značilnosti sodobnih vojn. Vse 
to je utrdilo subjektivno vlogo delovnih ljudi in občanov 
- pripadnikov Teritorialne obrambe, izboljšala se je njihova 
vojaška strokovnost, dosegli smo večjo stopnjo vojaške orga- 
niziranosti, pravilen medsebojni odnos, red in disciplino ter 
okrepili obrambno zavest pripadnikov Teritorialne obrambe. 
Nadalje smo dosegli večjo stopnjo usposobljenosti Teritori- 
alne obrambe za enotno delovanje z vsemi sestavinami 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, še pose- 
bej z Jugoslovansko ljudsko armado, organi za notranje 
zadeve, organi civilne zaščite, Zvezo rezervnih vojaških stare- 
šin, Teritorialno obrambo sosednje republike in s subjekti 
gospodarskih in družbenih dejavnosti. 

Posebna pozornost je bila namenjena pravilni izbiri kadrov 
za popolnitev formacijskih dolžnosti. Pri kadrovanju smo 
v večji meri upoštevali njihovo splošno znanje (izobrazbo), 
redno dejavnost in pridobljeno znanje v Jugoslovanski ljudski 
armadi. Zlasti je bila zaostrena politika kadrovanja za najod- 
govornejše dolžnosti v Teritorialni obrambi od komandirja 
čete dalje. Zahtevali smo, da te položaje zasedajo rezervni 
vojaški starešine, ki imajo ugled v svojem okolju, ustrezne 
osebne kvalitete, višjo stopnjo vojaškostrokovnih znanj, 
izkušnje v vodenju in poveljevanju, da so pravilno idejno 
usmerjeni ter da imajo osebno afiniteto do izvajanja vojaških 
na[og. 

Štabi in starešine so se usposabljali zlasti za uspešno izva- 
janje mobilizacije, za uspešno vodenje in poveljevanje eno- 
tam v boju, posebej v razmerah začasno zasedenega ozemlja 
ter za boj proti silam specialne vojne. Starešine enot so 
v celoti izvajali usposabljanje in urjenje svojih enot, starešine 
v stalni sestavi štabov za teritorialno obrambo pa so bili 
angažirani v pripravi rezervnih starešin za usposabljanje enot, 
še zlasti v metodični pripravi tega usposabljanja in njegovi 
materialni oskrbi. 

Celotno usposabljanje in poveljevanje je potekalo v sloven- 
skem jeziku skladno z Zakonom o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti. Pri tem so se pojavljale težave, ker so 
se starešine med služenjem vojaškega roka usposabljali le 
v srbohrvatskem jeziku, še vedno pa je na voljo premalo 
strokovne literature v slovenščini. Republiški štab za teritori- 
alno obrambo je namenjal veliko pozornost odpravljanju teh 
pomanjkljivosti, njegovi pripadniki pa se neposredno tudi 
angažirajo v prevajanju vojaške literature v slovenščino. 

Skupaj z Zvezo rezervnih vojaških starešin smo spodbujali 
individualno izobraževanje pripadnikov Teritorialne obrambe, 
še zlasti starešin. Starešine na pomembnejših dolžnostih in 
vojaki določenih specialnosti so se usposabljali tudi na različ- 
nih tečajih v organizaciji štabov za teritorialno obrambo ter 
v šolskih centrih Jugoslovanske ljudske armade. Poudariti je 
potrebno, da se je v zadnjem obdobju zaostril problem druž- 
benega vrednotenja angažiranosti v Teritorialni obrambi, saj 
je del rezervnih vojaških starešin na najodgovornejših dolžno- 
stih zelo obremenjen z vojaškimi nalogami. 

Vojaškostrokovna usposobljenost starešin za opravljanje 
formacijskih dolžnosti se je v tem obdobju izboljšala, še zlasti 
za skupno delo z drugimi subjekti splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Izurjenost enot in štabov za teritorialno obrambo za bojeva- 
nje v sodobnih razmerah, v težkih vremenskih in prostorskih 
razmerah ter še posebej v razmerah začasne zasedenosti, je 
sicer boljša, vendar še ne zadostna. Še bomo morali izboljšati 
tehnično obvladovanje osebne in kolektivne obrožitve ter 
vojaške opreme. Večja pozornost je bila posvečena strelski 
izurjenosti, ki jo moramo še izboljšati. Na pomanjkljivost 
v strelski izurjenosti so vplivali številni razlogi, še zlasti 
pomanjkanje sodobnih strelišč, predvsem pa dejstvo, da stre- 
ljanje premalokrat izvajamo. 

Na urjenjih se je pogosto pokazala slaba psihofizična pri- 
pravljenost pripadnikov Teritorialne obrambe, kar je rezultat 
sodobnega načina življenja. Množične rekreativne dejavnosti 
pa na tem področju že kažejo pozitivne spremembe. 

Največja stopnja intenzivnosti usposabljanja je potekala na 
skupnem usposabljanju celotne Teritorialne obrambe. 
Težišče je bilo na praktičnem urjenju enot, zlasti na taktičnem 
urjenju enot, zlasti na taktičnem urjenju enot - oddelka, voda 
in čete na terenu po metodi premičnega taborjenja. 

Skladno s srednjeročnim načrtom usposabljanja bi moralo 
osnovno usposabljanje pripadnikov enot Teritorialne 

obrambe trajati praviloma 7 dni enkrat v petletnem ciklusu, 
vendar se je čas urjenja enot zaradi materialno-finančne mož- 
nosti skrajševal na 4-7 dni, v nekaterih občinah celo na 3-4 
dni, kar negativno vpliva na stopnjo usposobljenosti Teritori- 
alne obrambe. 

Razen osnovnega usposabljanja smo organizirali tudi 
dopolnilno, in sicer vsako leto ob dela prostih dneh, razen 
v letu, ko je bila enota na osnovnem usposabljanju. Zaradi 
finančnih težav smo morali tudi to obliko usposalbjanja pogo- 
sto skrajšati. 

Nadaljnje zmanjševanje obsega usposabljanja zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev pa ni več sprejemljivo, če 
želimo obdržati izurjenost štabov in enot na doseženi oziroma 
željeni ravni. 

Poleg tega so se enote Teritorialne obrambe vključevale 
v skupne taktične vaje z enotami Jugoslovanske ljudske 
armade in drugimi subjekti splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. Enote protiletalske obrambe, enote za 
podporo in protioklepni boj, letalske enote, diverzantske in 
protidiverzantske enote, enote za zveze in izvidniške enote ter 
vojaški obvezniki - specialisti, ki upravljajo s sodobnimi 
sredstvi, so se v okviru petletnega ciklusa še 1-2-krat letno 
dodatno kondicijsko urili na poligonih, v kabinetih in učilni- 
cah ob pomoči enot Jugoslovanske ljudske armade, radio 
klubov, Zveze letalskih organizacij Slovenije in drugih družbe- 
nih organizacij in društev. Starešine se za usposabljanje enot 
v petih letih angažirajo približno 20-22 dni. Urjenje starešin 
na vodilnih položajih v štabih in poveljstvih s praktičnimi 
oblikami usposabljanja obsega v petih letih 25-30 dni ali 5-6 
dni na leto. Vojaški obveznik je v petih letih na urjenju pri- 
bližno 13-15 dni ali 2,5-3 dni na leto. 

Leto 1-3 dni 4-7 dni Skupaj 
1985 36.401 12.620 49.021 
1986 30.188 15.661 45.849 
1987 25.791 16.067 44.858 
Skupaj 92.380 44.348 139.728 

Štabi za teritorialno obrambo so v preteklem obdobju sode- 
lovali pri različnih oblikah usposabljanja mladine. Predvsem 
so izvajali vojaško strokovno usposabljanje mladine, ki ne 
nadaljuje srednjega usmerjenega izobraževanja, sodelovali 
v obrambnih krožkih, pri organiziranju obrambnih dni 
v okviru mladinskih delovnih akcij ipd. 

Z Zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaš- 
čiti so štabi prevzeli odgovornost za usposabljanje narodne 
zaščite za oborožen boj. Te aktivnosti se že bolj ali manj 
uspešno izvajajo, naloga pa predstavlja pomembno razširitev 
angažiranja štabov za teritorialno obrambo. 

Popolnjenost teritorialne obrambe SR Slovenije z vojaškimi 
obvezniki je dobra in omogoča formiranje enot in štabov za 
teritorialno obrambo po mobilizacijskem razvoju. 

Mobilizacijski načrti so izdelani za vse štabe in enote Terito- 
rialne obrambe in zagotavljajo izvedbo mobilizacije tudi v naj- 
težjih razmerah. 

Odziv vojaških obveznikov na vojaško usposabljanej se je 
v tem obdobju gibal v povprečju 90%, slabši je v večjih mestih. 

Najpogostejši razlogi za neodziv so bili službena odsotnost, 
bolezen, bivanje v tujini, pomanjkljivosti vpoklicne službe in 
drugo. Neopravičena odsotnost pa se je v vseh preteklih letih 
gibala v enakih okvirih in nima zaskrbljujočega obsega. Zoper 
neopravičeno odsotne so bili sproženi postopki pri organih za 
prekrške. 

Sistem zaledne oskrbe se je v obravnavanem obdobju razvi- 
jal organizacijsko in koncepcijsko skladno z danimi usmeri- 
tvami. Predsedstev SFRJ in SR Slovenije in drugimi doktrinar- 
nimi dokumenti, ki se nanašajo na zaledno oskrbo skladno 
z materialnimi in drugimi možnostmi družbenopolitičnih 
skupnosti pri čemer so doseženi dobri rezultati. 

Osnovne pomanjkljivosti in problemi v zaledni oskrbi šta- 
bov in enot Teritorialne obrambe pa se izražajo v pomanjklji- 
vem zagotavljanju pogojev oskrbe v razmerah začasne zase- 
denosti ozemlja, ki se manifestirajo v organizaciji, stopnji 
usposobljenosti in zmožnosti materialne baze, še posebej na 
področju vzdrževanja in opravila materialno-tehničnih sred- 
stev. 

Finančne možnosti Teritorialne obrambne so se v tem 
obdobju realno poslabšale. Sorazmerno s padanjem višine 
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sredstev za potrebe splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite so se zmanjševala tudi sredstva za Teritorialno 
obrambo. Gibanja porabe in udeležba Teritorialne obrambe 
v teh sredstevih so bila poletih naslednja: 

1985 1986 1987 
% od narodnega dohodka za potrebe 0,28 0,25 0,23 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite 
Delež Teritorialne obrambe v teh sred- 0,12 0,10 0,08 
stvih 

Pri takšnem zmanjševanju sredstev za potrebe Teritorialne 
obrambe se je v strukturi njene porabe zmanjšal tudi delež 
sredstev za nabavo orožja in vojaške opreme ter delež sred- 
stev, namenjen za tekoče vzdrževanje materialno-tehničnih 
sredstev, popravila ter za gradnjo in adaptacijo skladišč. 
Sredstva za usposabljanje so se gibala v enakih okvirih 
(8-9%), zaradi česar smo morali vojaške vaje in urjenja skraj- 
šati in kolikor je bilo mogoče, smo jih organizirali v dela 
prostih dneh. 

Opremljenost pripadnikov Teritorialne obrambe z lahkim 
orožjem in strelivom je dobra. Presežek nekaterih vrst orožja 
je nemenjen za potrebe narodne zaščite. 

V opremi enot in štabov še vedno ni zadovoljivo rešeno 
vprašanje inženirske opreme, sredstev za dekontaminacijo in 
detekcijo ter kolektivnih intendantskih sredstev. 

Program gradnje skladiščnega prostora ne uresničujemo 
po načrtu zaradi zaostajanja finangnih sredstev soinvestitorja 
Jugoslovanske ljudske armade, pričakujemo pa povečanje 
tega obsega v naslednjem obdobju, kar bi bilo skladno z raz- 
vojem materialne baze oboroženega boja. 

Se naprej je aktualen problem popolnitve enot Teritorialne 
obrambe z ustreznimi tovornimi konji skladno s formacijskimi 
zahtevami in predpostavljenimi bojnimi razmerami na 
začasno zasedenem ozemlju. 

Novo kvaliteto pri usklajenem razvoju Teritorialne obrambe 
SR Slovenije bi moralo zagotoviti uresničevanje Dogovora 
o uresničitvi nalog splošne ljudske obrambe, ki so skupnega 
pomena za obrambno pripravljenost Socialistične republike 
Slovenije v obdobju 1985-1990, ki so ga v letu 1984 sprejele 
vse občine. S tem dogovorom naj bi bila zagotovljena 
finančna sredstva za nabavo sodobnejših sredstev za protio- 
klepni boj, protiletalsko obrambo in sredstev zvez, za uspo- 
sabljanje letalskih oddelkov Teritorialne obrambe in del sred- 
stev za osebne dohodke stalne sestave delavcev v pokrajin- 
skih štabih za teritorialno obrambo glede na posebnosti 
v organiziranju pokrajin. Pomembno pa je poudariti, da 
osebni dohodki zaposlenih v pokrajinskih štabih za teritori- 
alno obrambo že presegajo 80% sredstev sklada vzajemnosti, 
kar ni v skladu s ciljem in namenom sprejetega dogovora. 

Splošno stanje varnosti in samozaščite v enotah in štabih za 
teritorialno obrambo je bilo dobro. Zapletene gospodarske 
razmere niso izrazito negativno vplivale na varnostne razmere 
v Teritorialni obrambi SR Slovenije. Sovražnih izpadov ali 
organiziranega sovražnega delovanja ni bilo, v manjšem 
obsegu pa je prišlo do nespoštovanja predpisov in familiar- 
nosti. 

V zadnjem obdobju ni bilo registriranih izgub vojaških 
dokumentov in odtekanja zaupnih podatkov. S tehnično-var- 

nostnimi napravami se je izboljšala varnostna zaščita mirno- 
dobnih sedežev štabov za teritorialno obrambo, skladišč 
orožja in vojaške opreme. 

Sodelovanje organov varnosti Teritorialne obrambe 
s sorodnimi službami v Jugoslovanski ljudski armadi, organi 
republiškega sekretariata za notranje zadeve in z drugimi 
subjekti varnosti in samozaščite je dobro razvito. 

Temeljne usmeritve razvoja Teritorialne obrambe 
v naslednjem obdobju 

1. Teritorialna obramba se bo razvijala skladno s sklepi in 
priporočili pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti, 
njeno normativno opredeljeno vlogo, doktrinarnimi opredeli- 
tvami ter idejnopolitičnimi izhodišči Zveze komunistov. Okre- 
piti je treba njeno vpetost v enoten sistem splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite na vseh ravneh samou- 
pravne in družbenopolitične organiziranosti. Pri tem moramo 
zagotoviti skladen razvoj vseh sestavin sistema splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite. Štabi za Teritorialno 
obrambo pa se morajo še v večji meri uveljaviti kot organi 
vodenja in poveljevanja s podrejenimi enotami in štabi ter kot 
strokovni organi družbenopolitičnih skupnosti za vodenje 
oboroženega boja. 

2. Pomembnejši prispevek moramo dati utrjevanju pogojev 
za nadaljnje uveljavljanje odgovornosti delovnih ljudi in obča- 
nov pri podružbljanju obrambe in varnosti, zlasti glede vloge 
in nalog Teritorialne obrambe SR Slovenije. 

3. Posebno pozornost je treba nameniti spremljanju in oce- 
njevanju moralnopolitičnega stanja, kar je potrebno najtes- 
neje usklajevati z ustreznimi organi družbenopolitičnih skup- 
nosti in vodstvi družbenopolitičnih organizacij ter drugimi 
subjekti splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Sklepe iz ocen moralnopolitičnega stanja moramo vgrajevati 
v programe dela in usposabljanja enot in štabov za Teritori- 
alno obrambo. 

4. V tem obdobju moramo v organizacijskem in kadrov- 
skem pogledu dokončno uveljaviti spremembe in dopolnitve 
organizacijsko-formacijskega razvoja Teritorialne obrambe 
na vseh ravneh njene organiziranosti. Pri kadrovskem popol- 
njevanju enot in štabov je nujno, da uveljavljamo merila, ki 
bodo zagotavljala uspešno namensko uporabo enot ter kvali- 
tetno vodenje in poveljevanje z enotami in štabi za teritorialno 
obrambo. 

5. Teritorialna obramba se bo še naprej usposabljala za 
izvajanje oboroženega boja in za ostale naloge, določene 
z Zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 
Težišče usposabljanja bo na vodenju oboroženega boja v raz- 
merah začasne zasedenosti ozemlja ter na boljši izurjenosti 
za bojevanje v sodobnih razmerah, v neugodnih vremenskih 
in prostorskih razmerah, še zlasti pa na boljši izurjenosti 
v partizanskem načinu bojevanja. Ustvarjali bomo pogoje za 
doseganje boljših rezultatov v strelski izurjenosti in dvigali 
raven tehničnega obvladovanja sodobne oborožitve. 

6. Štabi za Teritorialno obrambo bodo skupaj z drugimi 
pristojnimi organi družbenopolitičnih skupnosti dograjevali 
in izpopolnjevali enoten sistem materialne in zdravstvene 
oskrbe prebivalstva in oboroženih sil v vojni. V sklopu teh 
prizadevanj bodo sodelovali pri izboljševanju organizacije, 
ustvarjanju ustreznih pogojev za oskrbo ter sodelovali pri 
skupnem usposabljanju s pristojnimi organi družbenopolitič- 
nih skupnosti. 
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