
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN   Ljubka, 24.4.1999 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE Letnikxv,ttev.n 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE cena 3.000 dm 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
24. maja 1989 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 24. maja 1989. 

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

- informacijo o Evropskih skupnostih in o Evropi 1992 ter 
vključevanje in priprave Slovenije na nove zahteve evrop- 
skega trga 

- predlog sprememb in dopolnitev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SR Slovenije 

- zahtevo za izdajo sprememb in dopolnitev kazenskega 
zakona SFR Jugoslavije s predlogom za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah kazenskega zakona SFR Jugoslavije 
z osnutkom zakona 

- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o notranjih 
zadevah z osnutkom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem obveščanju 

- osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- informacijo o vključevanju SR Slovenije v obstoječe 
oblike regionalnega sodelovanja v evropskem prostoru 

- poročilo o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1975 in srednjeročnega programa ukrepov in 
aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja 

- predlog za izdajo zakona o republiških praznikih in dela 
prostih dnevih SR Sloveniji z osnutkom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o razlasti- 
tvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 s predlogom 
zakona 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ Jugoslavije o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščin SFR Jugoslavije 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
v obdobju 1986- 1990 

- osnutek zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o Muzeju revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in vlado Zvezne 
republike Nemčije o pošiljanju jugoslovanskih delavcev orga- 
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nizacij združenega dela iz SFR Jugoslavije in o zaposlovanju 
v Zvezni republiki Nemčiji na podlagi pogodb o izvajanju del. 

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala tudi: 

- osnutek deviznega zakona. 
Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o zunanjetrgovinskem prometu 
- osnutek zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti 

v tujini 
- predlog zakona o ratifikaciji protokola k sporazumu 

o sodelovnaju med SFR Jugoslavijo in Evropsko gospodarsko 
skupnostjo po pristopu Kraljevine Španije in Republike Portu- 
galske k skupnosti, z aneksi 

- poročilo Narodne banke Slovenije za leto 1988 z zaključ- 
nim računom za leto 1988 in finančnim načrtom za leto 1989 

- letno poročilo in zaključni račun Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1988. 

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

družbenopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
14. aprila 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnnem zasedanju poslušali: 

- uvodno besedo Mirana Potrča, predsednika Komisije 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja k določitvi 
osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije 

- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k bilanci nalog in sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti v letu 1989, ki jo je podal Erik Vranko, 
član izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so določili osnutek amandmajev k ustavi SR Slovenije, 
sprejeli pa so tudi sklepe. 

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

- predlog ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slo- 
venije za uresničevanje razvojnih načrtov in krepitev splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi predloga usklajene bilance nalog in 

sredstev samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti za leto 1989 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog zakona o določitvi akontacij za prispevke iz 

dohodka v obdobju april-julij 1989 
- predlog zakona o spremembah zakona o volitvah in 

odpoklicu organov upravljanja in imenovanja poslovodnih 
organov v organizacijah združenega dela 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o urejanju prostora 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 

o usmerjanju dela temeljnega davka od prometa naftnih deri- 
vatov 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slo- 
venije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo 

Zbora sta ob obravnavi predloga tega zakona sprejela 
sklep. 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o obveznostih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za leto 1989, določenih v zakonu 
o sredstvih za odpravo, posledic katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne gore v letu 1989 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med SFRJ in Republiko Italijo o brezcarinski bla- 
govni menjavi v okviru tržaškega sporazuma o maloobmej- 
nem prometu z listinama »C« in »D«. 

- predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu 
o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slo- 
venije in k spremembam in dopolnitvam statuta Samoupravne 
interesne skupnosti za ceste Slovenije. 

Zbor združenega dela je sprejel: 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona z dopolnilnim predlo- 

gom o oprostitvi plačila carine in drugih uvoznih davščin za 
uvoz opreme in reprodukcijskega materiala za IX. konferenco 
neuvrščenih držav 1989 v Beogradu 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi dinar- 
skih sredstev za predčasno odplačilo obveznosti iz naslova 
zunanjih kreditov Narodne banke Jugoslavije 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
protokola o sporazumu med SFRJ in državami - članicami 
Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skup- 
nostjo za premog in jeklo po pristopu Kraljevine Španije in 
Republike Portugalske s prilogo. 

Družbenopolitični zbor je sprejel: 
- predlog ugotovitev, stališč in sklepov k informaciji 

o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine delegatov za pro- 
učitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani. 

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

- predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o ravnanju 
z gradivi zaupne narave. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog zakona o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado 

Edvard Kardelj; za člane tega odbora so bili izvoljeni: dr. Dali 
Djonlagič, Zoran Polič in mag. Stane Vlaj. 

- predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega odbora 
sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša 
Pijade; za člana upravnega odbora tega sklada sta bila izvo- 
ljena: Brane Kovič in Boris Zaplatil. 

- predlog odloka o imenovanju Petra Hočevarjaza namest- 
nika predsednika Republiškega komiteja za družbeno plani- 
ranje; 

- predlog odloka o imenovanju Siivija Šinkovca za namest- 
nika javnega tožilca SR Slovenije; 

- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije; za sodnike Sodišča združenega dela SR 
Slovenije so bili izvoljeni: Janez Begeš, Marjan Belovič, 
Vesna Cvetic, Božena Dojer, Lidija Hazabent, Mara Jecl, 
Andrej Jug, Angela Karakatič, Franc Kejžar, Vekoslav Kosi, 
Roman Ledinek, Albert Mislej, Avgust Praznik, Andrej 
Redjko, Tončka Rožman, Aleksander Štampah, Marta 
Toplak, Ciril Urek in Jože Vidovič. 

- predlog odloka o razrešitvi Jožeta Trošta dolžnosti pred- 
sednika Višjega sodišča v Kopru; 

- predlog odloka o razrešitvi Judite Trebar dolžnosti sod- 
nice Višjega sodišča v Celju; 

- predlog odloka o razrešitvi Antona Brodaričadolžnosti 
sodnika Višjega sodišča v Mariboru. 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
14. aprila 1989 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je bil za 
člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije iz Socialistične republike Slovenije izvoljen dr. Janez 
Drnovšek. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o dosedanjem delu m 
ugotovitvah skupine delegatov za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega 
procesa proti četverici v Ljubljani.   

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 29. marca 1989 in na seji Družbeno- 
političnega zbora dne 14. aprila 1989 na 
podlagi obravnave Informacije o dose- 
danjem delu in ugotovitvah skupine de- 
legatov za celovito proučitev okoliščin 
in posledic sodnega procesa proti če- 
tverici v Ljubljani sprejela naslednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE 

1. Skupščina SR Slovenije sprejema 
Informacijo Skupine delegatov vseh zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije za celovito 
proučitev okoliščin in posledic sodnega 
procesa proti četverici v Ljubljani o nje- 
nem dosedanjem delu in ugotovitvah. 

2. Skupščina ugotavlja, da je bila Sku- 
pina delegatov seznanjena z vsebino po- 
velja št. 5044-3 komandanta LAO z dne 8. 
1. 1988, ki predstavlja akt poveljevanja, ki 
se nanaša na obrambne naloge in samo- 
zaščitne ukrepe v JLA in se ji ne zdi 
sporen, razen v dveh točkah. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je 
Skupina delegatov utemeljeno opozorila, 
da so nekatere določbe teh dveh točk 
povelja nezakonite in da so v neskladju 
z načeli pravne države ter v nasprotju 
z duhom ustave naše demokratične soci- 
alistične družbene ureditve. 

Skupina iz objektivnih razlogov še ni 
mogla proučiti vseh relevantnih dejstev 
v zvezi s tem poveljem, zlasti ne vseh 
podlag, na osnovi katerih je bilo povelje 
izdano in tudi ne opravil oziroma dejav- 
nosti, ki so se izvajale na podlagi določil 
povelja. 

Upoštevajoč dejstvo, da je protipravna 
odtujitev tega dokumenta bila neposred- 
ni povod za sodni postopek, katerega 
okoliščine ocenjuje Skupina delegatov in 
zaradi pomena te ocene Skupščina SR 
Slovenije predlaga: 

a) da Predsedstvo SFRJ izroči Skupšči- 
ni SR Slovenije povelje št. 5044-3 koman- 
danta LAO in ji omogoči, da javno objavi 
5. in 6. točko navedenega povelja ter da 
Predsedstvo SFRJ izroči Skupščini SR 
Slovenije tudi povelje, na podlagi katere- 
ga je bilo izdano povelje komandanta 
LAO; 

b) da delegati Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ iz SR Slovenije v Odboru za 
ljudsko obrambo in drugih pristojnih te- 
lesih tega zbora seznanijo njihove člane 
z vsebino teh točk povelja in oceno Sku- 
pine delegatov o njihovi ustavnosti in za- 
konitosti ter od pristojnih organov zahte- 
vajo potrebne podatke in dokumente 
o podalgah, ki so bile osnova za izdajo 
povelja, kakor tudi o opravilih in oblikah 
dejavnosti, ki so se izvajale na podlagi 
določil tega dokumenta; da naj pristojni 
zvezni organi tudi sami proučijo informa- 
cijo Skupine delegatov in zavzamejo sta- 
lišče o celotni obravnavani problematiki 
in še posebej o zakonitosti spornih do- 
ločb povelja; 

c) da Skupina delegatov, ob sodelova- 
nju strokovnih in znanstvenih institucij in 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije prouči zvezni zakon 
o splošni ljudski obrambi in zvezni zakon 
o temeljih sistema državne varnosti ter 
predpise, izdane na njunih podlagah 
v zvezi z vlogo JLA v sistemu družbene 
samozaščite in da predloge za eventual- 
ne spremembe in dopolnitve zakonskih 
določb. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da se v zvezi s sodelovanjem posamezni- 
kov, ki Skupini delegatov pojasnjujejo 
posamezna vprašanja, pojavljajo v neka- 
terih sredstvih javnega obveščanja oce- 
ne, ki bi lahko otežile njeno nadaljnje 
delo, saj so v njih kategorične kvalifikaci- 
je ravnanj posameznikov in organov, če- 
prav skupina okoliščin še ni pojasnila in 
tudi ne oblikovala končnih ugotovitev in 
ocen. Javnost in sredstva javnega obveš- 
čanja imajo seveda vso pravico, da sproti 
komentirajo delo Skupine delegatov in 

vprašanja, ki so se pred njo pojavila, ven- 
dar pa Skupina delegatov zaradi izredne 
delikatnosti vprašanj, ki jih obravnava, 
poziva vse k strpnemu, kulturnemu ter 
pravno in etično korektnemu obravnava- 
nju teh vprašanj, zlasti še k temu, da ne 
dajejo kategoričnih sodb in ocen, dokler 
vprašanje ni vsestransko proučeno in do- 
kler niso vsi prizadeti imeli možnost, da 
povedo svoje mnenje. 

4. Zaradi pomena vprašanj, ki jih 
obravnava Skupina delegatov, Skupšči- 
na SR Slovenije poziva pristojne organe 
in javnost k temeljiti obravnavi teh vpra- 
šanj brez etiketiranj in vnaprejšnjih kvali- 
fikacij, ki jih je bilo mogoče zaslediti 
v odzivih na dosedanje delo Skupine de- 
legatov in stališča organov SR Slovenije 
ter vodstev družbenopolitičnih organiza- 
cij in javnosti v naši republiki. 

5. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da dejanja, ki so pripeljala do procesa, 
niso povzročila dejanske škode, zato po- 
ziva Predsedstvo SFRJ, da uporabi vse 
zakonske možnosti ter da obsojencem 
odpusti prestajanje kazni oziroma jih po- 
milosti. Skupščina SR Slovenije ob tem 
izraža prepričanje, da bo v jugoslovanski 
javnosti pomilostitev iz navedenih razlo- 
gov naletela na pozitiven odmev in da bo 
sprejeta kot dejanje humanosti in politič- 
ne modrosti. 

6. Skupščina SR Slovenije podpira do- 
sedanje delo Skupine delegatov, zato naj 
le-ta nadaljuje s svojim delom v skladu 
z nalogami iz odloka ter ugotovitvami, 
stališči in sklepi zborov ter zborom 
Skupščine SR Slovenije čimprej posre- 
duje svojo dokončno oceno o vseh oko- 
liščinah in posledicah sodnega procesa 
proti četverici v Ljubljani. Da bi Skupina 
lahko pospešila svoje delo, ji je treba 
zagotoviti vso strokovno pomoč, ki jo bo 
Skupina zahtevala. 

7. Skupščina SR Slovenije soglaša 
s tem, da se takoj objavi ocena vojaškega 
povelja, iz katere naj se izpusti navedba 
celotnega besedila 5. in 6. točke tega 
povelja. 

INFORMACIJA 

o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine delegatov vseh 

zborov Skupščine SR Slovenije za celovito preučitev okoliščin 

in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani  

I vpogledati vse potrebne dokumente, oceniti vsa relevantna 
dejstva ter podatke, s katerimi razpolaga skupščina, in druge, 

Skupina delegatov je bila ustanovljena na sejah zborov ki so pomembni za oceno širših okoliščih, v katerih je potekal 
Skupščine SR Slovenije 25. oktobra 1988. Odlok o ustanovitvi, sodni proces; or... nnQt-nk, un|ivaii 
nalogah in sestavi skupine določa skupini naslednje naloge: b) proučit! in ocenit1, npkatera bistvena 

a) proučiti in oceniti vse okoliščine, v katerih je bil sprožen morebitni drugačni pogled oMolženih na neka^ra tMStvena 
postopek pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani; v tem okviru vprašanja koncepcije in delovanja institucij našega sistema, 
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c) ugotoviti, ali je bila z ravnanjem posameznikov in orga- 
nov kršena ustavnost in zakonitost in ali je v zvezi s tem 
podana njihova odgovornost; 

d) ugotoviti, ali so v pravni sistem vgrajene določbe, ki 
ovirajo varstvo z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic posa- 
meznika; 

e) preveriti ustavnost in zakonitost postopkov, ki so bili 
podlaga za oceno o varnostni situaciji v SR Sloveniji, sprejeti 
na seji Vojaškega sveta v Zveznem sekretariatu za ljudsko 
obrambo, in postopkov, ki so iz te ocene izhajali; 

f) na podlagi ugotovitev predložiti zborom Skupščine SR 
Slovenije poročilo 

- s predlogom politične ocene, 
- oceno odgovornosti organov, služb in posameznikov, če 

se ugotovi, da so podane kršitve ustavnosti in zakonitosti, 
- opozorila na nujne spremembe tistih sistemskih rešitev, 

ki so bile podlaga za morebitno kršitev z ustavo zajamčenih 
pravic in svoboščin posameznika. 

II. 

Na podlagi tako določenih nalog in temeljne dokumentacije 
je skupina na svoji 1. seji 4. novembra 1988 določila bistvene 
okoliščine, ki jih mora pri svojem delu najprej proučiti: 

1. Vojaško povelje komandanta LAO z oznako 'vojaško 
tajnost- strogo zaupno' št. 5044-3 z dne 8. 1. 1988, okoliš- 
čine, v katerih je dokument nastal in družbene razmere, 
v katerih so se oblikovale ocene, ki so podlaga tega doku- 
menta. 

2. Ocena o varnostno-političnih razmerah v Sloveniji 
v začetku leta 1988, sporočila s seje Vojaškega sveta pri 
Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo (25/3-1988) in pre- 
soja postopkov, ki so izhajali iz te ocene. 

3. Delo organov za notranje zadeve v zvezi s sprožitvijo 
postopka in pojasnitev akcije Mladost. 

4. Uporaba jezika v postopku pred Vojaškim sodiščem 
v Ljubljani. 

5. Druge pomembne okoliščine, zlasti tiste, ki bodo eventu- 
alno dokumentirane v zvezi z izjavo za javnost RK ZSMS z dne 
21/9- 1988 in sporočilom Odbora za varstvo človekovih pra- 
vic št. 52a. 

6. Uveljavljanje stališč Skupščine SR Slovenije in drugih 
dejavnikov političnega sistema v zvezi s procesom. 

III. 

a) Z vojaškim poveljem komandanta LAO, označenim 
z 'vojaška tajnost-strogo zaupno' št. 5044-3 z dne 8.1.1988 
se je skupina seznanila na 2. seji 10. novembra 1988. Te seje 
skupine so se udeležili Stane Dolanc, podpredsednik Pred- 
sedstva SFRJ, Janez Stanovnik, predsednik Predsedstva SR 
Slovenije in Andrej Marine, član Predsedstva SR Slovenije. 
Z naravo in bistveno vsebino povelja je skupino seznanil 
Stane Dolanc, ki je pri tem poudaril stališče Predsedstva 
SFRJ, da gre za akt poveljevanja, ki se nanaša na redno 
aktivnost enot JLA in da so bili analogni dokumenti izdani na 
vseh drugih območjih Jugoslavije. Tovariš Stane Dolanc je 
skupino na njeni 2. seji seznanil, da je Predsedstvo SFRJ 
v drugi polovici leta 1987 večkrat ocenjevalo varnostno-poli- 
tične razmere in pri tem ugotavljalo, da so se razmere v družbi 
zaostrile, kar se je kazalo tudi v vse večjem številu stavk in 
napovedih možnosti generalne stavke. V kontekstu takšnih 
razmer so pristojni organi na podlagi sprejetih ocen prilaga- 
jali svoje dokumente o ravnanju v teh razmerah. 

Skupina je z elementi varnostno-političnih ocen Predsed- 
stva SFRJ in varnostno-političnih razmer v Sloveniji sezna- 
nila tudi na 5. seji 15. decembra 1988. Seje skupine so se 
udeležili tovariši France Popit, ki je bil predsednik Predsed- 
stva SR Slovenije do maja 1988, Janez Stanovnik, predsednik 
Predsedstva SR Slovenije in Milan Kučan, predsednik Pred- 
sedstva CK ZKS in predsednik Republiškega komiteja za 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Skupina je bila tudi seznanjena, da v ocenah varnostno- 
političnih razmer, ki jih sprejema Predsedstvo SFRJ, nikoli ni 
prišlo do ocen o kontrarevoluciji in specialni vojni. Glede 
varnostnih razmer v Sloveniji proti k oncu 1987 in v začetku 
leta 1988 je bila skupina opozorjena na kontekst sprejemanja 
pomembnih gospodarskih odločitev v Skupščini SFRJ 
v novembru 1987 - antiinflacijski program ter decembru 1987 

in januarju 1988 - sprejemanje resolucije in proračuna. 
Skupščina SR Slovenije je namreč v tem obdobju glede teh 
vprašanj oblikovala znana stališča. Tudi v Sloveniji smo imeli 
v obravnavanem obdobju, zlasti zaradi znane gospodarske 
politike štrajke. Razmere je obravnaval Republiški komite za 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, zlasti zaradi lito- 
strojskega, ki ni bil več omejen na tovarniški prostor niti ne 
več na problematiko osebnih dohodkov in gospodarskih raz- 
mer. Temu so sledili gradbinski štrajki, kjer so štrajkajoči prav 
tako prišli na ulice. V določenih elementih je obstajala celo 
nevarnost konfliktov na nacionalni osnovi. Tudi v Sloveniji 
smo bili soočeni s pozivi h generalnemu štrajku in s štrajki, ki 
so se začeli v družbenih dejavnostih v šolah in bolnicah. 
V ocenah je tudi zapisano, da aktivnosti ne morejo biti naper- 
jene zoper delavce, ki štrajkajo in da je funkcijo bilo treba 
postaviti inštitucije sistema, ki so pristojne za razreševanje 
problemov od delavskih svetov naprej. 

b) Ocenjevanje tega povelja je skupina začela na svoji 3. seji 
18. novembra 1988 ter jo nadaljevala še na 4. seji 6. decembra 
1988 ter 7. seji 24. januarja 1989. Skupina je oblikovala oceno, 
ki je označena s stopnjo tajnosti »strogo zaupno« in je zato 
izločena iz te informacije. 

IV. 

Skupina delegatov je za seznanitev z varnostno—političnimi 
razmerami v Sloveniji v začetku leta 1988 prejela tudi doku- 
mente, ki jih je v občine poslal Republiški komite za SLO in 
DS ter varnostno-politično oceno, ki jo je Predsedstvo SR 
Slovenije sprejelo 19. februarja 1988. Pristojni organi v Slove- 
niji tudi po sprejemu te varnostno-politične ocene niso ugo- 
tavljali elementov varnostnih razmer, ki bi kazali kakorkoli na 
kontrarevolucijo in specialno vojno. Skupina je bila opozor- 
jena, da tudi v stališčih Vojaškega sveta v ZSLO, ki so razvidne 
iz javnega sporočila ne gre za posebna stališča, ki bi bila tam 
sprejeta, ampak se to nanaša na govor ali oceno, ki jo je na 
Vojaškem svetu dal takratni zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo Branko Mamula ter <ja so bile ostrejše kot ocene 
Predsedstva SFRJ. 

Skupina ni oblikovala ocene o tej okoliščini, pač pa bo pri 
svojem nadaljnjem delu vpogledala analize člankov o napadih 
na JLA, odgovor viceadmirala Staneta Broveta na delegatsko 
vprašanje Vike Potočnik v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in 
drugo relevantno gradivo. 

V. 

Skupina delegatov je na svoji 6. seji 11/1—1989 obravnavala 
delovanja organov za notranje zadeve v zvezi s sprožitvijo 
postopka. Na seji so sodelovali: Tomaž Ertl, republiški sekre- 
tar za notranje zadeve, Ivan Eržen, republiški podsekretar, 
Milan Domadenik, Miran Frumen, Zvonko Hrastar, Roman 
Jeglič, delavci organov za notranje zadeve, in Robert Botteri, 
glavni urednik Mladine. 

Skupina se je seznanila s pomembnimi informacijami 
o začetku postopka, ki pa so še potrebne dodatnih pojasnil, 
zato celovite ocene o teh vprašanjih še ne more dati. 

Po informacijah Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve postopek organov za notranje zadeve ni bil sprožen 
v sodelovanju z JLA in ne z zveznimi organi službe državne 
varnosti. Vzroki za začetek postopka so bili ugotovljeni ter 
posamezna dejanja odrejena v službi državne varnosti, 
v nadaljevanju pa so sodelovale tudi druge službe organov za 
notranje zadeve, ki so nato tudi formalno-pravno sprožile 
postopek. 

Skupina se je tudi seznanila z načinom sodelovanja UNZ 
Ljubljana- mesto in USDV. Po oceni na skupini navzočega 
takratnega predstojnika UNZ Milana Domadenika tu ni bilo 
nezakonitosti, pač pa način medsebojnega obveščanja med 
organi za notranje zadeve v tem konkretnem primeru ni bil 
ustrezen. 

Skupina se je odločila intenzivirati svoje delo pri razjasnje- 
vanju teh in drugih okoliščin, da bo lahko čimprej oblikovala 
svoje ugotovitve in ocene. 

VI. 

Iz vsega navedenega torej izhaja, da je skupina delegatov 
v dosedanjem štiri-mesečnem delu proučevala tri bistvene 
okoliščine. Pri tem je ocenila sporno vojaško povelje, obrav- 
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navala je elemente politično—varnostnih ocen o razmerah 
v Sloveniji in Jugoslaviji ter začela s proučevanjem delovanja 
in postopkov organov za notranje zadeve v zvezi s sprožitvijo 
postopka. 

Skupina delegatov je začela z delom takoj po ustanovitvi. 
Pri svojem dosedanjem delu je zaprosila za strokovno pomoč, 
gradiva in podatke posamezne državne organe in strokovne 
institucije, ki so se njenim prošnjam odvzale. Tako so ji 
posredovali zaprošene podatke, gradiva in mnenja Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo, Republiški sekretariat za 
notranje zadeve, Republiški komite za informiranje, Institut za 

sociologijo in filozofijo ter Katedra za kazensko pravo Pravne 
fakultete v Ljubljani. 

Skupina delegatov je delala na sejah, za pripravo sej ozi- 
roma za proučitev posameznih vprašanj, ki so bila predmet 
obravnave na sejah, pa je izmed sebe imenovala ožje delovne 
skupine. Na sejah je skupina delegatov med drugim doslej 
tudi oblikovala dvoje sporočil za javnost. 

Udeležba članov skupine delegatov na sejah kaže, da so 
le-ti sodelovanje v tem telesu sprejeli skrajno resno in odgo- 
vorno, saj je bilo doslej na sejah praviloma vedno prisotnih 
več kot 2/3 članov. 

PRILOGA 1: SPOROČILO ZA 

JAVNOST S SEJE 10.11. 1988 

Skupina delegatov slovenske skupščine za celovito prouči- 
tev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani se je sinoči seznanila z bistveno vsebino in naravo 
povelja komandanta LAO štev. 5044-3, ki je bilo zaradi 
oznake 'vojaška tajnost, strogo zaupno' povod za sprožitev 
ljubljanskega procesa. 

Seje skupine su se udeležili tudi Stane Dolanc, podpredsed- 
nik Predsedstva SFRJ, Janez Stanovnik, predsednik Predsed- 
stva SR Slovenije in Andrej Marine, član Predsedstva SR 
Slovenije. 

Z naravo in bistveno vsebino dokumenta je skupino sezna- 
nil Stane Dolanc. Pri tem je poudaril stališče Predsedstva 
SFRJ, da gre po oceni Predsedstva SFRJ za akt poveljevanja, 
ki se nanaša na redno aktivnost enot JLA. Analogni doku- 
menti, je pojasnil Stane Dolanc, so bili izdani tudi na vseh 
drugih območjih Jugoslavije. 

Skupina je ugotovila, da se povelje ne nanaša le na 
obrambne naloge, temveč tudi na samozaščitne ukrepe v JLA, 
ki zadevajo varnost vojaških enot in objektov. O ustavnosti in 
zakonitosti tega dokumenta bo skupina še podrobneje raz- 
pravljala, čeprav prve ocene kažejo, da slovenski narod in 
njegova suverenost nista bila ogrožena. Vsebino dokumenta 
bo ocenjevala zlasti z vidika načel pravne države in vloge 
oboroženih sil na sedanji stopnji razvoja naše družbe. S svo- 
jimi stališči bo čimprej seznanila javnost. 

PRILOGA 2: SPOROČILO 

ZA JAVNOST S SEJE 18.11. 1988 

Skupina delegatov Skupščine SR Slovenije za celovito pro- 
učitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani se je sestala 18. novembra 1988 in ocenjevala 
ustavnost in zakonitost spornega vojaškega povelja. 

To povelje med drugim - poleg ukazov povsem vojaške in 
z gledišča zakonitosti nesporne narave - ukazuje podrejenim 
poveljstvom tudi, da izdelujejo politično-varnostne ocene, 
medtem ko zakon dovoljuje samo izdelavo varnostnih ocen. 
Skupina delegatov meni, da so te določbe navedenega akta 
v neskladju z zveznim zakonom o splošni ljudski obrambi. 

Da gre v tem povelju res za politično-varnostno oceno in 
ne samo za varnostno oceno je po mnenju skupine delegatov 
razvidno iz tistih določb povelja, v katerih le—to med drugim 
nalaga registriranje in analiziranje določenih dogajanj 
v družbi zunaj vojaških enot in objektov, čeprav iz povelja 
izhaja, da naj se te dejavnosti opravljajo zato, da enote ne bi 
bile varnostno iznenađene in borbeno ogrožene. Ne glede na 
to skupina delegatov meni, da tovrstna samozaščitna dejav- 
nost presega dovoljeno dejavnost JLA in je zato nezakonita. 

Nadaljnja presoja spornih določb omenjenega akta se 
nanaša na ugotovitev njihove pravne in družbene upravičeno- 
sti s stališča načel pravne države in vloge armade v demokra- 
tični družbi na doseženi stopnji družbenega razvoja. Armada 
ima v državi izredno pomembno, vendar glede na državo kot 
sistem po svojem bistvu pomožno funkcijo, zato ne sme 
samostojno oblikovati vrednostnih stališč, ki zadevajo družbo 
in ki jih lahko določajo le pristojne skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Po mnenju skupine so sporne določbe pove- 
lja zaradi svojega neskladja z načeli pravne države in z vlogo 

armade v njej tudi v neskladju z duhom ustave naše demokra- 
tične socialistične družbe. 

Na podlagi vsega navedenega skupina delegatov predlaga 
Predsedstvu SFRJ, da pri odločanju o pomilostitvi četverice, 
na podlagi pobude Predsedstva SR Slovenije in Predsedstva 
CK ZKS, upošteva tudi to mnenje skupine. 

VPRAŠANJA, KI JIH JE 

OBLIKOVALA REPUBLIŠKA 

KONFERENCA ZSMS OBENEM 

Z GRADIVOM 'DELOVANJE 
ORGANOV PREGONA ZA ČASA 

LJUBLJANSKEGA PROCESA' 

Kdo je dal nalog za preiskavo in nalog za pripor? 
Iz različnih kontradiktornih informacij je moč zaznati, da so 

akcijo vodili prav organi službe državne varnosti. Zakaj se je 
vztrajno prikrivalo to dejstvo, da so akcijo vodili prav organi 
službe državne varnosti? Ali je služba državne varnosti delala 
v skladu s svojimi pooblastili in zakonito? 

Ali se je ukrepalo proti uslužbencu RSNZ (D.lsajloviču), ki je 
prepovedal Davidu Tasiču, da podpiše pooblastilo odvetniku 
za zastopanje v kazenskem postopku? 

Če je vojaški strokovnjak potreboval 40 ur, da oceni inkrimi- 
nirano fotokopijo brez oznak kot del vojaškega strogo zaup- 
nega dokumenta, kako to, da je to uspelo UNZ v dosti krajšem 
času, saj so Janeza Janšo držali v priporu 24 ur? Na podlagi 
česa so sprejeli sklep, da se Janez Janša preda vojaškim 
organom? Kdo je dal navodilo? Ali se je to zgodilo na zahtevo 
vojske? 

V kakšnem razmerju so območne enote državne varnosti 
oz. konkretno enota državne varnosti pri UNZ Ljubljana-me- 
sto in center službe državne varnosti pri RSNZ? Ali je le-ta 
podrejena republiškemu centru in komu neposredno odgo- 
vorna? 

Ko je šef centra službe državne varnosti pri RSNZ zahteval 
4-5 kriminalistov za hišno preiskavo, je dejal, daje zadeva še 
vedno vprašljiva in da o njej odločajo višji. Kateri so ti višji . 

Kako je ukrepal Tomaž Ertl v zvezi z očitno prekoračitvijo 
pooblastil s strani uslužbenca RSNZ (Mirana Frumna), ki \e po 
izjavah Roberta Botterija direktno posegal v uredniško poli- 
tiko objave članka Noč dolgih nožev'? 

Prav tako se je po izjavah Roberta Botterija MiranJ^umen 
že po seji vojaškega sveta (25.3.) zanimal, ce se je v MLADINI 
oglasil kakšen oficir in jim predal kakšen dokument Kakšen 
dokument je iskal in ali gre za povezavo s kasnejšimi dogodki^ 
ki so se zgodili 31.5.? Ali je šlo za inkriminirani dokument in 
ali je šlo za iskanje točno določenega oficirja Ivana Borst- 

tSo to, da se je Miran Frumen vseskozi izdajal za Zvonka 
Hrastarja, ki je sicer zaposlen v UNZ Ljubljana mesto. Ali 
morda zato, da se potrdi vseskozi sugerirana informacija, da 
so akcijo začeli organi za notranje zadeve Ljubljana-mesto. 
Ali so to dopustne metode dela? 
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III. 

Kako to, da se je Robert Botteri moral sestati z Miranom 
Frumnom (januarja) na zahtevo Marjana Šiftarja, predsednika 
Republiškega komiteja za informiranje? Kdo je naročil Mar- 
janu Šiftarju, da pokliče Roberta Botterija in da to zahteva od 
njega? Ali po nalogu Izvršnega sveta? Ali po nalogu RSNZ? 
Ali to sodi v njegovo pristojnost? 

IV. 

Kdaj in kje je bila sprejeta politična odločitev, da se Janeza 
Janšo nadzoruje, prisluškuje in odpira pisma? Iz kakšnih 
razlogov se je Janši prisluškovalo? Če so to delali organi DV, 
potem bi morali biti podani razlogi iz 19. člena zakona 
o notranjih zadevah (rušenje in izpodkopavanje socialistične 
in samoupravne ureditve)? Kaj je o tem vedel republiški svet 
za varstvo ustavne ureditve? Ali so bile v tem forumu sprejete 
takšne odločitve, ki bi take ukrepe dovoljevale? Kaj je o tem 
vedel Andrej Marine kot predsednik tega sveta? 

Ali se je prisluškovalo tudi drugim mirovnikom? Kako daleč 
in koliko časa je potekalo to prisluškovanje? Ali se je poleg 
tega prisluškovalo tudi MLADINI? Ali tudi organom ZSMS (in 
ne le mirovnim gibanjem, ki delujejo v okviru ZSMS)? (Komi- 
sija za nadzor DV mora zahtevati točne podatke). O postopkih 
organov državne varnosti je potrebno zahtevati pojasnila tudi 
od tov. Eržena in ne le od tov. Ertla. 

V. 

Ali se že pripravlja posebno poročilo o delovanju službe 
DV? Ali se že pripravlja poročilo o delovanju varnostnih orga- 
nov na ozemlju SR Slovenije? 

VI. 

Zakaj v poročilu o varnostnih razmerah za leto 1987 in 
v polletnem poročilu za leto 1988 niti z eno besedo ni ome- 
njeno delovanje organov službe državne varnosti? 

Ali Izvršni svet še vedno ne misli celovito odgovoriti ali 
terjati od RSNZ vseh odgovorov, ki so jih zastavili mladinski 
delegati v zvezi s procesom in v zvezi z Akcijo Mladost? Ali ne 
misli, da s tem, ko zadevo ne pojasni, tudi sam vpliva na 
ustvarjanje psihoze strahu pred represivnimi organi? Kaj je 
storil tov. Šinigoj v zvezi s pismom, ki ga je prejel od tov. 
Domadenika? Izvršni svet naj pojasni, ali gre res samo za 
veliki konstrukt' (kot ga je ocenil tov. Frlec v svojem uvodnem 
govoru ob poročilu o varnostnih razmerah)? 

VII. 

Vojaški svet je s svojo izjavo javnosti po seji 25.3. kršil svoje 
pristojnosti, saj o sklepih svoje seje ni obvestil predsednika 
Predsedstva SFRJ, kar je dolžan storiti. Še posebej, ker se 
stališča, sprejeta na tem sestanku, ne ujemajo s sklepi Pred- 
sedstva SFRJ z dne 17/2-1988? 

NEKATERI 

ODGOVORI REPUBLIŠKEGA 

SEKRETARJA ZA NOTRANJE 

ZADEVE NA VPRAŠANJA IZ 

GRADIVA 'DELOVANJE 

ORGANOV PREGONA ZA ČASA 

LJUBLJANSKEGA PROCESA' 

- Kdo je dal nalog za preiskavo in nalog za pripor? 
Iz različnih kontradiktornih informacij je moč zaznati, da so 

akcijo vodili prav organi službe državne varnosti. Zakaj se je 
vztrajno prikrivalo to dejstvo, da so akcijo vodili prav organi 
službe državne varnosti? Ali je služba državne varnosti delala 
skladno s svojimi pooblastili in zakonito? 

Odgovor: Kot podpisniki potrdila o vstopu v stanovanje 
Janeza JANŠE, zapisnika o preiskavi njegovega stanovanja, 
potrdila o vstopu v Mikro Ado, zapisnika o opravljeni preiskavi 
na Mikro Adi, potrdil o zasegu predmetov, sklepa o priporu in 
kazenske ovadbe zoper Janeza JANŠO nastopajo pooblaš- 
čeni delavci UNZ Ljubljana-mesto, sicer pa je celoten posto- 
pek vodila SDV RSNZ SR Slovenije. 

- Ali se je ukrepalo proti uslužbencu RSNZ (D. Isajloviču), 
ki je prepovedal Davidu TASIĆU, da podpiše pooblastilo 
odvetniku za zastopanje v kazenskem postopku? 

Odgovor: Proti Dragu ISAJLOVIČU se ni ukrepalo, ker je 
bilo ugotovljeno, da je ISAJLOVIĆ 5.6.1988 ob preiskavi na 
uredništvu Mladine zgolj opozoril DEMŠARJA oziroma 
TASIĆA, da je TASIĆ že prejel sklep preiskovalnega sodnika, 
da ga lahko brani samo vojaški zagovornik, da ga torej 
v zadevi ne bo mogel braniti civilni odvetnik. 

- Če je vojaški strokovnjak potreboval 40 ur, da oceni 
inkriminirano fotokopijo brez oznak kot del vojaškega strogo 
zaupnega dokumenta, kako to, da je to uspelo UNZ v dosti 
krajšem času, saj so Janeza JANŠO držali v priporu 24 ur? Na 
podlagi česa so sprejeli sklep, da se Janez JANŠA preda 
vojaškim organom? Kdo je dal navodilo? Ali se je to zgodilo 
na zahtevo vojske? 

Odgovor: Ker gre za kaznivo dejanje, za katero so pristojna 
vojaška sodišča, je bila obravnava zadeve prepuščena voja- 
škim organom kot edino pristojnim za preiskavo in razsojo 
primera. Zahteva vojske torej ni bila potrebna, saj tako posto- 
panje zahteva zakon sam. 

- V kakšnem razmerju so območne enote državne varnosti 
oz. konkretna enota državne varnosti pri UNZ Ljubljana-me- 
sto in center službe državne varnosti pri RSNZ? Ali je ta 
podrejena republiškemu centru in komu neposredno je odgo- 
vorna? 

Odgovor: Vprašanje ni pravilno zastavljeno, saj pri UNZ 
Ljubljana-mesto ne deluje nobena enota državne varnosti. 
Res je le, da imata v ljubljanskem primeru obe področni enoti 
UNZ in Center službe državne varnosti enak delovni' teritorij. 
RSNZ je že na prvi seji komisije, ki skrbi za nadzor nad 
zakonitostjo dela SDV, predložila kompletno organizacijo 
SDV. Tako so centri državne varnosti hiearhično vezani na 
Upravo službe državne varnosti, ki jo vodi republiški načelnik 
SDV. 

- Ko je šef centra službe državne varnosti pri RSNZ zahte- 
val 4-5 kriminalistov, je dejal, da je zadeva še vedno vpra- 
šljiva in da o njej odločajo višji. Kateri so ti 'višji'? 

Odgovor: Gre za hiearhično višje osebe v okviru USDV in 
drugih služb v RSNZ. 

II. 
- Kako je ukrepal Tomaž ERTL v zvezi z očitno prekorači- 

tvijo pooblastil s strani uslužbenca RSNZ (Mirana FRUMNA), 
ki je po izjavah Roberta BOTTERIJA direktno posegel v ured- 
niško politiko objave članka 'Noč dolgih dožev'? 

Miran FRUMEN se je pogovarjal z Robertom BOTTERIJEM 
kot delavec SDV, BOTTERI pa je ta odnos sprejel kot odnos 
občan - SDV. V tem smislu so potekali njuni razgovori od 
januarja 1988. V sklopu omenjenih kontaktov, je Miran FRU- 
MEN v konkretnem primeru opozoril BOTTERIJA, da ne bi 
kazalo objaviti članka 'Noč dolgih nožev', ker bi objava pred- 
stavljala kaznivo dejanje. 

- Prav tako se je po izjavah Roberta BOTTERIJA Miran 
FRUMEN že po seji vojaškega sveta (25.3.) zanimal,.če se je 
v Mladini oglasil kakšen oficir in jim predal kakšen dokument. 
Kakšen dokument je iskal in ali gre za povezavo s kasnejšimi 
dogodki, ki so se zgodili 31. 5.? Ali je šlo za inkriminirani 
dokument in ali je šlo za iskanje točno določenega oficirja 
Ivana BORŠTNERJA? 

Odgovor: Z BOTTERIJEM je FRUMEN opravil 8 operativnih 
razgovorov, od tega tri na iniciativo BOTTERIJA. Tako je 
BOTTERI iskal kontakt s FRUMNOM in je prišlo do razgovora 
med njima dne 2. 4. 1988, ko je BOTTERI podrobno opisal 
obisk vojaškega preiskovalnega sodnika na uredništvu Mla- 
dine v zvezi s pismom anonimnega oficirja iz Beograda, ki je 
kritiziral MAMULINO udeležbo na proslavi v Moskvi. Tudi 
v pogovoru med obema dne 25. 4. 1988 je bilo govora o obi- 
sku vojaškega preiskovalnega sodnika, tokrat ljubljanskega, 
na uredništvu, ki se je pravtako nanašal anonimno oficirjevo 
pismo v Mladini. Nikoli v tem času FRUMEN ni spraševal 
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o kakšnem oficirju, ki naj bi predat vojaške dokumente, saj 
v tem času SDV s podatkom o obstoju fotokopije tega ome- 
njenega dokumenta sploh še ni razpolagala. FRUMEN se je 
zanimal samo za to, ali se je preiskovalni sodnik iz Beograda 
še kdaj vrnil. Njegova tedanja vprašanja nimajo nobene zveze 
s kasnejšim procesom. Res pa se je FRUMEN imenoma zani- 
mal za Ivana BORŠTNERJA, vendar šele po uvedbi kazen- 
skega postopka in sicer v razgovoru dne 24. 6. 1988, ki je bil 
sprožen na iniciativo BOTTERIJA. 

- Kako to, da se je Miran FRUMEN vseskozi izdajal za 
Zvonka HRASTARJA, ki je sicer zaposlen na UNZ Ljubljana- 
-mesto? Ali morda zato, da se potrdi vseskozi sugerirana 
informacija, da je akcijo začela Uprava za notranje zadeve 
Ljubljana-mesto. Ali so to dopustne metode dela? 

Odgovor: Miran FRUMEN se ni nikoli izdajal oziroma pred- 
stavljal kot Zvonko HRASTAR, ki je sicer kriminalist UNZ 
Ljubljana-mesto. FRUMEN se je ob prvem preiskovalnem 
dejanju proti JANŠI legitimiral, vendar ga nihče izmed prisot- 
nih ni vprašal za ime. FRUMEN dokumentacije o opravljeni 
preiskavi ni podpisoval, priče (KORSIKA in BAVČAR) in 
JANŠA pa so lahko videli, da je dokumente podpisal HRA- 
STAR kot kvalificiran za ta posel in na postopek niso imeli 
pripomb. 

III. 

— Kako to, da se je Robert BOTTERI moral sestati z Mira- 
nom FRUMNOM (januarja) na zahtevo Marjana ŠIFTARJA, 
predsednika Republiškega komiteja za informiranje? Kdo je 
naročil Marjanu ŠIFTARJU, da pokliče Roberta BOTTERIJA in 
da to zahteva od njega? Ali po nalogu Izvršnega sveta? Ali po 
nalogu RSNZ? Ali to sodi v njegovo pristojnost? 

Odgovor: V navedenem primeru gre spet za BOTTERIJEVO 
neresnico, kajti ni res, da se je BOTTERI moral sestati 
s FRUMNOM. Dejstvo je ravno obratno in sicer, da je glavni 
urednik Mladine Robert BOTTERI samoiniciativno informiral 
Marjana ŠIFTARJA, predsednika republiškega komiteja za 
informiranje, s pojavom vse številnejših tujih novinarjev, ki se 
obračajo po določene podatke pa tudi usluge na uredništvo 
Mladine, nekateri tudi mimo dogovora na republiškem komi- 
teju. BOTTERI se je strinjal, da se o tem pogovori z delavcem 
RSNZ, tako da je na osnovi obojestranskega soglasja in inte- 
resa, vzpostavil z Miranom FRUMNOM neposreden kontakt 
(14.1.1988). BOTTERI ga je podrobno seznanil z nekaterimi 
varnostno interesantnimi kontakti, ki so jih skušali nekateri 
tuji novinarji vzpostaviti z njim, še posebno je izpostavij pri- 
mer predstavnikov WECO PRESS centra iz Dunaja, ki so želeli 
dobiti anonimno pismo iz Tuzle - objavljeno v Mladini - (o 
ustanovitvi nove komunistične partije in novih sindikatov 
Jugoslavije),fotografije štrajkov v Litostroju in Skopju itd. Za 
te usluge so jim ponudili plačilo. BOTTERI je izrazil pripravlje- 
nost, da nadaljuje stike s SDV, da bi na ta način lahko 
ugotovili dejanske interese sodelavcev WECO PRESSA. Tudi 
naslednji razgovor (22.1.) z R. BOTTERIJEM je bil posvečen 
konkretnim dogovorom o sodelovanju uredništva Mladine 
s tem tujim centrom ter o morebitnih odstopanjih zahtevanih 
informacij in fotografij. 

IV. 

Kdaj in kje je bila sprejeta politična odločitev, da se Janeza 
JANŠO nadzoruje, prisluškuje in odpira pisma? Iz kakšnih 
razlogov se je JANŠI prisluškovalo? Kaj je o tem vetfel Repu- 
bliški svet za varstvo ustavne ureditve? Ali so bile v tem 
forumu sprejete takšne odločitve, ki bi take ukrepe dovolje- 
vale? Kaj je o tem vedel Andrej MARINC kot predsednik 
sveta? 

- Ali se je prisluškovalo tudi drugim mirovnikom? Kako 
daleč in koliko časa je potekalo prisluškovanje? Ali se je 
poleg tega prisluškovalo tudi Mladini? Ali tudi organom 

ZSMS (in ne le mirovnim gibanjem, ki delujejo v °kv*m 

ZSMS)? (Komisija za nadzor mora zahtevati točne podatke. 
Zahtevati pojasnila Ertla Eržena. 

Odgovor: Politična odločitev v tem primeru ni bila sprejeta. 
Nadzor je bil usmerjen v druge sredine, v enem izmed teh 
nadzorov pa se je Janez JANŠA pojavil kot zveza. 

V. 

— Ali se že pripravlja posebno poročilo o delovanju službe 
DV? Ali se že pripravlja poročilo o delovanju varnostnih orga- 
nov na ozemlju SR Slovenije? 

Odgovor- Potem ko sta bili 25. oktobra 1988 ustanovnem 
Komisija Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti in Skupina delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za celovito proučitev okoliš- 
čin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani sta 
se v skladu z zastavljenimi nalogami že obrnili na Republiški 
sekretariat za notranje Zadeve. Tako je RSNZ že 8.11.1988 
posredoval Komisiji Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo 
nad zakonitostjo dela službe državne varnosti tekst z naslo- 
vom 'Predstavitev SDV'. Decembra je bilo za isto komisijo 
izdelano gradivo Zahodne obveščevalne službe in emigracija 
na Zahodu', v zaključni fazi izdelave pa je tudi tekst, ki 
predstavlja delo SDV na področju obveščevalnih služb 
Vzhoda in Albanije ter albanske emigracije na Zahodu. 
V začetku leta 1989 bo izdelan še tekst, ki bo predstavil tiste 
strukture ki na notranjem področju delujejo proti temeljem 
samoupravne socialistične ureditve in varnosti SFRJ. Obema 
komisijama smo posredovali tudi pregled predpisov, kj ure- 
jajo delovno področje in pooblastila službe javne in državne 
varnosti. Komisija Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad 
zakonitostjo dela službe državne varnosti pa je prejela se 
zbirko dokumentov o Akciji 'Mladost'. 

VI. 

- Zakaj v poročilu o varnostnih razmerah za leto 1987 in 
v polletnem poročilu za leto 1988 niti z besedo ni omenjeno 
delovanje organov službe državne varnosti 

Odgovor: Dosedanja praksa priprave letnih poročil o var- 
nostnih razmerah in delu RSNZ ŠR Slovenije ni bila name- 
njena podrobni predstavitvi dela posameznih strokovnih 
služb organov za notranje zadeve. Gre za enoten način delo- 
vanja RSNZ SRS kot upravnega organa, ki ga notranje sestav- 
ljajo milica, služba državne varnosti, služba za zatiranje krimi- 
nalitete, služba za upravno pravne zadeve ter druge strokovne 
službe organov za notranje zadeve. Ker gre torej za enojni 
upravni organ, ki ima v svoji sestavi kot organ le Republiški 
inšpektorat za požarno varnost, se Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ne posreduje poročilo po posameznih služ- 
bah. Dosedanja metodologija enovitega poročila ločeno ne 
izpostavlja, razen že omenjenga RIPV, niti dela SDV niti dela 
drugih strokovnih služb organov za notranje zadeve, ker gre 
tudi za uresničevanje enotnega delovanja organov za notra- 
nje zadeve pri obravnavi posameznih vprašanj s področja 
notranjih zadev. . 

Tako je problematika področja delovanja SDV, ki pa ni 
edina strokovna služba organov za notranje zadeve, ki oprav- 
lja naloge varovanja z ustavo opredeljenega reda, saj na tem 
področju svoje delo opravljajo tudi ostale strokovne službe 
organov za notranje zadeve (milica, služba za zatiranje krimi- 
nalitete služba za upravno pravne zadeve), zajeta v različnih 
poalavjih poročila o varnostnih razmerah in delu organov za 
notranje zadeve. Vsebina dela SDV, kjer se SDV pojavlja kot 
strokovna služba organov za ntranje zadeve, je razvidna iz 
podpoglavij poročila, ki obravnavajo politično kriminaliteto in 
druge oblike delovanja proti ustavni ureditvi, sovražno delo- 
vanje slovenske politične emigracije ter obveščevalno in 
drugo subverzivno delovanje iz tujine. 

OCENA VOJAŠKEGA POVELJA 
m. 

b) Skupina je ugotovila, da se povelje ne nanaša le na 
obrambne naloge, temveč tudi na samozaščitne ukrepe v JLA, 
ki zadevajo varnost vojaških enot in objektov. O ustavnosti in 

zakonitosti povelja se je odločila še podrobneje razpravljati, je 
pa obvestila javnost, da prve ocene kažejo, da slovenski narod 
in njegova suverenost s poveljem nista bila ogrožena. 
Vsebino dokumenta se je odločila ocenjevati zlasti z vidika 
načel pravne države in vloge oboroženih sil na sedanji stopnji 
razvoja naše družbe. 

poročevalec 
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Ocenjevanje tega povelja je skupina začela na svoji 3. seji 
18. novembra 1988 ter jo nadaljevala še na 4. seji 6. decembra 
1988 ter 7. seji 24. januarja 1989. Skupina je oblikovala oceno, 
ki je označena s stopnjo tajnosti. 

1 Dejstvo, da dokument ni na voljo za podrobnejše prouče- 
vanje in analiziranje, pomeni oviro pri natančnejši presoji 
ustavnosti, zakonitosti in pravni pravilnosti tega dokumenta 
in njegovih določil. Dokument bi moralo imeti Predsedstvo 
SR Slovenije oziroma Skupščina SR Slovenije, tako da bi ga 
lahko skupina delegatov dobila na vpogled (zaradi morebiti še 
potrebnega varovanja nekaterih vojaških podatkov bi to lahko 
bila tudi fotokopija z zakritimi mesti). Prav tako tudi otežkoča 
delo dejstvo, da ni na voljo podatkov o morebitnem navodilu 
oziroma o opravilih in oblikah dejavnosti, ki so se izvajale na 
podlagi določil dokumenta. 
2. Skupina delegatov na podlagi informacije o celotni vsebini 
dokumenta, ki jo je posredoval Stane Dolanc, ugotavlja, da 
gre za akt vojaškega poveljevanja, ki se nanaša na obrambne 
naloge in samozaščitne ukrepe v JLA, in se ji ne zdi sporen, 
razen v točkah, ki ju skupina presoja v nadaljevanju. 
3. Preizkus ustavnosti, zakonitosti in pravne pravilnosti doku- 
menta je bil opravljen po naslednjih kriterijih: presoja se tako 
akt v celoti kakor tudi njegovi sestavni deli, v katerih so 
izražene posamezne pravne norme tega dokumenta. Pri ugo- 
tavljanju formalno-pravne narave dokumenta je razvidno, da 
je to konkreten pravni akt sui generis. Kot tak pride v presojo 
ustavnosti, zakonitosti in pravne pravilnosti tako s formalnih 
kot tudi materialnih pravnih vidikov. Formalna presbja 
pokaže, da je bil akt po vsej verjetnosti sprejet po predpisa- 
nem postopku, in da ga je izdal stvarno in krajevno pristojni 
organ. V tem pogledu je torej akt verjetno zakonit 
Preizkus materialne zakonitosti dokumenta smo opravili 
glede tistih določb, ki so v 5. in 6. točki omenjenega akta. 
Ta določila po oceni skupine niso v skladu z določili veljavne 
zakonodaje, zlasti zakona o ljudski obrambi, in so zato neza- 
konite iz naslednjih razlogov: 
a) Tekst izrecno govori, da pooblaščene osebe (poveljniki) 
v JLA sprejemajo in ažurirajo politično-varnostne ocene. Za 
takšno delovanje v zakonu o ljudski obrambi ni zakonskega 
pooblastila, saj zakon ne pooblašča JLA za izdelavo politično- 
varnostnih ocen niti za izdelavo kakršnihkoli ocen o dogaja- 
njih zunaj JLA, ampak le znotraj JLA. 

Da gre v tem povelju res za politično-varnostno oceno, je po 
mnenju skupine delegatov najjasneje razvidno iz tistih delov 
povelja, v katerih le-to med drugim nalaga registriranje in 
analiziranje dogajanj v družbi zunaj vojaških enot in objektov, 
možnih žarišč in pojavov sovražnega delovanja, nasilnih in 
mirnih demonstracij itd. V povelju je sicer rečeno, naj se te 
dejavnosti opravljajo s ciljem, da enote ne bi bile varnostno 
iznenađene in borbeno ogrožene, toda ne glede na to, je 
po mnenju skupine delegatov jasno, da tovrstna samozaš- 
čitna dejavnost presega dovoljeno dejavnost JLA - razen ob 
neposredni vojni nevarnosti in v drugih izrednih razmerah, ko 
pa bi tudi za tako dejavnost bilo potrebno povelje zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo v skladu z odlokom Predsed- 
stva SFRJ (4. in 5. odstavek 100. člena zveznega zakona 
o splošni ljudski obrambi). 

Morebitne izjeme od načela nevmešavanja vojske v civilne 
zadeve bi morale biti predvidene že v načelnih določbah 100. 
člena in nato jasno in izrecno določene v ustreznih specialnih 
določbah. Tega pa ni niti v 100. niti v 192. členu. Določbe 192. 
člena istega zakona, da se samozaščita v oboroženih silah 
uresničuje kot organiziran sistem ukrepov in aktivnosti za 

krepitev in zaščito oboroženih sil pred vsemi viri in oblikami 
ogrožanja', ne pomenijo izjeme od načelnih določb 100. 
člena. Zato je treba 192. člen interpretirati v duhu 100. člena, 
ne pa v nasprotju z njim, torej tako, da lahko JLA sicer izvaja 
ukrepe in aktivnosti za zaščito oboroženih sil pred vsemi viri 
in oblikami ogrožanja, vendar le, če se ti viri in oblike ogroža- 

nja pojavijo znotraj JLA same. Izvajanje kakršnihkoli nalog 
družbene samozaščite zunaj tega okvira je možno samo 
v izrednih razmerah, kakršnih ob izdaji spornega vojaškega 
povelja predsedstvo SFRJ ni razglasilo in v skladu z njegovim 
odlokom o uporabi oboroženih sil. Enako bi bilo seveda treba 
interpretirati tudi morebitne druge določbe zakona in seveda 
še zlasti podzakonskih aktov, ki bi bile nejasne ali morda celo 
v nasprotju z izrecno in jasno določbo četrtega odstavka 100. 
člena zakona o splošni ljudski obrambi. Ta je namreč izrecno 
določena v zakonu samem kot izjema - izjeme pa je po 
temeljnem načelu, ki velja v pravnih državah, treba vedno 
interpretirati restriktivno (ozko) in ne ekstenzivno (široko). 

b) Druge sporne določbe so tiste, ki razčlenjujejo nekatere 
naloge dežurnih pooblaščenih oseb v JLA, ki se nanašajo na 
naloge družbene samozaščite. Tudi pri teh določilih je vsebo- 
vana omejitvena klavzula, da gre le za poročanje o okolišči- 
nah, ki bi lahko ogrozile varnost vojaških objektov. Ob 
podrobni analizi teh določb, ki jih vsebuje 6. točka akta, je 
moč ugotoviti, da gre za določeno protislovje. Restriktivno 
(ozko) tolmačenje kaže, da gre samo za delovanje družbene 
samozaščite v okviru enot JLA in za zavarovanje objektov, 
vendar pa je te norme prav tako mogoče tolmačiti in interpre- 
tirati tudi ekstenzivno (široko). Dejavnosti iz 6. točke so opera- 
tivne vsakodnevne aktivnosti dežurnih oficirjev v poveljstvih 
(zbiranje in selekcija informacij), ki so nujna podlaga za to, da 
bi lahko sama poveljstva nato opravila dejavnosti iz 5. točke, 
zlasti pisanje politično-varnostne ocene. Ker naj bi dežurni 
oficirji selekcionirali informacije glede na to, katere so rele- 
vantne za procenu aktualne političko bezbednostne situacije 
u odnosu za stanje u jedilnicama', logično sledi, da se nujno 
zbira širok krog informacij. Že to pa pomeni poseganje .samo- 
zaščitnih' dejavnosti JLA v civilno sfero. 

Razmerje med 5. in 6. točko ni povsem jasno in omogoča 
različne interpetacije glede tega, katere podatke naj dežurni 
vnašajo v dnevna poročila in glede tega, katera sovražna 
žarišča in pojave naj poveljstva registrirajo in analizirajo (vse 
ali le nekatere). Take nejasne določbe v povelju riiso sprejem- 
ljive s stališča pravne varnosti. Konkreten pravni akt mora biti 
jasen, razumljiv in popolnoma nedvoumen. Navedene 
določbe dopuščajo ravnanje, ki ga pravna doktrina označuje 
kot popačenje oblasti ('detournement de pouvoir'). 

Nadaljnja presoja spornih določb omenjenega akta se 
nanaša na ugotavljanje njihove pravne in družbene upraviče- 
nosti s stališča načel pravne države ter vloge armade v demo- 
kratični družbi na doseženi stopnji družbenega razvoja. 
Armada ima v državi izredno pomembno, vendar po svojem 
bistvu pomožno funkcijo. V demokratični družbi je orodje za 
obrambo družbe pred zunanjo ali notranjo nevarnostjo, ki ga 
družba lahko uporabi, kadar v skladu z ustavo in zakonom 
oceni, da je to potrebno - ne sme pa postati dejavnik, ki bi 
samostojno politično ocenjeval stanje v družbi. Vrednostna 
stališča lahko določajo pristojne skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti, pa tudi predsedstva in izvršni sveti kot nosilci 
politično izvršilne funkcije in družbenopolitične organizacije 
kot del skupščinskega sistema. Celo v primeru vojne in v pri- 
merih neposredne vojne nevarnosti po veljavni ustavni in 
pravni ureditvi obdržijo funkcijo končnega odločanja in dolo- 
čanja vrednostnih načel civilni in ne vojaški organi (v tem 
primeru so ti organi Predsedstvo SFRJ in komiteji za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, vendar samo 
začasno, dokler se skupščina ne more sestati). Neokrnjena je 
torej vrhovnost civilnih organov. 

Po mnenju skupine so sporne določbe povelja zaradi svo- 
jega neskladja z načeli pravne države in z vlogo armade 
v demokratični državi tudi v nasprotju z duhom ustave na še 
demokratične socialistične družbene ureditve. 

Skupina delegatov je ocenjevala vojaško povelje izključno 
na podlagi njegovega besedila, kolikor ji je bilo poznano in 
brez povezave z drugimi okoliščinami. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije 
o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti 
četverici v Ljubljani 

Družbenopolitični zbor je na seji 22. 
februarja 1989 ob obravnavi Informacije 
o dosedanjem delu in ugotovitvah Sku- 
pine delegatov vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za celovito proučitev oko- 

liščin in posledic sodnega procesa proti 
četverici v Ljubljani sprejel na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije med drugim tudi naslednji 
SKLEP 

Objavijo pa naj se tudi mnenja Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije, pismo 
Predsedstva SR Slovenije, pa tudi ločena 
mnenja članov Skupine delegatov k oce- 
ni vojaškega povelja 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga ugotovitev, 
stališč in sklepov k informaciji o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine 
delegatov za preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 29. marca 1989 
ob obravnavi predloga ugotovitev, sta- 
lišč in sklepov k informaciji o doseda- 
njem delu in ugotovitvah skupine dele- 
gatov za proučitev okoliščin in posledic 

sodnega procesa proti četverici v Ljub- 
ljani sprejel na podlagi 260. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije še ta- 
le 

sklep 

Ločena mnenja v oceni spornega po- 
velja in mnenje Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije ter pismo Predsedstva 
SR Slovenije se objavijo v Poročevalcu 
s pripombo, da jih zbor ni sprejel. 

K oceni vojaškega povelja, ki je bila sprejeta soglasno, so 
posamezni člani Skupine delegatov izrazili naslednja 

LOČENA MNENJA 

1. Na tem mestu bi bilo po mnenju dr. Lovra Šturma, 
Matevža Krivica in Marije Pehan treba vstaviti v oklepaju 
naslednji stavek: 

'(Podrobneje bo skupina delegatov to vprašanje lahko oce- 
nila šele po proučitvi vseh relevantnih" predpisov in drugih 
okoliščin.)' 

2. K tej točki je izrazil Matevž Krivic naslednje ločeno 
mnenje: 

'Kljub temu, da ima skupina na razpolago le besedilo 5. in 6. 
točke spornega povelja, je bila seznanjena tudi z bistveno 
vsebino drugih točk. Med njimi bi lahko postale sporne 
- s političnega, ne neposredno z ustavnopravnega vidika 
- tudi tiste, ki govore o okrepljenih varnostnih ukrepih pri 
zaščiti vojašnic, o povečanju enot vojaške policije v nekaterih 
garnizonih itd. Mislim, da bi skupina delegatov morala od 
pristojnih zahtevati natančnejša pojasnila in ob pomoči neod- 
visnih izvedencev v vojaških zadevah skušati tudi sama ugoto- 
viti, kaj je zahtevalo take ukrepe in kakšen je bil njihov namen. 
V tem okviru bi bilo treba presoditi tudi, kolikšna je verjetnost 
tiste razlage teh ukrepov, ki jo je podal Ivan Borštner v svojem 
intervjuju v Mladini (da se je JLA s tem poveljem pripravljala 
na možne reakcije javnosti na morebitne aretacije večjega 
števila civilistov).' 

3. Zadnjemu stavku tega odstavka bi bilo po mnenju dr. 
Lovra Šturma in Matevža Krivica treba dodati naslednje bese- 
dilo: 

'razen kolikor gre - pri spornih delih 5. in 6. točke povelja 
- za prekoračitev pristojnosti oziroma za nepristojnost'. 

4. Na tem mestu bi po mnenju Matevža Krivica skupina 
morala jasneje obrazložiti zakaj in v čem povelje krši določbe 
100. člena zakona, na primer z naslednjim besedilom: 

'... toda ne glede na to tovrstna samozaščitna dejavnost 
presega z zakonom dovoljeno dejavnost JLA. Zakon o splošni 
ljudski obrambi namreč v svojem 100. členu, potem ko v prvih 
treh odstavkih opredeli temeljne naloge JLA, v 4. in 5. 
odstavku izrecno določa naslednje: 'Ob neposredni vojni 

nevarnosti in v drugih izrednih razmerah se lahko enote in 
ustanove JLA izjemoma uporabijo za opravljanje nalog druž- 
bene samozaščite. Uporabo enot in ustanov JLA za opravlja- 
nje nalog družbene samozaščite iz četrtega odstavka tega 
člena odredi zvezni sekretar za ljudsko obrambo v skladu 
z odlokom Predsedstva SFRJ o uporabi oboroženih sil'. Pod 
izrazom 'uporaba JLA za opravljanje nalog družbene samo- 
zaščite' namreč ni mogoče razumeti samo morebitnih fizičnih 
posegov vojske (pri razganjanju nedovoljenih demonstracij, 
fizičnem vzpostavljanju porušenega javnega reda in miru in 
podobno), ampak med naloge družbene samozaščite ned- 
vomno sodijo tudi tiste aktivnosti, ki jih sporni del vojaškega 
povelja ukazuje nižjim poveljstvom (registriranje in analizira- 
nje možnih žarišč in pojavov sovražnega delovanja, nasilnih 
in mirnih demonstracij itd.). Glede na jasno določbo 4. 
odstavka 100. člena in v zvezi s 192. členom citiranega zakona 
sme torej JLA v normalnih razmerah tudi tovrstne dejavnosti 
opravljati samo glede dogajanj znotraj JLA, ne pa v družbi 
nasploh, za kar so pristojni drugi organi in ustanove.' 

5. Po mnenju Matevža Krivica, dr. Lovra Šturma, Marije 
Pehan in Vike Potočnik, bi bilo za tem odstavkom treba 
vstaviti še naslednji odstavek: 

'Če bi v normalnih razmerah kakšna dogajanja v družbi 
lahko ogrozila enote in objekte JLA (če bi npr. neka prekinitev 
dela ali demonstracija lahko začasno zaprla cesto, 
pomembno za oskrbovanje JLA), bi bili po mnenju skupine 
dolžni tak razvoj dogodkov preprečiti pristojni nevojaški 
organi in v primeru potrebe obvestiti tudi ogroženo enoto 
JLA. Popolnoma nesprejemljivo je torej, da bi zaradi morebit- 
nih tovrstnih nevarnosti armada, celo njena nižja poveljstva, 
dobila pravico, da analizirajo in politično ocenjujejo dogaja- 
nja v družbi, možna žarišča sovražnega delovanja itd. Izraz 
'žarišča sovražnega delovanja' tudi jasno kaže, da ne gre 
samo za zanimanje JLA za možne ovire za njeno redno delo 
zaradi nepolitičnih dogodkov izven kasarn (npr. prekinitev 
dela, ki bi preprečila oskrbovanje enot JLA), ampak tudi za 
njeno zanimanje za izrazito politična dogajanja, ki bi jih JLA 
v smislu 5. točkfe povelja kvalificirala kot sovražna. Da bi lahko 
poveljstva JLA 'registrirala in analizirala možna žarišča in 
pojave sovražnega delovanja', morajo seveda s svojo tovrstno 
'samozaščitno' dejavnostjo pokrivati celoten politični prostor 
v družbi, kjer bi se po njihovi oceni sovražno delovanje uteg- 
nilo pojaviti - s tem pa se seveda izredno poveča nevarnost, 
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da bi armada začela postajati iz obrambnega sredstva družbe 
samostojen politični dejavnik v njej. Ni dvoma, da prav iz tega 
in podobnih razlogov zakon tako jasno določa, da je uporaba 
enot in ustanov JLA za opravljanje nalog družbene samozaš- 

čite zunaj same JLA dovoljena samo ob skrajno izjemnih 
priložnostih in pod pogoji, ki ob izdaji spornega povelja 
očitno niso bili izpolnjeni.' 

MNENJE 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k informaciji 

o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine delegatov vseh 

zborov Skupščine SR Slovenije za celovito preučitev okoliščin 

in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 152. seji, dne 16. 
februarja 1989, obravnaval Informacijo o dosedanjem delu in 
ugotovitvah skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije za celovito proučitev okoliščin in posledic sodnega 
procesa proti četverici v Ljubljani. Pri tem je posvetil pozor- 
nost zlasti tistemu delu informacije, ki vsebuje oceno zakoni- 
tosti povelja komandanta LAO št. 5044-3 z dne 8/1-1988, t.j. 
del informacije pod III.b), ki je izločen pod oznako »vojaška 
tajnost - strgo zaupno«, in prilogo 2: sporočilo za javnost 
s seje 18/11-1988. 

Po oceni skupine delegatov sta nezakoniti 5. in 6. točka 
povelja, ki se nanašata na samozaščitne ukrepe v JLA zaradi 
zagotavljanja varnosti enot in vojaških objektov. Pri obravnavi 
besedila teh dveh točk, ki sta citirani v informaciji, in razlogov, 
s katerimi skupina delegatov utemeljuje svojo oceno, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poleg določb 100. in 192. 
člena zakona o splošni ljudski obrambi, na katere se sklicuje 
skupina delegatov v svoji oceni, upošteval tudi določbe 193. 
in 194. člena zakona o splošni ljudski obrambi, določbe 
zakona o temeljih sistema državne varnosti in smernice Pred- 
sedstva SFRJ za preprečevanje in odpravljanje izrednih raz- 
mer. Na tej podlagi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugo- 
tavlja, da je ocena skupine delegatov o nezakonitosti navede- 
nih dveh točk povelja še preuranjena in vprašljiva. Vse okoliš- 
čine, v katerih je bilo izdano povelje, bi bilo treba še vsestran- 
sko in temeljito proučiti. Na taki podlagi bi bilo šele mogoče 
ugotoviti, ali je šlo za nezakonito in protiustavno delovanje. 
1. Skupina delegatov ugotavlja, da zakon o splošni ljudski 
obrambi ne pooblašča JLA za izdelavo politično-varnostnih 
ocen. V sporočilu za javnost s seje 18/11-1988 je navedeno, da 
zakon dovoljuje samo izdelavo varnostnih ocen. V resnici 
zakon o splošni ljudski obrambi ne govori ne o politično- 
varnostnih ne o varnostnih ocenah. Skupina očitno ni upošte- 
vala zakona o temeljih sistema državne varnosti, ki v 4. členu 
nalaga vsem subjektom, ki so dolžni izvajati ukrepe samozaš- 
čite zaradi varstva v ustavi SFRJ določene ureditve, izdelavo 
ocen politično-varnostnega stanja v svojem okolju. Prav tako 
skupina očitno tudi ni upoštevala prej omenjenih smernic 
Predsedstva SFRJ, izdanih na podlagi 6. člena zakona 
o splošni ljudski obrambi. Smernice določajo, da vsi državni 
organi, organi družbeno-političnih in drugih družbenih orga- 
nizacij, organi krajevnih skupnosti, organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, povelj- 
stva, štabi in ustanove oboroženih sil sprejmejo v skladu 
z zakonom o splošni ljudski obrambi in temi smernicami načrt 
za izredne razmere, ki na podlagi ocene politično-varnost- 
nega stanja vsebuje ukrepe za preprečevanje nastanka izred- 
nih razmer in ukrepe za njihovo odpravo oziroma na ravnanje 
med izrednim stanjem. Iz smernic torej izhaja, da tudi vsi 
štabi, poveljstva in ustanove oboroženih sil izdelujejo ocene 
politično-varnostnega stanja. 

2. Skupina delegatov dalje ugotavlja, da zakon o splošni 
ljudski obrambi ne pooblašča JLA za izdelavo kakršnihkoli 
ocen o dogajanjih zunaj JLA, ampak le znotraj JLA. V povelju 
se med drugim nalaga registriranje in analiziranje dogajanj 

v družbi zunaj vojaških enot in objektov, možnih žarišč in 
pojavov sovražnega delovanja, nasilnih in mirnih demonstra- 
cij itd. Čeprav je v povelju rečeno, da se te dejavnosti oprav- 
ljajo s ciljem, da enote ne bi bile varnostno iznenađene in 
bojno ogrožene, skupina delegatov meni, da tovrstna samo- 
zaščitna dejavnost presega dovoljeno dejavnost JLA - razen 
ob neposredni vojni nevarnosti in v drugih izrednih razmerah, 
ko pa bi tudi za tako dejavnost bilo potrebno povelje zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo v skladu z odlokom Predsed- 
stva SFRJ, kot to določata četrti in peti odstavek 100. člena 
zakona o splošni ljudski obrambi. 

Skupina delegatov meni, da določba 192. člena citiranega 
zakona, ki opredeljuje samozaščito v oboroženih silah in 
določa, da se ta uresničuje kot organiziran sistem ukrepov in 
aktivnosti za krepitev in zaščito oboroženih sil pred vsemi viri 
in oblikami ogrožanja, ne pomeni izjeme od načelnih določb 
100. člena oziroma od načela nevmešavanja vojske v civilne 
zadeve. Zato je treba določbo 192. člena interpretirati v duhu 
100. člena tako, da lahko JLA sicer izvaja ukrepe in aktivnosti 
za zaščito oboroženih sil pred vsemi viri in oblikami ogroža- 
nja, vendar le, če se ti viri in oblike ogrožanja pojavijo znotraj 
JLA same. Izvajanje kakršnihkoli nalog družbene samozaščite 
zunaj tega okvira je možno samo v izrednih razmerah. 

Skupina delegatov očitno ne loči med samozaščito v oboro- 
ženih silah, ki jo ureja zakon o splošni ljudski obrambi v 192. 
in sledečih členih, ter izjemno uporabo enot in ustanov JLA za 
opravljanje družbene samozaščite zunaj JLA po četrtem in 
petem odstavku 100. člena citiranega zakona. Določba 192. 
člena seveda ne pomeni izjeme od določb 100. člena in od 
načela nevmešavanja vojske v civilne zadeve. Nasprotno: 
določbi četrtega in petega odstavka 100. člena pomenita 
izjemo od tega načela in od določb 192. in sledečih členov 
zakona, ki urejajo samozaščito v oboroženih silah. Samozaš- 
čita v oboroženih silah je seveda omejena samo na zaščito 
oboroženih sil, kot je to opredeljeno v 192. in v sledečih členih 
zakona. Ni pa omejena samo na zaščito pred tistimi viri in 
oblikami ogrožanja, ki se pojavljajo znotraj oboroženih sil, 
marveč obsega tudi ukrepe za odkrivanje in preprečevanje 
dejavnosti zunaj oboroženih sil, ki so naperjene proti oboro- 
ženim silam. To je razvidno tako iz 192. člena zakona, ki 
govori o zaščiti oboroženih sil pred vsemi viri in oblikami 
ogrožanja, kot tudi iz 194. člena, ki določa naloge varnostnih 
organov JLA pri odkrivanju in preprečevanju dejavnosti, ki 
merijo na spodbijanje ali rušenje z ustavo določene družbene 
ureditve in ogrožanje varnosti države, če gre za take dejavno- 
sti v JLA ali proti JLA. 

3. Za celovito oceno zakonitosti spornih točk povelja bi 
bilo potrebno poleg navedenih zakonskih določb in smernic 
Predsedstva SFRJ pregledati tudi predpise o uresničevanju 
samozaščite v JLA, ki jih je na podlagi četrtega odstavka 193. 
člena zakona o splošni ljudski obrambi izdal zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo, in metodologijo za izdelavo obrambnih 
načrtov, ki jo je na podlagi tretjega odstavka 202. člena 
citiranega zakona predpisal Zvezni izvršni svet. 
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PISMO PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE 

Predsedstvo SR Slovenije je na 57. seji dne 16. 2. 1989 
obravnavalo Informacijo o dosedanjem delu in ugotovitvah 
Skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
celovito proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa 
proti četverici v Ljubljani, ki jo je Predsedstvu SR Slovenije 
predložil predsednik Skupščine SR Slovenije. 

Predsedstvo SR Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi 
spremlja in ocenjuje varnostnopolitične razmere v SR Slove- 
niji in v zvezi s tem tudi doghodke, ki so povezani s četverico, 
ki je bila obsojena pred vojaškim sodiščem v Ljubljani. S svo- 
jimi stališči in ocenami je Predsedstvo sproti obveščalo jav- 
nost in delegate Skupščine SR Slovenije. 

Že na seji 14. julija 1988, ko je ocenjevalo varnostnopoli- 
tične razmere v SR Slovenije, je Predsedstvo SR Slovenije 
sklenilo, da je treba po končanem procesu zoper četverico 
pripraviti celovito, poglobljeno in kritično, pravno-strokovno 
in politično analizo vseh okoliščin, v katerih je do procesa 
prišlo in v katerih se je proces odvijal. Ta svoj sklep je 
Predsedstvo SR Slovenije sporočilo Skupščini SR Slovenije in 
izrecno predlagalo, da le-ta ustanovi posebno skupino dele- 
gatov, ki naj temeljito analizira pravne in politične okoliščine 
in posledice procesa pred Vojaškim sodiščem v Lubljani. 
Predsedstvo je že tedaj poudarilo, da je taka analiza v skup- 
nem interesu vse družbe, interesu uveljavljanja socialistične 
samoupravne demokratične ureditve. Taka je bila tudi zahteva 
Republiške konference SZDL, CK ZK Slovenije, delegatov 
Skupščine SR Slovenije in večine delovnih ljudi in občanov 
naše republike. 

Predsedstvo SR Slovenije soglaša z opozorilom Izvršnega 
sveta Skupščine SRS, da na podlagi dosedanjih ugotovitev 
ocena skupine delegatov o nezakonitosti 5. in 6. točke voja- 
škega povelja komandanta Ljubljanskega armadnega 
območja št. 5044-3 z dne 8.1.1988 še ne more biti dokončna. 
V pristojnih organih je namreč potrebno še celovito preučiti 
vse zakone s področja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite in podzakonske predpise s tega področja in na 
tej podlagi oceniti tudi vse vidike zakonitosti teh dveh točk 
povelja. 

Glede na že predhodne ugotovitve v kazenskem postopku, 
da obsojenci sporne fotokopije vojaškega povelja niso izročili 
nikomur, ter da njihovo kaznivo dejanje ni imelo škodljvih 
posledic za varnost države in JLA, kakor tudi glede na dose- 
danje ugotovitve Skupine delegatov o okoliščinah procesa, se 
Predsedstvo SR Slovenije pridružuje predlogu Predsedstva 
Republiške konference SZDL Slovenije in Skupini delegatov 
za pomilostitev obsojencev. 

Predsedstvo SR Slovenije posebej poudarja, da je delo, ki 
ga opravlja Skupina delegatov, zelo pomembno za objektivno 
in dokončno oblikovanje stališč o vseh okoliščinah procesa 
proti četverici. Obenem opozarja, da moramo v demokratični 
družbi v javnosti utrjevati zaupanje v skupščinska delovna 
telesa ter jih zavarovati pred slehernimi pritiski, ki bi jim jemali 
verodostojnost in integriteto. Prav zaradi tega je potrebno 
zavrniti kakšrnokoli prejudiciranje v javnosti ocene delovnega 
telesa skupščine, še posebej s strani posameznih članov 
skupine, predno so jih dokončno oblikovali v skupini delegati 
Skupščine SR Slovenije. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROVSKUPŠČINESRS 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju razvojnega načrta splošne ljudske obrambe in 
določenih nalog družbene samozaščite v SR Sloveniji ter poročilo Republiškega 
štaba za teritorialno obrambo o uresničevanju razvoja teritorialne obrambe 
v Sloveniji v obdobju 1985-1988 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora (dne 25. ja- 
nuarja 1989) obravnavala poročilo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju razvojnega načrta 
splošne ljudske obrambe in določenih 
nalog družbene samozaščite v SR Slo- 

veniji ter poročilo Republiškega štaba 
za teritorialno obrambo o uresničevanju 
razvoja teritorialne obrambe SR Slove- 
nije v obdobju 1985—1988. Na podlagi 
260. in 261. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije je na sejah Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora, 14. aprila 1989, sprejela 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPE ZA 
URESNIČEVANJE RAZVOJNIH NAČRTOV IN 
KREPITEV SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN 
DRUŽBENE SAMOZAŠČITE V SR SLOVENIJI 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
zborov 25. januarja 1989 obravnavala po- 
ročili Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o uresničevanju razvojnega načrta 
splošne ljudske obrambe in določenih 
nalog družbene samozaščite v SR Slove- 
niji ter Republiškega štaba za teritorialno 
obrambo o uresničevanju razvoja terito- 
rialne obrambe SR Slovenije v obdobju 
1985-1988. Namen obravnave obeh po- 
ročil je, da Skupščina SR Slovenije ugo- 
tovi, kako se uresničuje razvojni načrt 

splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji 
ter kako se uresničujejo ugotovitve, pri- 
poročila in sklepi za nadaljno krepitev 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite v SR Sloveniji, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije leta 1985. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
so bila v zadnjem obdobju na sejah zbo- 
rov sprožena mnoga vprašanja s področ- 
ja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. Ta vprašanja zahtevajo šir- 
šo razpravo, saj se nanašajo tudi na si- 

stemske rešitve, ki sodijo v pristojnost 
zveznih organov. V uvodni besedi Pred- 
sedstva SR Slovenije pa so bila nekatera 
od teh vprašanj tudi izpostavljena. 

Na sejah zborov je bila razprava o po- 
ročilih bolj poglobljena kot ob obravnavi 
podobnih poročil v preteklih letih. Ven- 
dar je potrdila mnenje, da so skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, zlasti 
Skupščina SR Slovenije, še premalo 
vključene v obravnavo, ocenjevanje in 
odločanje o pomembnih vprašanjih s te- 
ga področja. 

V razmerah, v katerih obravnavamo to 
področje, je potrebno v prihodnje v večji 
meri ocenjevati uspešnost uresničevanja 
nalog za nadaljnji razvoj SLO in DS glede 
na celotne materialne možnosti družbe, 
pri tem pa je nujno upoštevati vse okoliš- 
čine, ki vplivajo na potrebna vlaganja 
v celotni sistem SLO in DS. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je v času splošnih kriznih razmer v družbi 
in ob odločenosti za realizacijo progra- 
ma treh reform potreben in nujen nadalj- 
nji razvoj splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Prenova gospo- 
darskega in političnega sistema mora za- 
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jeti tudi uresničevanje obrambnih, var- 
nostnih in samozaščitnih nalog. Pri tem 
Skupščina SR Slovenije meni, da bi mo- 
rali imeti Skupščina SR Slovenije, še bolj 
pa Skupščina SFRJ, bistveno večjo vlogo 
in pristojnosti na tem področju. To bi 
povečalo javnost delovanja pristojnih or- 
ganov SLO in DS pri odpravljanju forma- 
lizmov, odprle pa bi se tudi možnosti za 
nadaljnje podružbljanje teh področij. Na 
ta način bi se bolj uveljavila in okrepila 
vloga skupščin pri določanju politike na 
področju SLO in DS ter vloga skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti kot najviš- 
jih organov oblasti in samoupravljanja. 

Skupščina SR Slovenije se je seznanila 
s poročili in z uvodno obrazložitvijo. Na 
tej podlagi ugotavlja, da se temeljni cilji 
in najpomembnejše naloge razvoja 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite večinoma uresničujejo, če- 
prav so materialne možnosti manjše od 
plansko predvidenih. Podaljševanje, 
spreminjanje oziroma krčenje posamez- 
nih programov ni ogrozilo uresničevanja 
ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine 
SR Slovenije iz leta 1985. K temu so pri- 
spevali izvajalci obrambnih in varnostnih 
aktivnosti ter njihova odgovornost za ne- 
nehno krepitev obrambne in samozaščit- 
ne pripravljenosti. Taka usmeritev naj bo 
podlaga tudi za nadaljnje uresničevanje 
načrtovanih nalog na obravnavanem po- 
dročju. 

1. Po mnenju Skupščine SR Slovenije 
je pogoj za konstruktiven in ploden dia- 
log, ki naj prinese najbolj napredne in 
v skupnem interesu tudi optimalne reši- 
tve glede na omejene materialne možno- 
sti, vsestranska in objektivna ocena sta- 
nja. To je argumentirana podlaga za raz- 
pravo o vseh temeljnih vprašanjih tudi na 
tem področju. Izkušnje kažejo, da eno- 
stransko prikazovanje razmer, celo z raz- 
ličnimi metodami pritiska, ne dajo žele- 
nih rezultatov. 

Skupščina SR Slovenije zato meni, da 
je potrebno s sprejetimi in predvidenimi 
spremembami v gospodarskem in poli- 
tičnem sistemu uskladiti tudi koncepcij- 
ske, vsebinske in organizacijske rešitve 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. Zato se morajo čimprej oceni- 
ti dosedanje pozitivne in negativne izkuš- 
nje izvajanja ter delovanja obrambnega 
in varnostnega sistema. Sprejeti je treba 
usmeritve za njegovo nadaljnjo graditev 
in razvijanje, skladno z rešitvami, ki jih 
prinašajo spremembe v političnem in go- 
spodarskem sistemu. 

Skupščina SR Slovenije zato predlaga, 
da naj na takšnih izhodiščih Skupščina 
SFRJ čimprej obravnava in oceni dose- 
danje uresničevanje zasnove SLO in DS, 
ugotovi temeljna vprašanja razvoja na 
tem področju in opredeli usmeritve za 
uresničevanje nalog, ki izhajajo iz spre- 
memb in dopolnitev ustave SFRJ. Skupš- 
čina SR Slovenije meni, da je v takem 
okviru mogoče opraviti razpravo in po- 
enotiti tudi stališča do vseh tistih vpra- 
šanj, ki v Sloveniji že nekaj časa prevla- 
dujejo kot najbolj odprta oziroma prema- 
lo pojasnjena, pa tudi preveč odmaknje- 
na od bolj neposrednega vpliva delegat- 
skih skupščin, s tem pa tudi od javnosti. 
Argumentirana razprava o vprašanjih 
materialne osnove za delovanje in razvoj 
sistema SLO in DS, o organiziranosti in 

ravneh odločanja, vključno z vlogo in se- 
stavo komitejev za SLO in DS, o namen- 
ski proizvodnji in nekaterih zahtevnih 
proizvodnih projektih, o izvozu orožja, 
o služenju vojaškega roka in civilni služ- 
bi, o odgovornosti profesionalnih kadrov 
ipd. je po mnenju Skupščine SR Sloveni- 
je možna in potrebna. To je naš skupni 
interes, saj bo zagotovila, da se odpravijo 
nejasnosti ter enostransko prikazovanje 
razmer in stališč. Temu ustrezno je treba 
pripraviti strokovne podlage - gradiva. 
Rezultati te razprave (stališča in sklepi) bi 
morali dati izhodišča in usmeritve za do- 
polnitev zakona o SLO in DS ter sprem- 
ljajočih predpisov. 

Skupščina SR Slovenije predlaga 
Predsedstvu SR Slovenije, da celovito 
prouči in oceni tudi funkcijo in vlogo 
pokrajin z morebitnimi možnostmi njiho- 
ve smotrnejše organiziranosti.' 

2. Izdelava obrambnih in varnostnih 
načrtov ter načrtovanje razvoja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozašči- 
te je pomemben pogoj za doseganje po- 
trebne obrambne in zaščitne trdnosti ter 
moči vse družbe. Zato Skupščina SR Slo- 
venije predlaga, da morajo ob uporabi 
ustreznih metodologij, ki pa morajo biti 
enostavnejše ter manj zahtevne, postati 
te naloge sestavni del mirnodobnega pla- 
niranja. Za zbiranje potrebnih podatkov 
se morajo uporabiti mirnodobne, stati- 
stične in druge raziskave. Skupščina 
ocenjuje, da je pri načrtovanju za 
obrambne in samozaščitne potrebe vse 
preveč administriranja in prepodrobnega 
predpisovanja. Enako velja za sedanje 
rešitve pri varnostnem načrtovanju. 

Skupščina opozarja na številne norma- 
tivne akte, ki jih je treba poenostaviti in 
uskladiti, njihovo število pa zmanjšati. 
Prav tako je potrebno zmanjšati tudi šte- 
vilo predpisov, ki veljajo v primeru nepo- 
sredne vojne nevarnosti in vojne. Vse to 
bi povečalo kreativnost nosilcev obramb- 
nih priprav, odprlo bi večje možnosti iz- 
ražanja posebnosti posameznih rešitev 
in tako prispevalo k večji odgovornosti 
vseh in vsakogar za stanje ter razvoj 
obrambnih in samozaščitnih priprav. 

Skupščina zato predlaga, da naj bo 
tudi ta problematika zajeta v gradivu, ki 
bo pripravljeno za razpravo v Skupščini 
SFRJ. 

3. Skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti in njihovi sveti za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito naj 
zagotovijo nadaljnje uresničevanje nalog 
iz razvojnih načrtov, tako da bo zagotov- 
ljen usklajen in povezan razvoj vseh 
obrambnih sestavin. Zlasti krajevne 
skupnosti se morajo pri tem hitreje uve- 
ljavljati kot temeljni subjekti in nosilci 
usmerjanja in usklajevanja priprav na 
svojem območju. 

Pri vseh razvojnih in drugih nalogah 
v organizacijah in skupnostih s področja 
gospodarskih in družbenih dejavnosti se 
morajo redno ocenjevati ter upoštevati 
obrambni in samozaščitni interesi. Ker so 
stabilne gospodarske razmere temeljni 
pogoj za učinkovito obrambno priprav- 
ljenost, se Skupščina zavzema, da dobijo 
prednost tiste naloge obrambnega po- 
mena, s katerimi se neposredno zadovo- 
ljujejo tudi mirnodobne potrebe. Spod- 
buja naj se zlasti uresničevanje posebnih 
programov obrambnega pomena v indu- 

striji, energetiki, kmetijstvu, urejanju pro- 
stora in v drugih dejavnostih, ki se nepo- 
sredno vključujejo v aktivnosti za prese- 
ganje sedanjih gospodarskih težav. Raz- 
voj drobnega gospodarstva, majhnih 
obratovalnic, obrtnih in drugih proizvod- 
nih ter storitvenih zmogljivosti naj se po- 
speši tudi s stališča krepitve materialne 
baze splošnega ljudskega odpora. Spod- 
bujanje hitrejšega razvoja hribovitih, 
manj ravitih in obmejnih območij mora 
še naprej ostati sestavni del teh prizade- 
vanj. 

Za izboljšanje samozaščitnih priprav 
naj pristojni organi in nosilci teh aktivno- 
sti okrepijo svoje delovanje na področju 
stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva, izobraževanja ter zdravstva. 
Zmanjšane materialne možnosti naj se 
nadomestijo s pristopi, ki bodo omogo- 
čali nadaljnje uresničevanje obrambnih 
in samozaščitnih nalog v teh dejavnostih. 
V elektrogospodarstvu, PTT, železnici in 
v drugih velikih gospodarskih sistemih 
oziroma dejavnostih, ki so posebnega 
družbenega pomena, pa je treba izpopol- 
niti rešitve, ki bodo zagotavljale izvajanje 
temeljnih nalog teh dejavnosti v vseh raz- 
merah. 

4. V skladu s svojo ustavno odgovor- 
nostjo se Skupščina SR Slovenije zavze- 
ma, da se dosledno uresničujeta z ustavo 
in z zakonom določena položaj in vloga 
Jugoslovanske ljudske armade kot skup- 
ne oborožene sile vseh narodov in narod- 
nosti SFRJ. Zavzema se za njeno stalno 
in vsestransko krepitev ter razvoj. 

'Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je bila javnost pozno in slabo obveščena 
o izvršeni reorganizaciji Jugoslovanske 
ljudske armade. Takšno ravnanje Skupš- 
čina SR Slovenije obsoja, saj se je, kot že 
nekajkrat doslej, pokazalo, da neobveš- 
čenost poraja negotovost, ugibanja in 
špekulacije. Skupščina SR Slovenije 
podpira odločitev Predsedstva SR Slove- 
nije, da se pri sodelovanju z ustreznimi 
organi in vodstvi Jugoslovanske ljudske 
armade po novi organizaciji v celoti uve- 
ljavljajo z ustavo in z zakoni določene 
pristojnosti in naloge SR Slovenije ter 
njenih organov, saj reorganizacija v niče- 
mer ne spreminja njihove dosedanje od- 
govornosti. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je pri 
razreševanju razvojnih vprašanj Jugoslo- 
vanske ljudske armade potrebna večja 
vloga Skupščine SFRJ kot najvišjega or- 
gana oblasti in samoupravljanja. Skupš- 
čina SR Slovenije si bo tudi v prihodnjih 
letih prizadevala za večjo odprtost in jav- 
nost obravnavanja vseh vprašanj o sta- 
nju, delovanju in razvoju Jugoslovanske 
ljudske armade . Uprla pa se bo vsem 
poskusom, ki bi pomenili rušenje njene- 
ga družbenega položaja in vloge. 

Skupščina SR Slovenije zahteva do- 
sledno uresničevanje ustavnih opredeli- 
tev o uporabi slovenskega jezika in jezika 
drugih narodov in narodnosti v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi. Zavzema se, da bi 
študentje služili vojaški rok po končanem 
študiju. Prav tako pričakuje, da bo pri 
zagotavljanju ustreznejše nacionalne za- 
stopanosti starešinskega kadra poleg po- 
večane aktivnosti družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organi- 
zacij tudi Jugoslovanska ljudska armada 
prispevala k čim hitrejšemu reševanju 
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vprašanj, ki naj spodbujajo večji interes 
za vojaške poklice. 

5. Skupščina SR Slovenije se zavzema 
za razvoj teritorialne obrambe v skladu 
z izvirnimi načeli zasnove splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite 
ter kot najširše oblike organiziranja de- 
lovnih ljudi in občanov za oborožen splo- 
šen ljudski odpor. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je 
bila z organizacijsko-mobilizacijskim 
razvojem enot in štabov za teritorialno 
obrambo dosežena ustrezna organizira- 
nost teritorialne obrambe v SR Sloveniji. 
Hkrati izraža podporo predvidenemu 
programu reorganizacije številčnega sta- 
nja štabov za teritorialno obrambo, ki bo 
izvedena do konca leta 1990. 

Skupščina SR Slovenije daje podporo 
usmeritvam za usposabljanje enot in šta- 
bov za teritorialno obrambo in za nadalj- 
nji program opremljanja teritorialne 
obrambe. Pri tem je treba doseči, da se 
dogovorno združena sredstva občin na- 
menjajo predvsem za opremljanje terito- 
rialne obrambe za bojevanje v sodobnih 
razmerah. Zaradi tega je potrebno zago- 
toviti sredstva za financiranje osebnih 
dohodkov delavcev, zaposlenih v pokra- 
jinskih štabih za teritorialno obrambo, iz 
drugih virov. Skupščina se prav tako zav- 
zema za ustrezno ureditev statusa delav- 
cev stalne sestave štabov za teritorialno 
obrambo, skladno s pripravljenimi samo- 
upravnimi sporazumi in s predvidenimi 
spremembami zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. 

Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
na ustrezen način reši vprašanja virov za 
financiranje osebnih dohodkov delavcev 
pokrajinskih štabov za teritorialno 
obrambo in statusna vprašanja delavcev 
v stalni sestavi teritorialne obrambe. 

Skupščina SR Slovenije podpira odlo- 
čitev Predsedstva SR Slovenije, da na 
podlagi izkušenj o dosedanjem 20-let- 
nem delovanju teritorialne obrambe ana- 
lizira in oceni, kako se v praksi uresniču- 
je njena zasnova. 

6. Skupščina se zavzema tudi za hitrej- 
še uveljavljanje narodne zaščite in še po- 
sebej za praktično usposabljanje delov- 
nih ljudi in občanov za opravljanje nalog 
narodne zaščite v miru ter v spremenje- 
nih razmerah (naravne in druge nesreče, 
izredne razmere, vojna). 

7. Skupščina SR Slovenije meni, da bi 
v prihodnje morali preprečiti nadaljnje 
zaostajanje celotnega sistema zaščite in 
reševanja. Osrednje mesto bi morali za- 
gotoviti preventivi ter še večjo pripravlje- 
nost, za preprečevanje in odpravljanje 
posledic naravnih, tehnoloških in drugih 
nesreč. Priprave za osebno in vzajemno 
zaščito je treba pospešiti predvsem 
v okoljih, ki so neposredno ogrožena. 
Konkretneje se morajo določiti naloge 
zaščite in reševanja v posameznih dejav- 
nostih. 

V skladu s priporočili Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije naj gasilska or- 
ganizacija, določene samoupravne inte- 
resne skupnosti in drugi dejavniki name- 
nijo posebno skrb hitrejšemu uresniče- 
vanju svojih nalog za krepitev enotnega 
sistema varstva pred naravnimi in drugi- 
mi nesrečami. Kot del aktivnosti za učin- 

kovitejšo organiziranost naj se ponovno 
prouči smotrnost sedanje organizirano- 
sti samoupravnih interesnih skupnosti za 
varstvo pred požarom ter status poklic- 
nih gasilskih enot. Do konca tega sred- 
njeročnega obdobja je potrebno uveljavi- 
ti tudi normativne in organizacijske reši- 
tve celovitega varstva pred nevarnimi 
snovmi. 

8. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da je potrebno nadaljnje dosledno ures- 
ničevanje gradbeno-tehničnih in drugih 
priprav za izvajanje ukrepov za zaščito in 
reševanje. Zavzema se za to, da se po- 
novno proučijo območja ogroženosti, na 
katerih se gradijo zaklonišča. Zavzema 
se za dosledno večnamensko in racional- 
no gradnjo zaklonišč ter poziva vse upo- 
rabnike in upravljalce, da prednostno 
skrbijo za vzdrževanje zgrajenih zaklo- 
niščnih zmogljivosti. Prizadevati si je tre- 
ba tudi za nadaljnjo poenostavitev teh- 
ničnih normativov za gradnjo zaklonišč. 

Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
najkasneje do 30. septembra 1989 pripra- 
vi celovito analizo stanja na tem po- 
dročju. 

9. Skupščina SR Slovenije meni, da 
zahtevajo potrebe institucij družbeno- 
ekonomskega in političnega sistema 
v miru, in še posebej v spremenjenih raz- 
merah, ter obveznosti Republiškega se- 
kretariata za ljudsko obrambo, zlasti 
s prevzemom nalog mobilizacije oboro- 
ženih sil, učinkovit sistem zvez in obveš- 
čanja. Za tak sistem je potrebno delova- 
nje tistih občinskih centrov za obvešča- 
nje, ki delujejo tudi za potrebe pokrajin. 
Takšna zahteva izhaja tudi iz odloka Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o organiziranju sistema opazovanja in 
obveščanja. Skupščina SR Slovenije 
ugotavlja, da to v celoti še ni realizirano. 
Zato nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da stanje prouči in zagoto- 
vi racionalno najnujnejše delovanje po- 
krajinskih centrov za obveščanje v miru 
ter sprejme ukrepe za izpopolnjevanje 
zbiranja, obdelovanja in seznanjanja 
s podatki, ki so še posebej pomembni za 
zaščito in reševanje. 

10. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
potrebno pospešiti delo za posodobitev 
vseh programov in oblik obrambnega ter 
samozaščitnega izobraževanja in uspo- 
sabljanja. V obrambo in samozaščitno 
usposabljanje na vseh šolah, zlasti na 
visokih, se morajo vključevati tista 
obrambna in samozaščitna znanja, ki so 
povezana s študijskimi usmeritvami. V iz- 
vajanju obrambnega usposabljanja de- 
lovnih ljudi in občanov pa je treba tudi 
v večjem obsegu vključevati sredstva jav- 
nega obveščanja, kot so radio, TV, založ- 
niška in propagandna sredstva obvešča- 
nja. Pri tem imajo konkretno odgovor- 
nost Izobraževalna skupnost Slovenije, 
Republiški komite za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo in Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo. Skupšči- 
na SR Slovenije nalaga navedenim nosil- 
cem, da jo v letu 1990 obvestijo o tem, kaj 
so na tem področju storili. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je 
potrebno posodobiti tudi druge oblike 
obrambnega usposabljanja, vključno 
z vojaškimi in drugimi vajami. Skupščina 

SR Slovenije predlaga Predsedstvu SR 
Slovenije in pristojnim poveljstvom obo- 
roženih sil, da zmanjšajo število vojaških 
in drugih vaj ter da še izpopolnijo njihovo 
kvaliteto. Vaje naj omogočijo preverjanje 
in usposabljanje vseh delov splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite, 
upoštevati pa je tudi treba doseženo 
usposobljenost udeležencev. S pridob- 
ljenimi izkušnjami in z rezultati opravlje- 
nih vaj je treba seznaniti udeležence in 
čim večje število nosilcev obrambnih pri- 
prav. 

11. Skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti ter sveti za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito naj še 
naprej namenijo posebno pozornost kva- 
litetnemu izvajanju nabora kot sestavne- 
ga dela celovite kadrovske politike. Pri- 
zadevati si morajo za uresničevanje 
skupnega programa ukrepov in aktivno- 
sti za usmerjanje mladih v vojaške in 
obrambne poklice, ki ga je sprejelo Pred- 
sedstvo SR Slovenije. S tem ciljem se 
Skupščina SR Slovenije zavzema za na- 
daljnje izpopolnjevanje vojaškega šol- 
stva, za ustreznejše urejanje statusnih 
vprašanj poklicnih vojaških starešin, kot 
so na primer osebni dohodki, kraj in po- 
goji izobraževanja itd. ter za uvajanje re- 
šitev, ki bodo povečevale interes za vpis 
v šole za rezervne oficirje. Z vidika dolgo- 
ročnih kadrovskih potreb je treba oceniti 
in po potrebi dograditi študij obrambo- 
siovja. Izobraževalna skupnost Slovenije, 
Republiški komite za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo in Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo naj 
Skupščino SR Slovenije v letu 1990 obve- 
stijo o tem, kakšni rezultati so bili dose- 
ženi. 

12. Skupščina SR Slovenije se zavze- 
ma, da se za uresničevanje programa na- 
log neposrednega pomena za splošno 
ljudsko obrambo, ki izhajajo iz razvojnih 
načrtov za tekoče plansko obdobje, 
v skladu s temi ugotovitvami, stališči in 
sklepi zagotovijo kot najnujnejša materi- 
alna osnova realno najmanj tolikšna 
sredstva kot v prvih dveh letih tega sred- 
njeročnega obdobja. S tem bo mogoče 
ohraniti doseženo razvitost in pripravlje- 
nost vsaj najpomembnejših obrambnih 
sestavin. 

Ob tem se ponovno zastavlja vprašanje 
sistema financiranja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. Po- 
stavljajo se zahteve po novem enotnem 
sistemu zbiranja in delitve sredstev v te 
namene. Skupščina ugotavlja, da sedanji 
sistem poraja vrsto težav in nezadovolj- 
stvo zaradi različnih materialnih možno- 
sti posameznih družbenopolitičnih skup- 
nosti. Zato Skupščina nalaga Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da do leta 
1990 prouči sistem financiranja potreb 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite ter predlaga ustrezne rešitve. 
Izvršni svet naj prouči tudi možnost razši- 
ritve vzajemnega združevanja sredstev 
po obsegu in namenih. 

13. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da lahko le pravočasno, objektivno, celo- 
vito in stalno informiranje delovnih ljudi 
in občanov prispeva k boljšemu poznava- 
nju problemov in k večji zainteresiranosti 
za opravljanje nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 
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Takšno obveščanje je potrebno za 
uresničevanje nalog' SLO in DS, saj je 
pogoj za odpravljanje enostranskega ali 
pomanktjivega poznavanja celotnega po- 
dročja SLO in DS, hkrati pa bistveno za 
preprečevanje ponavljanja nekaterih ne- 
sprejemljivih pogledov, ki jih lahko ozna- 
čimo kot sistematične napade na JLA. 
V SR Sloveniji smo nesprejemljivo pisa- 

nje že nekajkrat jasno in javno odklonili, 
saj ne prispeva k objektivnemu in celovi- 
temu obveščanju. Odgovornost za to 
imajo ustanovitelji, organi družbenega 
upravljanja in redakcije sredstev javnega 
obveščanja.' 

14. 'Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je eden od pogojev za boljšo obvešče- 

nost in odprtost informacijskih tokov 
pravilna in družbeno smotrna uporaba 
meril označevanja zaupnosti gradiv s po- 
dročja SLO in DS. Dosedanja preširoka 
in nekritična uporaba teh meril narekuje, 
da se jih ponovno prouči, dogradi in po- 
sodobi ter da se opredeli tudi odgovor- 
nost za njihovo uporabo.' 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga bilance nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti za leto 1989 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- 
vi predloga bilance nalog in sredstev 
SIS družbenih dejavnosti za leto 1989 
ob upoštevanju stališč Družbenopolitič- 
nega zbora na sejah dne 14. aprila 1989 
na podlagi 260. člena poslovnika spreje- 
la naslednji 

SKLEP 

1. Zbora ugotavljata, da v predlogu bi- 
lance nalog in sredstev SIS družbenih 
dejavnosti v letu 1989 predlagana razpo- 
reditev dohodka v sedanjih razmerah re- 
alno uresničuje delitveno politiko, ki je 
opredeljena v sklepu Skupščine SR Slo- 
venije, sprejetem ob obravnavi informa- 
cije Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o aktualni problematiki družbeni/j 
dejavnosti in informaciji o razmerah na 
področju zdravstvenega varstva na seji 
29. in 30/3-1989. 

2. Zbora menita, da predlagana razpo- 
reditev dohodka izhaja iz nujnosti uskla- 
ditve vseh sestavin družbene reprodukci- 
je, omogoča pa dodatno zbiranje sred- 
stev za družbene dejavnosti, da v njih ne 
bi prišlo do resnih motenj. 
3. Zbora menita, da je treba sprejeto deli- 
tveno politiko izpeljati po naslednjih na- 
čelih: 

- upoštevaje usmeritev za zaustavitev 
padanja osebnih dohodkov v Sloveniji 
naj se rast osebnih dohodkov delavcev 
v družbenih dejavnostih mesečno uskla- 

juje z rastjo osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu; 

- posebej je treba reševati iz lanskega 
leta preneseno likvidnostno problemati- 
ko financiranja zdravstvenega varstva; 

-likvidnostne težave v izvajalskih or- 
ganizacijah, ki jih povzroča predvsem in- 
flacijsko povečanje materialnih stroškov, 
je potrebno reševati z večjo uveljavitvijo 
skupnih računov za zbiranje sredstev in 
sprotno koordinacijo razporejanja teh 
sredstev po kriterijih likvidnosti; 

- izvajanje investicijskih programov 
v družbenih dejavnostih je potrebno za- 
držati, razen v primerih, ko bi zaradi tega 
nastala večja škoda; 

- za uresničitev teh ciljev je potrebna 
sprotna koordinacija politik samouprav- 
nih interesnih skupnosti in trajnejše 
opredeljevanje zadev posebnega družbe- 
nega pomena. 

Zbora nalagata Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da sproti sprem- 
lja uresničevanje razvojne in delitvene 
politike ter njeno prilagajanje gibanjem 
družbene reprodukcije. O tem naj Izvršni 
svet po potrebi obvešča Skupščino dele- 
gatov vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije za družbene dejavnosti. 

4. Zbora predlagata pristojnim orga- 
nom samoupravnih interesnih skupnosti, 
da s svojimi ukrepi omogočijo večjo eko- 
nomičnost delovanja izvajalskih organi- 
zacij. 

5. Zbora v skladu z načelnim stališčem 
o usklajevanju osebnih dohodkov izvajal- 

cev v družbenih dejavnostih podpirata 
predlog o tekočem mesečnem povečeva- 
nju njihovih osebnih dohodkov na podla- 
gi ocen odbora udeležencev družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih 
za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Slo- 
veniji. 

6. Zbora menita, da je potrebno zago- 
toviti tudi tekočo valorizacijo prejemkov 
iz naslova socialnovarstvenih pravic. 

Zbora podpirata prizadevanja Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije za 
zmanjšanje obremenitev izvajalskih or- 
ganizacij v družbenih dejavnostih. 

7. Zbora ugotavljata, da je potrebno 
pospešiti strokovno pripravo sistemskih 
sprememb na področju družbenih dejav- 
nosti v skladu s sklepi Skupščine SR Slo- 
venije, sprejetimi v juliju 1988 in progra- 
mom ukrepov za razvoj svobodne menja- 
ve dela na področju teh dejavnosti. Ob 
tem je potrebno preveriti tudi vse druge 
oblike porabe in zagotoviti enakovredno 
obravnavo v okviru splošne bilance. Zbo- 
ra nalagata Izvršnemu svetu, da po pr- 
vem periodičnem obračunu pripravi ce- 
lovito splošno bilanco sredstev. 

Družbenopolitični zbor je na seji 14. 4. 
1989 ob obravnavi problematike družbe- 
nih dejavnosti (bilanca nalog in sred- 
stev samoupravnih interesnih skupno- 
sti družbenih dejavnosti za leto 1989) 
sprejel kot zainteresiran zbor smiselno 
enake predloge in stališča. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike 
družbenih dejavnosti   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 14. aprila 1989 ob 
obravnavi problematike družbenih dejav- 
nosti ugotovil dokajšnjo neusklajenost 
politike na področju delitve narodnega 
dohodka. Prihaja do tega, da enkrat zbori 
Skupščine SR Slovenije razpravljajo 
o razbremenjevanju gospodarstva, na- 
slednjič o reševanju finančnih problemov 
družbenih dejavnosti, pa zopet o zmanj- 

ševanju akumulativnosti gospodarstva, 
itd. Skupščina nedvomno nosi odgovor- 
nost za dogajanje na teh področjih, od- 
bori za finance pa morajo kot najodgo- 
vornejša telesa skupščine pri tem imeti 
pomembnejšo vlogo. Zato je zbor na 
podlagi 261. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednje 

STALIŠČE 

Upoštevajoč odgovornost Skupščine 
SR Slovenije za globalno politiko delitve 
narodnega dohodka v SR Sloveniji je nuj- 
no, da Odbora za finance Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin kot skupščinski 
telesi spremljata, dajeta predloge zbo- 
rom in skrbita za izvajanje splošne bilan- 
ce sredstev, da bi zagotovili večjo sklad- 
nost globalnih odnosov v delitvi in prav 
tako njihovo stabilnost. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike 
družbenih dejavnosti — 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR samoupravnih interesnih skupnosti SKLEP 
Slovenije je na seji dne 14. aprila 1989 družbenih dejavnosti za leto 1989) na 
ob obravnavi problematike družbenih podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
dejavnosti (bilanca nalog in sredstev ne SR Slovenije sprejel naslednji Stališče, ki ga je na podlagi 261. člena 



poslovnika Skupščine SR Slovenije zbor benih dejavnosti se pošlje predsedniku Zbora občin, da z njim seznanita delega- 
sprejel ob obravnavi problematike druž- Zbora združenega dela in predsedniku te teh zborov. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo s predlogom zakona 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zago- 
tavljanju sredstev in izpolnjevanju ob- 
veznosti SR Slovenije za pospeševanje 
razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo s predlogom za- 
kona na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne 14. aprila 1989 na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije zavezuje Iz- 

vršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
z ustreznimi podzakonskimi akti omogo- 
či mesečno uveljavljanje oziroma pora- 
čunavanje olajšav zavezancem, ki vlaga- 
jo sredstva na manj razvitih območjih 
v SR Sloveniji. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi smernic za planske akte 
za srednjeročno obdobje 1991-1995 pro- 
uči in ustrezno upošteva mnenja, predlo- 

ge in pripombe iz razprave o predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o zagotavljanju sredstev in izpolnje- 
vanju obveznosti SR Slovenije za pospe- 
ševanje razvoja gospodarsko manj razvir 
tih republik in SAP Kosovo, za čimbolj 
učinkovit sistem pospeševanja manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji. 

Prouči naj tudi obstoječo zakonodajo 
in druge akte v smislu učinkovitejšega 
sistema pospeševanja regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji. 

STALISCA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora 
s predlogom zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 14. aprila 1989 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o urejanju prostora s predlogom zakona 
na podlagi 74. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da je medsebojna 

usklajenost prostorskih sestavin plan- 
skih aktov občin in samoupravnih inte- 

resnih skupnosti, ki za SR Slovenijo 
opravljajo dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena z obveznimi izhodišči dol- 
goročnega plana SR Slovenije eden od 
osnovnih pogojev načrtovanja razvoja. 
Zato morajo biti aktivnosti, ki zagotavlja- 
jo usklajenost jasne, nedvoumne, morajo 
omogočiti pravočasno in učinkovito us- 
klajevanje planskih aktov z obveznimi iz- 
hodišči. Zbor meni, da spremembe zako- 
na lahko prispevajo k temu cilju, zato 
podpira predlog za spremembe in dopol- 
nitve zakona o urejanju prostora posebej 
še iz razloga, ker dopolnitve obvezujejo 
za obvezno usklajevanje tudi samouprav- 

ne interesne skupnosti, ki opravljajo de- 
javnosti posebnega družbenega pome- 
na, ki doslej niso bile izrecno zadolžene 
za tovrstno usklajevanje svojih srednje- 
ročnih planov, saj le-te praviloma pri pla- 
niranju svojega razvoja posegajo v pro- 
stor. 

2. Zbor soglaša, da se zakon sprejme 
po skrajšanem postopku ne toliko iz raz- 
logov, ker gre za manj zahtevne spre- 
membe in dopolnitve zakona, ampak 
predvsem zato, ker so se zbori Skupščine 
SR Slovenije že ob sprejemanju stališč 
ob obravnavi poročila o urejanju prosto- 
ra zavzeli za rešitev, ki bo učinkovitejša. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
- Ali je bil vpoklic vojaških obveznikov 
iz SR Slovenije v SAP Kosovo planirana 
aktivnost JLA? 

Mitja Jenko, delegat skupi- 
ne delegatov za gospodarsko 
področje 32. okoliš Velenje, 
za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, je 7/ 
4—1989 zastavil Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije 
delegatsko vprašanje ali je 
šlo pri vpoklicu vojaških ob- 
veznikov iz SR Slovenije 
v SAP Kosovo za planirano 
aktivnost JLA (pred februar- 
jem 1989) in koliko je bilo do- 
slej vpoklicanih obveznikov iz 
drugih socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih 
pokrajin v enote na območju 

SAP Kosovo. Delegat ocenju- 
je, da ima vpoklic vojaških ob- 
veznikov iz SR Slovenije dalj- 
nosežne politične posledice. 

Ukaz za vpoklic pripadnikov 
rezervne sestave, ki popolnjuje 
vojne enote JLA na Vrhniki, je 
izdalo pristojno poveljstvo 
JLA. 

V skladu z dobljenim uka- 
zom je bilo Republiškemu se- 
kretariatu za ljudsko obrambo 
naloženo, da izvrši vpoklic vo- 
jaških obveznikov iz občin 
Vrhnika, Logatec in mesta 
Ljubljana. Vpoklic pa je bil iz- 
veden preko upravnih organov 

za ljudsko obrambo na običa- 
jen način. Navedeni organi so 
svoje obveznosti v zvezi z vpo- 
klicem izvršili v celoti. 

Vojaški obvezniki so bili 
s strani pristojnosti poveljstva 
in Republiškega sekretariata 
za ljudsko obrambo seznanje- 
ni z odhodom na usposablja- 
nje v SAP Kosovo. Po izvršenih 
neposrednih pripravah jim je 
bil omogočen izhod, da bi lah- 
ko o odhodu seznanili svojce 
in organizacije združenega de- 
la, kjer so zaposleni. Pristojno 
poveljstvo je odpustilo vse ob- 
veznike, ki zaradi utemeljenih 
razlogov (socialnih, zdravstve- 
nih, šolskih ipd.) ne bi mogli 
oditi na usposabljanje, če jim 
je bilo mogoče zagotoviti na- 
domestilo glede na njihovo do- 
ložnost v enoti. 

Razpoloženje med pripadni- 
ki v času priprav in ob odhodu 
je bilo dobro. Večina vojaških 
obveznikov se je že javila pis- 
no ali telefonično svojim star- 
šem in družinam. Možni so tu- 
di obiski. 

Informiranje javnosti o ome- 
njenem usposabljanju je v pri- 
stojnosti Zveznega sekretari- 
ata za ljudsko obrambo. Glede 
na to republiški organi doslej 
niso posredovali nobenih in- 
formacij sredstvom javnega 
obveščanja. 

Predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je 
v dogovoru s Predsedstvom 
SR Slovenije na Zveznem se- 
kretariatu za ljudsko obrambo 
zahteval tudi ustrezno javno 
informiranje o omenjenem 
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vpoklicu, vendar zahteva ni bi- 
la sprejeta. Zahtevo za informi- 
ranje javnosti je 7/4-1989 pod- 
prl tudi Centralni komite ZK 
Slovenije, glede na to, da so se 
6/4-1989 že začele pojavljati 
v sredstvih obveščanja različ- 

ne vesti o vpoklicu. 
V SR Sloveniji ne razpolaga- 

mo s podatki koliko pripadni- 
kov rezervne sestave je napo- 
tenih na območje SAP Kosovo 
iz drugih socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonom- 

nih pokrajin. Po okvirni infor- 
maciji Zveznega sekretariata 
za ljudsko obrambo pa so vpo- 
klicani pripadniki določenih 
enot iz več socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonom- 
nih pokrajin. 

Zveznemu sekretariatu za 
ljudsko obrambo je Republi- 
ška konferenca SZDL predla- 
gala, da se omogoči obisk 
enote s strani predstavnikov iz 
SR Slovenije. Obisk je bil 
opravljen 12. in 13/4-1989. 

NOVI PREDPISI 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA 

o ravnanju z gradivi zaupne narave  

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 14. aprila 
1989 sprejeli spremembe in dopolnitve pravilnika o ravnanju 
z gradivi zaupne narave. Te naj delagatom olajšajo seznanja- 
nje z gradivi strogo zaupne narave in s tem omogočijo kvali- 
tetnejše odločanje. Predlagatelj je upošteval tudi nekatere 
predloge in mnenja delovnih teles skupščine in zborov, sku- 
pin delegatov in izvršnega sveta z namenom, da bi bila ta 
materija čimbolje urejena. Glede nekaterih pripomb in predlo- 
gov pa je bil predlagatelj mnenja, da jih ni potrebno vnašati 
v besedilo sprememb in dopolnitev, bodisi ker gre za vpraša- 
nja, ki so v pravilniku že urejena, bodisi da gre le za izvajanje 
pravilnika in njegovih sprememb in dopolnitev. Predvsem 
velja tu omeniti predlog, da bi s pravilnikom določili, da se na 
enak način, kot strogo zaupna gradiva pošiljajo delegatom 
tudi zapisniki sej, na katerih so bila taka gradiva obravnavana. 
To je urejeno že v veljavnem pravilniku, saj za vsa gradiva, ki 
nastajajo na podlagi osnovnega gradiva - torej tudi zapisniki 
- velja enak režim pošiljanja, kot za osnovno gradivo. Nekaj 
pripomb je bilo tudi v zvezi z evidentiranjem, vračanjem in 
uničevanjem strogo zaupnih gradiv. Ta vprašanja so v pravil- 
niku urejena, potrebno pa bo ustrezne določbe bolj dosledno 
izvajati. 

Vsekakor obstaja pri izvajanju pravilnika nekaj odprtih vpra- 
šanj, o katerih se bomo pogovorili na bližnjem sestanku 
s sekretarji skupščin občin. 

Na podlagi zadnjega odstavka 39. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije (prečiščeno besedilo, Uradni list 
SRS, št. 34/85) je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
dne 14. aprila 1989 sprejela 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA 
O RAVNANJU Z GRADIVI ZAUPNE NARAVE 

1. člen 
V pravilniku o ravnanju z gradivi zaupne narave (Uradni list 

SRS, št. 6/83) se 19. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»19. člen 

Gradivo, ki je uradna tajnost s stopnjo strogo zaupno in je 
namenjeno za obravnavo v zborih oziroma delovnih telesih 
skupščine in zborov se pošlje po pošti predsednikom in 
članom delovnih teles, delegatom Družbenopolitičnega 
zbora, vodjem skupin delegatov za delegiranje delegatov 
v Zbor združenega dela in Zbor občin pa v toliko izvodih, 
kolikor delegatov pošilja skupina na sejo zbora. Po en izvod 
gradiva se pošlje sekretarjem skupščin občin oziroma sekre- 
tarjem skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: sekretar skupščine občine). Gradivo se 
pošlje po pošti, priporočeno v zapečateni ovojnici oziroma 
v vrednostnem pismu, odvisno od tajnosti pa tudi s povrat- 
nico. 

Gradivo, ki je vojaška tajnost s stopnjo strogo zaupno in 
gradivo iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika, ki je 
označeno kot strogo zaupno in je namenjeno za obravnavo na 
zborih oziroma delovnih telesih skupščine in zborov, se pošlje 
po kurirju in proti podpisu sekretarju skupščine občine ali pa 

se delegati z njim seznanijo v prostorih Skupščine SR Slove- 
nije. O tem se obvestijo delegati v Družbenopolitičnem zboru, 
delegati v delovnih telesih skupščine in zborov ter člani sku- 
pin delegatov, ki pošiljajo delegate v Zbor združenega dela in 
Zbor občin. 

Glede na vsebino gradiva lahko Predsedstvo skupščine 
sklene, da se tudi gradivo iz prvega odstavka tega člena pošlje 
na način iz drugega odstavka tega člena. 

Delegatom v Družbenopolitičnem zboru in delegatom 
v delovnih telesih skupščine in zborov, katerih prebivališče je 
na območju mesta Ljubljane, se gradivo iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena pošlje po kurirju; gradivo mora biti izro- 
čeno osebno naslovniku proti podpisu. 

Na način iz prejšnjega odstavka se pošlje gradivo iz dru- 
gega in tretjega odstavka tega člena tudi drugim organom in 
organizacijam ali posameznikom, ki imajo svoj sedež oziroma 
prebivališče na območju mesta Ljubljane. Taka gradiva 
morajo biti naslovljena osebno odgovorni osebi in morajo biti 
vročena proti podpisu.« 

2. člen 
20. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»20. člen 
Sekretar skupščine občine, ki so mu poslana gradiva, sez- 

nani z gradivi iz drugega odstavka prejšnjega člena člane 
skupin delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega 
dela in Zbor občin, delegate v Družbenopolitičnem zboru in 
člane delovnih teles skupščine in zborov v določenem pro- 
storu skupščine občine oziroma skupščine posebne družbe- 
nopolitične skupnosti. Ko se delegati seznanijo s tem gradi- 
vom, sekretar skupščine občine gradiva komisijsko uniči, 
zapisnik o tem pa pošlje Skupščini SR Slovenije.« 

3. člen 
21. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»21. člen 
Delegati, ki se udeležujejo sej zborov Skupščine SR Slove- 

nije oziroma sej delovnih teles skupščine in zborov in so 
prejeli gradiva v skladu s prvim odstavkom 19. člena tega 
pravilnika, prinesejo ta gradiva s seboj in jih takoj po obrav- 
navi vrnejo za to pooblaščenemu delavcu služb Skupščine SR 
Slovenije. 

Delegati, ki se niso udeležili sej zborov Skupščine SR Slove- 
nije oziroma delovnih teles skupščine in zborov, čimprej 
vrnejo tako gradivo vodji skupine ali sekretarju skupščine 
občine. 

Delegati v Družbenopolitičnem zboru, ki se niso udeležili 
seje zbora oziroma delovnih teles skupščine ali zbora, lahko 
vrnejo gradivo tudi službi Družbenopolitičnega zbora. 

Delegati, ki se udeležijo sej zborov Skupščine SR Slovenije 
oziroma sej delovnih teles skupščine in zborov, prejmejo 
praviloma gradiva iz drugega in tretjega odstavka 19. člena 
tega pravilnika, ki jih obravnvajo v delovnih telesih skupščine 
in zborov oziroma na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, 
ponovno na sejah delovnih teles oziroma na sejah zborov. 
Takoj po njihovi obravnavi jih morajo vrniti za to pooblašče- 
nemu delavcu služb Skupščine SR Slovenije.« 

4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po 

objavi v Uradnem listu SRS. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz, Marko Herman. 
Boris Gabrič Janez Lah Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marian 
Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik) Miroslav 
Berovič. Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžić, Janez Lukač. inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin. Aleksandar Vujm, Milan Krnić. Zoran Miškovič Dragan 
Aider - Glavni in odgovorni urednik Dragan Ajder. urednik Dragiša Djordjevič- Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 3.000 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 znaša 40.000 dinarjev. Po treh mesecih bomo poslali dodatni račun, 
ki bo upošteval inflacijo — Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 — Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914   
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Poročilo o umiranju gozdov in o možnostih za 
zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov so poleg 
Komisije za varstvo človekovega okolja obravnavali 
tudi: Odbora za družbenoekonomske odnose raz- 
voj Zbora združenega dela in Zbor občin in Odbor 
Zbora združenega dela za kmetijstvo. V svojih 
sklepnih ugotovitvah so prav tako poudarili, da je 
potrebno na sejah zborov nadaljevati z razpravo 
o problematiki gozdov, razpravo pa pripraviti tako, 
da bo možno sprejeti operativne ukrepe za obnav- 
ljanje gozdov in pri tem upoštevati delegatske odlo- 
čitve. Nadalje so tudi menili, da je poročilo priprav- 
ljeno dovolj kakovostno ter stvarno prikazuje 

perečo problematiko. Zato so se zavzeli, da o stanju 
in problemih naših gozdov razpravljajo tudi delegati 
na sejah zborov. Pred tem pa je po njihovem mne- 
nju potrebno pospešiti aktivnosti za pripravo kon- 
kretnih sanacijskih programov ter odpreti razpravo 
o dodatnih finančnih virih za reševanje gozdne pro- 
blematike. Ugotovljeno je tudi bilo, da so predloženi 
sklepi Izvršnega sveta premalo udarni in smeli, zato 
je potrebno sklepni del poročila preoblikovati tako, 
da bo razvidna dolgoročna vizija sanacije gozdov 
ter njihovega ohranjanja, hkrati pa naj bodo v tej 
smeri že predlagani kratkoročni, učinkoviti ukrepi. 

/Comfctfe"Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja k P°rocl1" 
o umiranju gozdov in o možnosti za zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
varstvo človekovega okolja je na seji dne 
28. marca 1989, v sladu s 159. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
obravnavala v naslovu navedeno poroči- 
lo, ki ga je Skupščini SR Slovenije, v skla- 
du z B programom dela zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije, predložil njen izvršni 
svet. 

1. Komisija je ugotovila, da predstavlja 
predloženo poročilo separatno informa- 
cijo, v katerem je na jedrnat in smotrn 
način prikazano stanje na področju var- 
stva gozdov, pa tudi nekatere možnosti 
za zagotavljanje sredstev za ohranitev 
gozdov. Stanje je zelo kritično in ta kritič- 
nost se ne jemlje resno. V poročilu so 
prikazane razne aktivnosti, iz česar lahko 
povzamemo splošno ugotovitev, da se 
sprejeta stališča in sklepi Skupščine, ki 
se nanašajo v ožjem in širšem smislu na 
to področje iz let 1986 in 1987, prepočasi 
uresničujejo - prav tako pa tudi naloge, 
ki izhajajo iz dolgoročnih in srednjeroč- 
nih planskih dokumentov SR Slovenije. 

Največja ovira je nedodelan celovit 
ekonomski sistem varstva okolja. Tako, 
da predstavlja poročilo pravzaprav tudi 
prerez stanja, z večkrat se ponavljajočimi 
sklepi in usmeritvami za posamezne de- 
javnike in izvajalce na tem posebnem po- 
dročju varstva okolja, t. j. problematika 
umiranja gozdov v odnosu do varstva 
zraka. V tej relaciji je premalo izpostav- 
ljen odnos do širših problemov varstva 

zraka, sicer pa je komisija ponovno pod- 
prla predloge in sklepe izvršnega sveta. 

Posnetek stanja nam kaže, da imamo 
sedaj več podatkov, ki resno opozarjajo 
— ni pa dane celovite zasnove oziroma 
zamisli, kako dolgoročno in kratkoročno 
razreševati tovrstna vprašanja, čeprav so 
delne ocene in usmeritve o realnih mož- 
nostih izvajanja sanacije gozdov oziroma 
celotnega področja varstva okolja v ne- 
katerih potezah prezentne v okviru spre- 
jetih planskih predvidevanj. Vedeti mora- 
mo, kaj je na posameznih področjih var- 
stva okolja potrebno storiti za sanacijo 
nastalih škod. Žarišča onesnaženosti zra- 
ka je nujno odpravljati hkrati s poškodba- 
mi gozdov, ki niso neposredno odvisne 
od stopnje čistosti zraka, s tem, da se 
zavedamo, da nekateri vzroki še niso po- 
jasnjeni, pojavljajo pa se že novi indika- 
torji. 

Vse to zahteva pospešeno nadaljeva- 
nje raziskovalnega dela, z namenom, da 
pridobimo konkretne predloge rešitev. 
Pri tem je potrebno ponovno preveriti 
naravnanost dolgoročnega plana glede 
politike gospodarjenja z lesom (ne samo 
z gozdovi). Tudi pogozdovanje je pre- 
majhno glede na planirane zahteve in 
večkrat enostransko izkoriščanje lesa. 
Zato je potrebno sprejeti zelo rigorozne 
ukrepe. 

Predlagatelj sam ugotavlja in opozarja 
na vrsto že sprejetih rešitev, ki zamujajo, 
pa tudi na zahteve za spremembo in do- 

polnitev zakonodaje, zlasti varstva zraka 
(zvezna in republiška zakonodaja), var- 
stva gozdov, itd. ter na celovito zasnovo 
sistema financiranja varstva okolja, v ka- 
terega sestav uvrščamo tudi zahteve za 
oblikovanje podsistemov za potrebe var- 
stva zraka in regeneracije gozdov, za kar 
se že dlje časa zavzema komisija. Bistve- 
ni vsebinski premiki niso doseženi, po- 
novno ni ponujenih celovitih rešitev za- 
konskih sprememb in ekonomskih meha- 
nizmov za to področje. Ponavljanje ugo- 
tovitev, usmeritev, stališč in sklepov, ki 
naj bi jih sprejemali zbori Skupščine, 
brez nove vsebine in kvalitete, ki ne bi 
v večji meri prispevali k izboljševanju sta- 
nja, bi bilo, kot ocenjuje komisija, v tem 
trenutku družbeno neracionalno. Po- 
sredno je to razvidno tudi iz predlogov in 
sklepov izvršnega sveta, ki so predloženi 
hkrati s poročilom in ki bi v večji meri 
morali biti že izvedeni, kot npr. zlasti 
usmeritve, ki so nakazane v točkah B/5, 
C/1, C/2, C/3, C/7... 

2. Vprašanja zaščite človekovega oko- 
lja, zlasti gozdov, so takšne narave, da se 
jih ne da uspešno reševati le z delnim 
angažiranjem posameznih družbenih 
sredin. Potrebno je zagotoviti, da bo re- 
ševanje gozdov širša skrb celotne druž- 
be, torej stalnega in neprekinjenega so- 
delovanja in usklajevanja vseh družbenih 
subjektov na različnih ravneh družbene 
organiziranosti, združevanja sredstev, 
dela in znanja (tako npr. »projekt čišče- 

priloga poročevalca 



nja reke Save« bistveno bolj posega 
v problematiko gozdov, kot se misli). 

Zato je tudi Skupščina v letu 1987 med 
drugim naložila Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije, naj da Zveznemu iz- 
vršnemu svetu pobudo, da se v ustreznih 
predpisih stroški za varstvo okolja urede 
kot del reprodukcijskih in investicijskih 
stroškov, v skladu z opredelitvami v sred- 
njeročnem in dolgoročnem družbenem 
planu Jugoslavije. Te usmeritve so danes 
še bolj aktualne, ko ustrezne institucije 
oziroma organi pripravljajo razne zakon- 
ske in podzakonske rešitve za izpeljavo 
načrtovane gospodarske reforme. 

Zato velja ponovno poudariti dejstvo, 
da je družbeni plan Jugoslavije za ob- 
dobje 1986-1990 vključil med najpo- 
membnejše ukrepe razvojne in ekonom- 
ske politike tudi usmeritve, da bomo 
s predpisi zagotovili smotrno izkorišča- 
nje naravnih virov, zlasti energetskih in 
mineralnih surovin, preprečili onesnaže- 
vanje voda, zemljišč, zraka in hrane in jih 
postopno zmanjšali v ekološko sprejem- 
ljive meje. V ta namen naj bi zagotovili 
izločanje določenih finančnih sredstev. 
Posebej pa je bila izpostavljena naloga, 
da bomo v skladu z obveznostmi iz kon- 
vencije o čezmernem onesnaževanju zra- 
ka ukrepali tako, da se bo zmanjšala ra- 
ven onesnaženosti zraka z žveplom in 
sprejeli ukrepe za učinkovito varstvo 
gozdov. Ni nepomembna usmeritev o iz- 
vedbi celovitejših ukrepov za toplifikacijo 
in gazifikacijo mest ter za izrabo sončne 
energije in biomase ter zmanjšanja iz- 
puščanja škodljivih plinov iz motornih 
vozil in kotlov na naftne derivate. 

Tako republiška kot tudi zvezna zako- 
nodaja na področju varstva zraka je še 
nadalje nespremenjena, priprave spre- 
memb in dopolnitev pa še do danes niso 
zaključene, čeprav iz te zakonodaje ne bi 
smeli izključiti določena načela, kot npr., 
da morajo biti vsi viri onesnaževanja iz- 
delani, grajeni, opremljeni, uporabljeni in 
vzdrževani tako, da ne spuščajo v zrak 
večjih koncentracij škodljivih snovi. Ko- 
misija je opozorila tudi na predlagano 
rešitev v delovnem osnutku XV. amand- 
maja, tč. 3. k ustavi SR Slovenije, ki se 
nanaša na samoupravno interesno skup- 
nost ali drugo obliko samoupravnega or- 
ganiziranja, za katero je določena obvez- 
nost njene ustanovitve in kjer se v alter- 
nativnem dodatku opredeljuje možnost 
obveznega združevanja v širše oblike nji- 
hovega medsebojnega sodelovanja ali 
obveznega odločanja. V tem kontekstu je 
po mnenju komisije potrebno poiskati 
možnosti uspešnejše organiziranosti 
gozdnega gospodarstva in zakonsko na- 
tančnejše določiti urejanje medsebojnih 
razmerij. 

3. Komisija je opozorila na dejstvo, da 
je Skupščina SR Slovenije od leta 1986 
naprej neposredno oziroma posredno 
obravnavala te probleme in tudi sprejela 
svoja stališča in sklepe, kar dokazuje tudi 
navedeni krajši pregled. 

Še vedno so aktualna stališča in sklepi 
Skupščine SR Slovenije iz leta 1986, ki jih 
je le-ta sprejela ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o propadanju gozdov zaradi onesnaže- 
nega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih za 
sanacijo, zlasti: 

- ukrepi za učinkovito kontrolo in 
zmanjševanje onesnaževanja zraka; 

- izvajanje ciljev v srednjeročnih plan- 
skih dokumentih SRS; 

- izvajanje nalog iz konvencije o čez- 
mernem onesnaževanju zraka, s poseb- 
nim poudarkom na razvojno-raziskoval- 
nem delu; 

- ponovnem preverjanju meril o var- 
stvu zraka, posodabljanju podzakonskih 
predpisov, ukrepom za odpravo obstoje- 
čih škod in njihovih posledic; 

- zakonske ureditve emisij; 
- napotilo inšpekcijskim službam za 

kar najstrožje izvajanje obstoječih pred- 
pisov. 

Ko je komisija v letu 1986 obravnavala 
poročilo Izvršnega sveta o propadanju 
gozdov zaradi onesnaženosti zraka, je 
sprejela nekatere ugotovitve in usmeritve 
dolgoročnega pomena in ki so seveda še 
danes aktualna. Zrak je najpomembnejši 
naravni ekološki dejavnik za življenje člo- 
veka pa tudi gozdov, postaja pa v lokal- 
nem in globalnem merilu vse bolj smetiš- 
če za odlaganje trdnih lebdečih delcev in 
plinastih odpadkov iz procesa sežiganja 
in tehnologij. K temu pripomore še konfi- 
guracija pokrajine in vremenske razme- 
re, ki vplivajo na razredčenja, koncentra- 
cijo in prenos na velike daljave vse števil- 
nejših poznanih kontaminentov zraka. 
Posledice so poznane, degradacija oko- 
lja narašča, v najbolj izpostavljenih bival- 
nih okoljih se slabša kvaliteta gibanja, 
tako da postaja to vprašanje tudi element 
socialne diferenciacije. 

V citogenetskih raziskavah so ugotov- 
ljene pošodbe genetskega materiala pri 
vseh doslej analiziranih vzorcih rastlin 
s področij, kjer so opazne poškodbe goz- 
da zaradi onesnaženega zraka. Umiranje 
gozdov že lahko označimo kot elemen- 
tarno katastrofo, kajti če se gozdovi po- 
rušijo, se poruši tudi vodni sistem, vse 
hidroelektrarne in drugo; obnavljanje 
gozdov na terenu, kjer so nastopile pedo- 
loške spremembe, je praktično skoraj ne- 
mogoče. V nevarnosti je gospodarstvo, 
ne samo lesna industrija, ampak tudi ce- 
lotna papirna ind. itd., posledice pa bo 
v smislu povratnega delovanja čutila tudi 
energetika. 

V okviru skupščinskih stališč in skle- 
pov, ki jih je le-ta sprejela ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o stanju na področju reševanja 
onesnaževanja okolja, skupaj s temeljni- 
mi cilji in programskimi usmeritvami po- 
litičnega in družbenega programa SZDL 
Slovenije na področju ekologije, energije 
in varčevanja na sejah zborov v letu 1987, 
so prav tako pomembni sklepi Komisije 
za varstvo človekovega okolja za področ- 
je varovanja gozdov. Pomembna sta zla- 
sti naslednja dva sklepa: 

- tekoče spremljati stanje naših goz- 
dov, krepiti nadzorni sistem nad njim ter 
zagotoviti sredstva za raziskovalno delo 
za pridobitev novih znanj za njihovo oz- 
dravitev; na republiški ravni prioritetno 
pripraviti program sanacije ožigov v slo- 
venskih gozdovih in program prepreče- 
vanja njihovega nadaljnjega propadanja; 

- pripraviti program sanacije okolja 
(regeneracija) v najbolj ogroženih kotli- 
nah in dolinah, prednostno pa za Meži- 
ško in Velenjsko kotlino ter Zasavje. 

Stališča Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije z dne 22. febru- 
arja 1989, ob sprejemanju predloga spre- 
memb in dopolnitev dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000, so vsebovala tudi zahteve, da 
se glede pristojnosti federacije sprožijo 
vprašanjih, ki zadevajo ekonomsko prisi- 
lo za uresničevanje ciljev ekološke sana- 
cije degradiranega okolja; da se dosled- 
no pri razvojnih načelih v energetiki in pri 
vseh uporabniki spoštuje usmeritev na 
zmanjšanje rabe primarne energije in da 
je ta cilj potrebno dosegati z ekonomski- 
mi ukrepi in tehnološkim napredkom; da 
morajo pri odločanju za nove objekte 
prevladovati ekonomski in ekološki krite- 
riji, kar še zlasti velja za možno gradnjo 
novih termoelektrarn! 

4. Komisija meni, da je za razprave na 
zborih Skupščine potrebno informacijo 
dopolniti. Zato predlaga predlagatelju, 
da odgovori še na nekatera bistvena od- 
prta vprašanja, ki se jih v poročilu ni 
dotaknil, in sicer o: 

- Uresničevanju ratificirane konven- 
cije o čezmejnem onesnaževanju zraka 
na velike daljave; 

- izvajanju sklepov »ekološke konfe- 
rence« glede gozdov in sklepov Krškega 
mladinskega kongresa glede zahtev za 
preusmeritev transporta, vpeljave neo- 
svinčenega bencina itd.; 

- posledica obstoja raznih koridorjev 
in o ukrepih (letalski, cestni, železniški, 
elektrovodi raznih napetosti, žičniški, ne- 
vihtni itd.); 

- vpliv in posledica izpustov elektrarn 
iz Tržiča (Italija) ter Plomina I. in II. in 
o sanacijskih programih termoelektrarn 
v Sloveniji s preveritvijo strategije ener- 
getskega razvoja v odnosu do varstva 
zraka; 

- problemih biološke enote gobe- 
-gozd (posledica vpliva kislega dežja, 
svinca, dušikovih oksidov - rušitev na- 
ravnih spojev med glivami in drevesnimi 
vrstami -; 

- navzkrižnih interesih lovskih orga- 
nizacij v odnosu do gozdarstva (primeri 
težav v odnosu parkljaste divjadi do 
gozdov); 

- samoupravni organiziranosti na po- 
dročju gozdarstva, s kritično oceno tega 
delovanja in eventualnimi pobudami za 
drugačno organiziranost in učinkovitejše 
delovanje sistema. 

Na podlagi tako dopolnjene informaci- 
je in z dopolnjenimi predlogi za sanacijo 
stanja, naj bi se ta problematika obravna- 
vala na zborih Skupščine SR Slovenije, ki 
naj bi na tej podlagi sprejela tudi nove 
usmeritve. 

5. Komisija predlaga predlagatelju, da 
glede na dejstvo, da je gozd celovit si- 
stem z celostnimi funkcijami in da je po- 
trebno odkriti elementarne vzroke ter 
učinkovito odpraviti posledice težkega 
stanja (umiranje gozdov), da pristopi k iz- 
delavi projekta sanacije gozdov za pre- 
prečitev nadaljnjega onesnaževanja, ne 
glede na trenutne sistemske možnosti, 
poišče najbolj učinkovito pot ter sproži 
procese, da se po tej proti organizira nov 
pristop in predlaga potrebne spre- 
membe. 

V ta okvir sodi tudi izdelava celovitega 
finančnega modela, z vsemi možnimi viri, 
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tako lastnimi kot solidarnostnimi - od- 
plačnimi in neodplačnimi finančnimi 
sredstvi (pri čemer naj upošteva postop- 

no in aktivno uvajanje načela: »Kdor 
onesnažuje, naj plačuje«!). 

6. Komisija se je zavzela za čimprejš- 

njo objavo poročila Izvršnega sveta in 
poročila komisije v skupščinskem Poro- 
čevalcu. 

POROČILO 

o umiranju gozdov in o možnostih za zagotavljanje sredstev za 

ohranitev gozdov      

Izvršni svet Skupščine SFI Slovenije je na 150. seji dne 2. 
2 1-8pOROČILO O UMIRANJU GOZDOV IN O MOŽNOSTIH 
ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA OHRANITEV 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. 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 bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- dr. Matija KOVAČIČ, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

0.0 UVOD 

Skupščina SR Slovenije je leta 1986 obravnavala Poročilo 
o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Slove- 
niji in ukrepi za sanacijo in sprejela ugotovitve, predloge in 
sklepe za izboljšanje stanja gozdov. Leta 1987 so bili sprejeti 
temeljni cilji in programske usmeritve političnega in družbe- 
nega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, ener- 
getike in varčevanja. Leta 1987 je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije obravnaval tudi informacijo o stanju v lesni indu- 
striji Slovenije in naložil Republiškemu komiteju za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano, Republiškemu komiteju za var- 
stvo okolja in urejanje prostora, Republiškemu komiteju za 
industrijo in gradbeništvo in Republiškemu komiteju za zako- 
nodajo, da aktivno sodelujejo pri izdelavi predloga za zago- 
tavljanje sredstev za gozdno reprodukcijo takoj, ko bo izde- 
lana študija Zagotavljanje sredstev za gozdno reprodukcijo. 
Študija je končana. Izdelana je bila na podlagi gozdnogospo- 
darskih načrtov območij za obdobje 1981-1990. V teh načrtih 
je bila problematika umiranja gozdov zajeta le delno, zato iz te 
študije še ni celovito razvidna problematika zagotavljanja 
sredstev za gozdno reprodukcijo, nakazuje pa določene re- 
šitve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel tudi pobudi 
skupin delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Logatec in iz občine Vrh- 
nika, ki se nanašata na obravnavano problematiko. V odgo- 
voru na ti dve pobudi je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pojasnil, da bo na podlagi študije o zagotavljanju sredstev za 
gozdno reprodukcijo in popisa zdravstvenega stanja sloven- 
skih gozdov v letu 1987 za zasedanje zborov Skupščine SR 
Slovenije pripravil gradivo, ki bo obravnavalo problematiko 
umiranja gozdov, možnosti za njihovo nadaljnjo reprodukcijo 
in zagotavljanje sredstev za ohranitev gozdov ter njihovih 
funkcij. 

Na podlagi ugotovitev, predlogov in sklepov Skupščine SH 
Slovenije ter na podlagi periodičnega delovnega načrta Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1988 je 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano SR 
Slovenije v sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo 
za gozdarstvo Slovenije in Splošnim združenjem gozdarstva 
Slovenije pripravil to poročilo. Poročilo temelji na obsežnih 
gradivih, ki so rezultat raziskovalnega dela in drugih analiz 
gospodarjenja. V poročilu so v skrajšani obliki obravnavani: 
vloga in pomen gozdov, zdravstveno stanje gozdov, načrto- 
vane in izpolnjene obveznosti gozdarstva na področju dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena, ekonomska moč goz- 
darstva in njegova reprodukcijska sposobnost kakor tudi 
osnovne ekonomske ugotovitve in usmeritve za gospodarje- 
nje z gozdovi v spremenjenih razmerah. 

Na podlagi tega poročila naj bi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel ugotovitve, predloge in sklepe ter celotno 
gradivo poslal v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

1.0 VLOGA IN POMEN GOZDOV 

Gozdovi so z ustavo SFRJ in z ustavo SRS opredeljeni kot 
dobrina splošnega pomena, ki je pod posebnim varstvom, in 
se uporabljajo in izkoriščajo pod pogoji in na način, kot to 
določa zakon. 

Gozdovi so nepogrešljiv sestavni del zdravega okolja, bo 
zapleten ekološki sistem z velikimi, pa vendar ne z brezmej- 
nimi samoohranjevalnimi sposobnostmi. Gozdovi so izjemna 
naravna vrednota, njihov pomen je večstranski. ekološki, eko- 
nomski, obrambni, rekreacijski itd. Niso več pomembni samo 
kot trajni naravni vir za pridobivanje lesne surovine za indu- 
strijo predelave lesa, vse bolj postajajo pomembne njihove 
splošno koristne funkcije za varstvo okolja nasploh. Njihov 
blagodejni vpliv je vsestranski na vse osnovne prvine okolja 
(voda, zrak, tla), pomen funkcij gozdov je v prostoru nenado- 
mestljiv (vodni režim, erozija, rekreacija, narodna obramba 
itd.). .. . 

Posrednih funkcij in pomena gozdov ne moremo finančno 
ovrednotiti. Nekateri avtorji sicer ocenjujejo, da so posredne 
koristi gozdov 10 in večkrat večje kot lesnoproizvodne funk- 
cije, vendar se nekatere posredne koristi ne dajo nadomestiti 
z materialno vrednostjo. 

Pri hkratni obravnavi posrednih in neposrednih koristi goz- 
dov je treba poudariti nekaj podatkov o proizvodni funkciji 
gozdov, in to predvsem o proizvodnji lesa, čeprav tudi proiz- 
vodnja vzporednih gozdnih proizvodov (zdravilna zelišča, 
gozdni sadeži, gobe, divjačina, stelja itd.) ni nepomembna. 
Gozdovi pokrivajo 52% površine Slovenije in imajo okoli 190 
milijonov m3 lesne zaloge, letni prirastek, 4,70 m /ha; poseka 
se lahko 3,56 m3/ha (ali skupaj 3,6 mio m3). Gozdovi zagotav- 
ljajo okoli 75% potreb po lesu v predelavi; potencialna proiz- 
vodna sposobnost gozdnih rastišč pa je zaradi premočnega 
izkoriščanja gozdov v preteklih razdobjih izkoriščena le okoli 
70%. 

V gozdu dela okoli 7.000 delavcev (pri tem niso upoštevani 
lastniki gozdov, ki jih je približno 250.000), v lesnopredelo- 
valni in papirni industriji pa še okoli 44.000 delavcev, ki skupaj 
ustvarijo 6,7% družbenega proizvoda. Gozd je zaradi možno- 
sti za delo v gozdu in zaradi dohodka pomemben zlasti za 
približno 150.000 kmetov - lastnikov gozdov. Obstoj okoli 
7.500 gorskih kmetij v Sloveniji je v celoti odvisen od gozdov, 
ne samo zaradi izgube donosov, ampak tudi zaradi izgube 
zaposlitve. V enem od žarišč največje prizadetosti (Mežiška 
dolina) so gozdovi že toliko poškodovani, da bo moralo 
v petih letih svoje kmetije opustiti več kot 10 kmetov. 

2.0 ZDRAVSTVENO STANJE GOZDOV 

V Sloveniji smo začeli sistematično raziskovati propadanje 
gozdov zaradi onesnaženega ozračja že v letu 1969, vendar je 
bilo osredotočeno na najbolj poškodovane predele v okolici 
večjih onesnaževalcev. V letu 1985 so bile opravljene meritve 
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•in prvi popis poškodovanosti gozdnega drevja na vsej povr- 
šini. Metodo popisa je pripravil Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo Slovenije in je v zasnovi podobna metodam, ki 
jih uporabljajo v srednji Evropi ter daje rezultate, ki jih lahko 
neposredno primerjamo z rezultati v drugih državah. V pri- 
merjavi z rezultati v drugih državah dobimo celo več podat- 
kov, ki omogočajo razčlenitev nekaterih znanih vzrokov pro- 
padanja (kot so: divjad, znane bolezni in škodljivci, poškodbe 
zaradi naravnih ujm in gozdarske dejavnosti). Hkrati pa ugo- 
tavljamo tudi: 

- prisotnost lišajev kot klasičnih bioindikatorjev občutlji- 
vosti za onesnaženi zrak; 

- vsebnost žvepla v iglicah smreke in bora; 
- poškodovanost dedne snovi v celicah. 
Metodo je prevzel tudi Zvezni komite za kmetijstvo in je 

enotna za vso Jugoslavijo. Leta 1987 je bil popis poškodova- 
nosti gozdov v Sloveniji ponovljen, v drugih jugoslovanskih 
republikah pa je bil opravljen prvič. 

Primerjava rezultatov popisa poškodovanosti iz leta 1985 
s popisom leta 1987 kaže nebistvene razlike glede skupnega 
števila ali vsote poškodovanih dreves, narašča pa delež moč- 
neje ogroženega drevja. Negativne težnje lahko pričakujemo 
tudi v prihodnje. Na to opozarjajo sedaj še nevidne poškodbe 
dedne snovi, povečana vsebnost žvepla v iglicah in izgineva- 
nje občutljivejših lišajev v vsem širšem prostoru Slovenije. 

V Sloveniji je bila leta 1987 ugotovljena skupna poškodova- 
nost gozdnega drevja v %, kot je prikazana v spodnjem 
pregledu: 

drevje v propadu zelo 
ogroženo 

ogroženo malo 
ogroženo 

neogrož. 

SRS 
SFRJ 

5,5% 
0,6% 

6,6% 
2,2% 

11,4% 
6,7% 

20,2% 
22,7% 

56,3% 
67,8% 

Iz podatkov je razvidno, da je v Sloveniji že 43,7% poškodo- 
vanega drevja in to nas uvršča med države, kjer so gozdovi 
najbolj prizadeti. Še bolj katastrofalni so podatki o posamezni 
drevesni vrsti. Zdravih je le še 5,9% jelk, smreke 21,8%. Stop- 
njo poškodovanosti drevja v slovenskem prostoru kaže grafi- 
kon št. 1 (Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji, IGLG 
1987). 

Dodatne raziskave vsebnosti žvepla v iglicah smreke in bora 
dokazujejo, da je le 12% drevja, ki ne vsebuje povečane 
vsebnosti žvepla; pri 82% drevja je ta vsebnost povečana in je 
to drevje ogroženo, pri 6% drevja je močno povečana vseb- 
nost žvepla in je drevje zelo ogroženo. Povečana vsebnost 
žvepla že potrjuje, da je zrak čezmerno onesnažen z žveplo- 
vimi spojinami. To potrjujejo tudi raziskave o prisotnosti liša- 
jev. Prav tako so se citogenetske raziskave, ki jih opravlja 
Biološki inštitut, izkazale kot odličen zgodnji kazalec notranje 
mikroskopsko vidne poškodovanosti. Po podatkih raziskave 
sta dve tretjini smrek v Sloveniji genetsko že resno ogroženi. 
Rezultati vseh teh vzporednih raziskav, ki jih prikazujemo 
v grafikonu št. 2, nesporno dokazujejo, da so slovenski goz- 
dovi resno ogroženi. 

Celotna stopnja poškodovanosti je v Jugoslaviji nižja kot 
v Sloveniji, je pa podobna kot v Avstriji, le da je v Jugoslaviji že 
10% dreves ogroženih, zelo ogroženih in propadajo, v Avstriji 
pa 3%, v Sloveniji pa celo 24%, kar je podobno stanju na 
Bavarskem. 

Drevje propada zaradi kopičenja vseh stresnih dejavnikov. 
Poudariti je treba, da onesnaženo ozračje najbolj vpliva na 

zdravstveno stanje gozdov: neposredno s škodljivimi snovmi, 
posredno pa vse pogosteje tudi s podnebnimi stresi (sušami, 
vročino). Z znanimi vzroki lahko pojasnimo 1/3 poškodovano- 
sti gozdov. Podrobni popis poškodovanosti gozdov leta 1980 
prikazuje: 7% slovenskih gozdov je poškodovala divjad (od 
tega skoraj 1/2 nevzdržno oziroma v propadu), 5% gozdov so 
poškodovali insekti, 10% so jih prizadele naravne katastrofe, 
na 2,5% površine gozdov pa so bile registrirane poškodbe 
zaradi gozdarske dejavnosti. Poročila Republiškega inšpekto- 
rata za gozdarstvo opozarjajo, da se kritično povečujejo 
obseg in stopnja poškodovanosti. 

Več podatkov o zdravstvenem stanju gozdov je prikazano 
v brošuri: Kako rešiti gozdove? 

Prikaz poškodovanosti gozdnega drevja leta 19Š7 

Grafikon št.: 1 
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Vir: IGLG: Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji, Ljubljana, 
november 1987 
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3. O URESNIČEVANJU ŽE SPREJETIH NALOG 
ZA IZBOLJŠANJE STANJA GOZDOV 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi gradiva Poročilo 
o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Slove- 
niji ter ukrepih za sanacijo sprejela predloge in sklepe za 
izboljšanje stanja. Analize poškodovanosti gozdov kažejo na 
naraščajoči delež močno poškodovanega drevja in na pove- 
čevanje škod v gozdovih, čeprav so bili sprejeti predlogi in 
sklepi delno že realizirani. 
jako je; 
- novembra 1986 Jugoslavija ratificirala konvencijo 

o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meje in febru- 
arja 1987 protokol h konvenciji o onesnaževanju zraka na 
velike razdalje preko meja o dolgoročnem financiranju pro- 
grama sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja 
zraka na velike razdalje v Evropi; 

- v Sloveniji je bil konec aprila 1988 sprejet odlok o mejnih 
količinah oziroma koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo 
izpuščati v zrak (Uradni list SRS, št. 19/88). S tem odlokom so 
predpisane mejne dovoljene količine in roki za zmanjšanje 
posameznih emisij na z odlokom dopustno mejo. Pred emi- 
tente so postavljene zahtevne naloge, potreben je tehnološki 
preobrat. Vsekakor pa so tudi dragi sanacijski ukrepi za 
zmanjšanje onesnaževanja cenejši od škode, ki jo povzročajo 
okoliu - naravi in ljudem. Ti sanacijski ukrepi so prvi pogoj za 
pričetek sanacije poškodovanih gozdov v okolici znanih virov 
onesnaževanja. Sanacijski ukrepi, ki jih izvajajo gozdnogo- 
spodarske organizacije, samo blažijo posledice in upocasnju- 
ieio proces propadanja. . , 

Kliub ustrezni zakonski rešitvi se je doslej onesnaženost 
zraka zmanjšala le v manjšem delu Slovenije, v večjem delu pa 
se je stanje poslabšalo; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je določil predlog 
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-2000. Vanj so vključene tudi usmeritve za 
zmanjšanje emisij in za usklajeno gospodarjenje v prostoru, 
gozdarstvo pa načrtuje spremembe strategije gospodarjenja 

PREGLEDNA KARTA POŠKODOVANOSTI IGLAVCEV 

m 
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z gozdovi. Večciljna usmeritev k pronaravnemu gospodarje- 
nju z gozdovi zaradi njihove vse večje oslabelosti zahteva ne 
samo varovanje in krepitev proizvodnih funkcij, pač pa pred- 
vsem pospeševanje okoljetvornih in drugih kulturnih funkcij. 
Zato je v predlogu sprememb in dopolnitev načrtovano, da bo 
ob zmanjšanem obsegu donosov, ob pričakovanju slabše 
kakovosti lesa treba zagotoviti večja sredstva za vlaganje 
v gozdove in za krepitev splošno koristnih funkcij gozdov, in 
sicer na podlagi gozdne proizvodnje, na podlagi soudeležbe 
porabnikov gozdnega prostora ter na podlagi sredstev pov- 
zročiteljev škode v gozdovih; 

- Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije je 
v sodelovanju z gozdnogospodarskimi organizacijami ponovil 
popis poškodovanosti gozdov ter se skupaj z VTOZD za goz- 
darstvo Biotehniške fakultete, Splošnim združenjem gozdar- 
stva Slovenije, Samoupravno interesno skupnostjo za gozdar- 
stvo Slovenije in republiškimi upravnimi organi, pristojnimi za 
gozdarstvo ter varstvo okolja, vključeval v mednarodne in 
jugoslovanske aktivnosti proučevanja umiranja gozdov. Kljub 
temu pa predvsem problemi gospodarjenja s poškodovanimi 
gozdovi in izdelava strokovnih osnov — to je gozdnogospo- 
darskih načrtov za gospodarjenje z gozdovi, v spremenjenih 
ekoloških razmerah še niso dovolj raziskani in konkretno 
opredeljeni. 

Popis poškodovanosti gozdov v Sloveniji je bil opravljen 
v letu 1985, zato v zakonu o gozdovih, ki je bil sprejet leta 
1985, še niso predvidene rešitve za gospodarjenje z gozdovi 
v ekološko močno poslabšanih razmerah. Tako v njem ni 
predvideno gozdnogospodarsko načrtovanje, ki bi glede na 
stopnjo poškodovanosti gozdov in možnosti za njihovo sana- 
cijo predvidelo ustrezne strokovne rešitve. Zagotavljanje 
sredstev za dejavnosti posebnega družbenega pomena (razen 
za odpiranje gozdov s cestami) je v zakonu o gozdovih predvi- 
deno za normalne ekološke razmere. Pri tem zakon določa le 
minimalno stopnjo biološke amortizacije, višjo stopnjo pa naj 
bi gozdnogospodarske organizacije določile v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih. Lesnopredelovalne organizacije in 
drugi uporabniki gozdov in gozdnega prostora po zakonu 
niso dolžni zagotavljati sredstev za splošno koristne funkcije 
gozdov, temveč daje zakon o gozdovih usmeritve za samou- 
pravno združevanje sredstev za te namene. Zaradi poslabša- 
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nih ekonomskih razmer v lesnopredelovalni industriji, le-ta ne 
izpolnuje samoupravnih sporazumov v celoti, z drugimi upo- 
rabniki pa samoupravno združevanje niti ni zazivelo. 

Zato bo treba proučiti obstoječe zakonske rešitve in ugoto- 
viti ali ie možno ustrezneje urediti financiranje vlaganj v goz- 
dove v poslabšanih ekoloških razmerah in financiranje sana- 
cije že poškodovanih gozdov. 

4.0 NAČRTOVANE IN IZPOLNJENE 
OBVEZNOSTI GOZDARSTVA NA PODROČJU 
DEJAVNOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA 
POMENA 

Zakon o gozdovih določa, da so varstvo gozdov, nega, 
obnova, melioracije, pogozdovanje, semenarstvo, drevesni- 

čarstvo, odkazovanje drevja za posek, urejanje gozdov ter 
odpiranje gozdov z gozdnimi cestami dejavnosti posebnega 
družbenega pomena. 

Za usklajevanje interesov med gozdarstvom, kmetijstvom, 
lesnopredelovalnimi dejavnostmi, lovstvom, turizmom itd. 
skrbijo samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. 

Obvezna strokovna podlaga za gospodarjenje z gozdovi so 
gozdnogospodarski Aačrti. Na podlagi teh so sestavljeni plan- 
ski akti gozdarstva pri samoupravnih interesnih skupnostih. 

V tabeli št. 1 so podani načrtovani povprečni letni obseg 
osnovnih dejavnosti za obdobji 1971—1980 in 1981—1990 ter 
relativne težnje glede na predhodno (1971-1980) obdobje in 
odstotek izpolnjenih obveznosti glede na strokovno osnovo 
(gozdnogospodarski načrt) v prvem srednjeročnem planu 
(1981-1985) ter v letih 1986 in 1987 ter plan za leto 1988. 

TABELA št. 1 

g. g. načrt 1971-1980 
g. g. načrta 1981-1990 
indeks 1981-90/1971-80 

opravljeno 1981-85 
opravljeno 1986 
opravljeno 1987 

planirano 1988   

posek 

3,419.000 m3 

3,581.000 m3 

104,7% 
99% 

101% 
96% 
97% 

Skupaj 81 -88 99% 

obnova 

4,131 ha 
4.935 ha 

119% 
93% 

107% 
108% 
92% 
96% 

nega 

20.590 ha 
24.226 ha 

118% 
108% 

98% 
102% 
101% 

95% 

melioracije 

1,832 ha 
3.918 
214% 

45% 
95% 
53% 
83% 
57% 

pogozdovanje gradnja gozdnih 
cest 

232 ha 
33 ha 

14% 
70% 

153% 
33% 
52% 
73% 

360 km 
330 km 

92% 
144% 

93% 
69% 
69% 
112% 

Iz podatkov je razvidno, da območni gozdnogospodarski 
načrti za obdobje 1981-90, v katerih je le delno vključena 
problematika propadanja gozdov, glede na zakonska in stro- 
kovna izhodišča omogočajo le neznatno povečanje obsega 
sečnje v primerjavi s preteklim desetletjem (1971-80). 
V obdobja 1981-90 se je sečnja lesa v Sloveniji v primerjavi 
z obdobjem 1971-80 povečala za 4,7%, v obdobju 1971-80 
pa v primerjavi s predhodnim obdobjem 1961—70 za 21%. 
Take sečnje zahtevajo bistveno povečanje vlaganj v obnovo, 
nego in zlasti v melioracije gozdov. Z območnimi gozdnogo- 
spodarskimi načrti je nakazano rahlo zniževanje obsega gra- 
denj cest, čeprav jih imamo v Sloveniji v povprečju le 14,5 m/ 
ha (leta 1987), za optimalno gospodarjenje z gozdovi in zago- 
tavljanje drugih interesov v prostoru pa bi jih morali po 
mnenju strokovnjakov imeti 23,3 m/ha (dobre 1986). Po ožjih 
delih gozdnogospodarskih območij so odstopanja od teh 
povprečnih podatkov od že dosežene optimalne odprtosti do 
bistveno podpovprečne odprtosti — približno 20% gozdnih 
površin je za racionalno gozdno gospodarjenje še neodprtih. 
V srednjeročnem obdobju 1981—85 je gozdarstvo preseglo 
nego gozdov in gradnje gozdnih cest, izpadle pa so že delno 
obnova, zlasti močno pa melioracije gozdov. Negativni trendi 
se nadaljujejo v letih 1986 in 1987. 

Prekoračitve sečenj v letu 1986 so nastale zaradi naravnih 
nesreč (žled, vetrolomi, snegolomi) in večjih količin (približno 
30%) slučajnih pripadkov na vseh površinah oslabelih goz- 
dov. Ujme so vplivale, da je bilo zgrajenih več cest. Za ta dela 
so bila v obdobju 1981-85 zagotovljena povečana finančna 
sredstva porabnikov lesa in tudi samega gozdarstva. To so 
v tem obdobju omogočile: ugodnejše gospodarske razmere 
v reproceloti in doslednejše izpolnjevanje samoupravno 
dogovorjenih obveznosti. V sedanjem obdobju so sicer skle- 
njeni samoupravni sporazumi o temeljih plana območnih 
samoupravnih skupnosti za gozdarstvo, s katerimi se zbirajo 
tudi sredstva za gradnjo gozdnih cest po gozdnogospodar- 
skih območjih, ni pa bil sklenjen sporazum o združevanju dela 
teh sredstev v Samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo 
Slovenije, zato ta ne more bistveno vplivati na skladnejše 
odpiranje z gozdnimi cestami v Sloveniji. Hkrati se sredstva 
povračil za uporabo gozdnih cest, ki-so vsebovana v ceni 
goriva, gozdarstvu vračajo za preteklo leto, s tem pa izgub- 
ljajo realno vrednost. 

Ujme so zahtevale tudi povečana vlaganja v obnovo in nego 
gozdov, vendar je gozdarstvo ta dela izvajalo s časovno 
zamudo. Zaradi organizacijskih, tehničnih, kadrovskih in 
finančnih omejitev ni bilo mogoče opravljati vseh redno 

potrebnih načrtovanih del varstva, nege in obnove na vseh 
drugih površinah gozdov. Zato kljub temu da realizacija nego- 
valnih del kaže prekoračevanje gozdnogospodarskih načrtov, 
vsa načrtovana gozdnogojitvena dela niso bila izvedena 
(obnova le 70%, nega 80%). V skupni realizaciji gozdnogoji- 
tvenih del je namreč približno 1/3 del opravljena zaradi sana- 
cijskih ukrepov. Gozdarstvu so bila v skladu s predpisi o sred- 
stvih solidarnosti odobrena solidarnostna sredstva, ki pa niso 
zadoščala niti za sanacijo vseh posledic vetrolomov in žledo- 
lomov. Vsa sanacijska dela pa zahtevajo tudi dodatno poveča- 
nje vzdrževalnih del. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije 
ugotavlja, da je gozdarstvo do nekaj let nazaj zadovoljivo 
aospodarilo z gozdovi in s tem omogočilo razvoj vseh funkcij 
gozdov hkrati, kar je tudi izboljšalo stanje preveč izkoriščenih 
gozdov po vojni. 

Ne smemo pa spregledati tudi nekaterih slabosti gozdar- 
stva, ki bolj ali manj spremljajo gospodarjenje z gozdovi po 
posameznih območjih, kot so: 

- nedosledno izvajanje vseh varstvenih ukrepov (lubadar, 

- neusklajeno izvajanje sečenj in gojitvenih del v prostoru; 
- premalo prilagojena tehnologija pridobivanja lesa in 

gradnje gozdnih cest ter vlak v ekološko občutljivem gozdu, 
- toga organiziranost; 
- neustrezna kadrovska politika in podobno. 
Kljub zakonskim rešitvam, ki predvidevajo samoupravno 

združevanje sredstev za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, niso bila zagotovljena vsa potrebna sredstva za 
skladnejši razvoj in optimalno izkoriščanje gozdov v SR Slo- 
veniji. V letu 1987 je bilo v Sloveniji zagotovljenih le 79 /o 
potrebnih sredstev za biološko reprodukcijo in gradnje gozd- 
nih cest. Predvideno združevanje sredstev na podlagi samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interes- 
nih skupnosti za gozdarstvo gozdnogospodarskih območij 
zaradi poslabšanih gospodarskih razmer, v katerih so se zna- 
šli podpisniki — predvsem lesnopredelovalna industrija, ni 
v celoti zaživelo. Realizacija vseh teh samoupravnih sporazu- 
mov skupno v zadnjem letu ni dosegla niti polovice z njimi 
predvidenih sredstev. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije 
v svojih analizah in poročilih ugotavlja, da se že nekaj let 
občutno zmanjšuje obseg bioloških in gradbenih del, kar je 
v nasprotju z obveznostmi gozdnogospodarskih načrtov, ki 
zagotavljajo trajnost gospodarjenja z gozdovi, še bolj pa je 
v nasprotju s povečanimi potrebami gozdov. 
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Vzroki za ta negativen pojav so torej predvsem finančni 
oziroma izraz gospodarske krize v gozdarstvu in v predelavi 
lesa. Medtem, ko so znašala vsa vlaganja v gozdove na 
področju vseh dejavnosti posebnega družbenega pomena 
v obdobju 1976-80 povprečno okoli 20% od vrednosti bla- 
govne proizvodnje, je bil ta odstotek leta 1987 že 22,7, to pa je 
1/3 več, kot je zakonsko predpisana minimalna stopnja za 
biološko reprodukcijo. Razen teh vlaganj morajo gozdna 
gospodarstva dodatno iz lastnih sredstev vlagati znatna sred- 
stva za vzdrževanje gozdnih cest in gradnjo gozdnih vlak (npr. 
leta 1987 za gozdne vlake 4,2% in vzdrževanje cest 4,2% 
vrednosti blagovne proizvodnje). Tako so skupna neposredna 
vlaganja v gozdove v letu 1987 že znašala 30,9% vrednosti 
blagovne proizvodnje. Upada delež sredstev negozdarstva 
v letu 1987 je znašal le 2,9 od vseh porabljenih sredstev (v 
obdobju 1981-85 še 4,6%). Zaradi spremenjenih razmer 
v gozdovih (propadanje gozdov) se menja vrednostna struk- 
tura vlaganj. Tako se bistveno povečuje delež sredstev, porab- 
ljenih za varstvo, nego in obnovo gozdov, znižuje pa delež 
sredstev za gradnjo gozdnih cest. V obdobju 1981-86 je bilo 
v obnovo, nego in varstvo vloženih 43% celotnih vlaganj, leta 
1987 pa se je ta delež povečal na 60%. 

Zaključna bilanca je v primerjavi z nalogami iz gozdnogo- 
spodarskih načrtov in realiziranimi plani nezadovoljiva in 
zbuja skrb: zaradi vse pogostejših ujm in propadanja gozdov 
posekamo letno že okoli 30% lesa v obliki slučajnih pripadkov 
in presegamo načrtovane poseke ter jih spreminjamo po vrsti 
drevja, debelini in prostorski razporeditvi, ne opravljamo pa 
vseh potrebnih del na področju bioloških vlaganj, niti pri 
odpiranju gozdov z gozdnimi cestami. Varstvo, ohranitev in 
krepitev gozdov zahtevajo omejevanje in prestrukturiranje 
sečenj, sočasno pa večja vlaganja. Brez upoštevanja dodatnih 
posledic propadanja gozdov bi morali za redno vzdrževanje 
gozdov po gozdnogospodarskih načrtih že danes vlagati 
v gozdove najmanj tretjino več sredstev, kot je gozdarstvo 
skupaj s predelovalci lesa zagotovilo v letu 1987. Po oceni za 
leto 1988 bodo rezultati še bolj neugodni 

Če ne bodo takoj zagotovljena sredstva za izvajanje vseh 
načrtovanih del za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena in če ne bo kot prvi pogoj odpravljeno čezmerno 
onesnaževanje okolja, gozdarstvo utemeljeno trdi, da bo: 

- prizadeti gozd še hitreje propadal, kar bo povečalo nevar- 
nost ujm, zniževala se bosta prirastek in etat oziroma trajni 
donos, prizadeti bodo predelovalci lesa, ogrožena bo soci- 
alna varnost kmetov itd., vse večja bo erozija tal, 

spreminjale se bodo mezo- in mikropodnebne razmere, 
- slabel bo vodni režim in podobno, 
kar neizogibno vodi v katastrofo. Zato se ocenjuje, da je 

ekološka kriza, ki jo nakazujejo bolni gozdovi, izredno 
nevarna, posledice zaradi zamujanja z ustreznimi ukrepi pa 
zelo dolgoročne. 

5.0 EKONOMSKI POLOŽAJ GOZDARSTVA IN 
MOŽNOSTI za zagotavljanje sredstev za 
gozdnobiološko reprodukcijo 

Gozdarstvo pretežni del celotnega prihodka izvirno prido- 
biva s proizvodnjo gozdnih lesnih sortimentov. 

Pri tej proizvodnji pa je količinsko omejeno in nima tako kot 
druge gospodarske dejavnosti možnosti na račun te povečati 
prihodka. Tudi dejavniki kot: produktivnost in izbojšanje 
kakovosti ter s tem višje cene so v gozdarstvu skrajno ome- 
jeni, ker so odvisni od naravnih danosti. V zadnjih treh letih 
rast cen gozdnih lesnih sortimentov zaostaja za rastjo infla- 
cije; 

v letih od 1985 do 1987 so se cene 1 m3 lesa povečale za 
669%, drobnoprodajne cene, katerih rast kolikor toliko dobro 
ponazarja rast inflacije, pa za 697%. Izpad tega dela prihodka 
skušajo gozdnogospodarske organizacije nadomestiti s pove- 
čano sečnjo in s Sjpreminjanjem sortimentacije, kar pa je za 
ohranitev in krepitev gozdov nesprejemljivo. 

V zadnjem času potrebe po vlaganjih naraščajo hitreje od 
dohodka. V letih 1985 do 1987 se je dohodek gozdnogospo- 
darskih organizacij povečal za 602%, sredstva za gozdnobi- 
ološko reprodukcijo pa za 887%. To je posledica poslabša- 
nega stanja gozdov in naravnih ujm, ki že več let zapored 
ogrožajo gozdove. Vendar tudi tako povečana sredstva ne 
zadoščajo za uresničitev vseh nalog. Za vsa na podlagi gozd- 
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negospodrskih načrtov v letnih planih gozdarstva Slovenije 
načrtovana dela pri dejavnostih posebnega družbenega 
pomena manjka že sedaj sredstev za okoli 10% vrednosti 
blagovne proizvodnje. Za sanacijo poškodovanih ali propad- 
lih gozdov, ki jo bo gozdarstvo izvajalo na podlagi sanacijskih 
načrtov, pa bo potrebno 0,2% družbenega proizvoda SR Slo- 
venije (ocena na podlagi podatkov iz leta 1986). 

Poleg vlaganj v gozdove se zaradi novih vplivov na gozdove 
objektivno povečujejo tudi drugi stroški gospodarjenja. Tako 
je za proizvodnjo v družbenem in zasebnem sektorju, ki je 
posledica naravnih nesreč in propadanja gozdov, teba vložiti 
več dela, povečujejo se prevozne in spravilne razdalje, večji 
sta razpršenost in razdrobljenost delovišč, potrebni so večji 
varnostni ukrepi pri delu in podobno. 

Eden od vzrokov za povečanje stroškov, ki pa ni objektivno 
odvisen niti od narave proizvodnje niti spremenjenih razmer, 
je organiziranost gozdarstva. Razdrobljenost na TOZD-e in 
TOK-e je premalo upoštevala naravo gozdne proizvodnje, 
trajnost gozdov in njihovih funkcij ter prostorsko in časovno 
usklajenost izkoriščanja in regeneracije gozdov. Z gospodar- 
nejšo organiziranostjo pri skupnem gospodarjenju v gozdno- 
gospodarskem območju bi lahko povečali in izboljšali storil- 
nost in kakovost opravljenega dela, povečali izkoriščenost 
delovnih naprav in bolj uveljavili strokovna znanja. 

Rast dohodka kot rezultanta podpovprečne rasti prihodkov 
in nadpovprečne rasti stroškov je zlasti v zadnjih dveh letih 
močno zaostala za povprečno rastjo v gospodarstvu. Zaradi 
tega v osebnih dohodkih delavcev ni možno v celoti uveljaviti 
težkih delovnih razmer. Razmere se hitro poslabšujejo, kar 
povzroča veliko nezadovoljstvo med delavci. 

Hkrati pa je rast dohodka tudi prenizka, da bi zagotovila 
vsaj povprečno donosnost. Akumulacija se je v zadnjih dveh 
letih (1986 in 1987) v gospodarstvu nominalno povečala za 
160%, v gozdarstvu pa za 65% ozroma delež akumulacije 
v čistem dohodku se je več kot prepolovil (leta 1985 - 23 4% 
leta 1987 - 10,5%). / 

Položaj dejavnosti gozdarstva je še mnogo težji, kot lahko 
sklepamo iz vsakokratnih analiz o poslovanju posameznih 
gozdnogospodarskih organizacij in gozdarstva kot celote. 
V manjših organizacijskih enotah (TOZD-ih in TOK-ih) se že 
pojavlja izguba, ki pa se žaradi medsebojne solidarnosti 
TOZD-ov in TOK-ov pokriva znotraj delovne organizacije. Več- 
jim izgubam se organizacije poskušajo izogniti tako, da vse 
več nalog s področja dejavnosti posebnega družbenega 
pomena ne uresničujejo ali jih ne opravljajo celovito. 

6.0. UGOTOVITVE, PREDLOGI IN SKLEPI 

A. UGOTOVITVE 

1. V Sloveniji smo začeli sistematično raziskovati propada- 
nje gozdov zaradi onesnaževanja ozračja že v letu 1969. 
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije je v sode- 
lovanju z gozdnogospodarskimi organizacijami prvi popis 
poškodovanosti drevja v slovenskih gozdovih izvedel leta 
1985 in ga v letu 1987 ponovil. Za ugotavljanja poškodovano- 
sti gozdnega drevja je Inštitut za gozdno in lesno gospodar- 
stvo Slovenije modificiral metodo ECE (United Nation Econo- 
mic Commission For Europe) in daje rezultate, ki so primer- 
ljivi z rezultati drugih evropskih držav. 

Skupaj z VTOZD za gozdarstvo Biotehniške fakultete, 
Splošnim združenjem gozdarstva Slovenije, Samoupravno 
interesno skupnostjo za gozdarstvo Slovenije in republiškimi 
upravnimi organi pristojnimi za gozdarstvo in varstvo okolja 
se Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije aktivno 
vključuje v jugoslovanske in mednarodne aktivnosti prouče- 
vanja propadanja gozdov. Njegovo metodo je Zvezni komite 
za kmetijstvo sprejel za ugotavljanje poškodovanosti gozd- 
nega drevja tudi za ostale republike v Jugoslaviji, sodeluje pa 
tudi z OZN, Alpe-Jadran, AGREALP, Donaulandern, IUFRO, 
CIPRA in z raziskovalnimi inštitucijami evropskih držav. 

Močno onesnaženo okolje je osnovni vzrok propadanja 
gozdov, hkrati pa postaja tudi odločilni zaviralni dejavnik pri 
gospodarjenju z njimi. Zato je odpravljanje onesnaževanja 
okolja, zlasti vzrokov zanj, temeljni pogoj, ki ga je treba 
izpolniti, da bi lahko racionalno in uspešno gospodarili z goz- 
dovi in jih ohranili kot dobrino splošnega pomena. Sanacijski 
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ukrepi, ki jih sedaj izvajajo gozdnogospodarske organizacije, 
lahko le upočasnjujejo proces propadanja gozdov. 

2. Funkcije gozdov kot dobrine splošnega pomena so ogro- 
žene, zato je ogroženo uresničevanje pogojev iz 3. člena 
zakona o gozdovih, ki so: 

- trajnost gozdov in njihovih funkcij, 
- naraščanje prirastka in donosov, 
- medsebojna usklajenost gojenja in izkoriščanja, 
- trajna in racionalna regeneracija gozdov in 
- najustreznejše izkoriščanje gozdnih rastišč v okviru 

naravnega razvoja gozdnih združb. 
3. Propadanje gozdov je posledica grobih človekovih pose- 

gov v naravo. Zaradi njih sta porušena naravno ravnotežje in 
samoohranjevalni mehanizem gozdov. Poleg onesnaženega 
ozračja na stanje gozdov vplivajo tudi vsi uporabniki prostora: 
infrastruktura s strokovno premalo načrtovanimi posegi 
v prostor, gozdarstvo z nedosledno uporabo okolju primernih 
tehnologij, lovstvo v primerih preštevilčne rastlinojede div- 
jadi, ki onemogoča naravno obnovo gozdov, itd. Za tako 
oslabljene gozdove so podnebni stresi, žuželke in glive vedno 
bolj nevarni in težje obvladljivi. 

Raziskave poškodovanosti gozdnega drevja in primerjava 
z rezultati poškodovanosti gozdnega drevja v evropskih drža- 
vah uvrščajo Slovenijo med dežele, ki imajo največji delež 
ogroženih in zelo ogroženih gozdov. Zadnje raziskave (Dru- 
škovič, 1988) kažejo, da je 61% smreke v Sloveniji genetsko 
toliko poškodovane, da ji zdravstvenega stanja ni mogoče 
popraviti niti, če bi se takoj prenehalo z onesnaževanjem. 

4. Razmere pri gospodarjenju z gozdovi se slabšajo. Proces 
propadanja gozdov ima poleg splošno družbenih razsežnosti 
in splošno družbenih posledic tudi očitne gospodarske posle- 
dice. Spremenjeno stanje gozdov in pogojev gospodarjenja, 
nova spoznanja o procesu propadanja gozdov in nalogah za 
sanacijo propadajočih gozdov so narekovali spremembo stra- 
tegije gospodarjenja z gozdovi in dopolnitev dolgoročnih 
planskih aktov. Proučiti pa je treba tudi zakon o gozdovih in 
druge zakone ter predlagati rešitve za zagotavljanje sredstev 
za sanacijo poškodovanih gozdov. 

5. Neposredne gospodarske posledice propadanja gozdov 
najbolj prizadenejo gozdnogospodarske organizacije in 
zasebne lastnike gozdov zaradi trajne izgube donosa lesa in 
s tem prihodkov od prodaje gozdnih lesnih sortimentov in 
zaradi izjemno velikih izdatkov za sanacijo teh gozdov. Zaradi 
zagotovitve trajnosti gozdov bo treba etate časovno in kra- 
jevno prerazporediti in sečnje zmanjšati za 10-20%. Proiz- 
vodnja lesa je zaradi stalnega pobiranja slučajnih pripadkov 
na veliki površini dražja za okoli 30%, vrednost sortimentov pa 
je manjša. Vse to poslabšuje ekonomski položaj gozdarstva in 
zmanjšuje akumulativno sposobnost gozdnogospodarskih 
organizacij in s tem možnost, da bi same iz svojih sredstev 
v večjem obsegu vlagale v gozdove. Za vsa na podlagi gozd- 
nogospodarskih načrtov planirana dela pri dejavnostih 
posebnega družbenega pomena manjka že sedaj sredstev za 
okoli 10% vrednosti blagovne proizvodnje. 

Izpad dohodka bo posebno prizadel kmete - lastnike goz- 
dov, ki so dohodkovno povsem odvisni od gozda - približno 
7.500 gorskih kmetij, ki jih želimo in moramo ohraniti iz 
gospodarskih, kulturnih in obrambnih razlogov. 

6. Družbenoekonomske razmere gospodarjenja so se spre- 
menile. Združevanje sredstev za vlaganja v gozdove na pod- 
lagi samoupravnih sporazumov ne daje ustreznih rezultatov. 
Zaradi nizke reproduktivne sposobnosti lesnopredelovalne 
industrije v zadnjem letu gozdarstvo ni dobilo niti polovice 
sredstev, ki so sicer bila planirana s samoupravnimi spora- 
zumi. Z drugimi uporabniki gozdnega prostora samoupravni 
sporazumi o združevanju sredstev niso bili niti sklenjeni. 

7. Propadanje gozdov bo imelo neposredne posledice tudi 
za lesne predelovalce. Z zniževanjem prirastka se bo zniževal 
tudi možni posek. 

8. Družbeni dogovor, s katerim bi bila natančneje razčle- 
njena merila za organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih 
organnizacij združenega dela in temeljnih organizacij koope- 
rantov, kljub zakonski obveznosti, ni bil sklenjen in se gozdar- 
stvo ni organiziralo, čeprav bi bilo to potrebno. Samoupravna 
in poslovna organiziranost gozdarstva namreč ne omogočata 
uveljavljanja osnovnih načel ?a zagotavljanje trajnosti goz- 
dov, niti racionalnega gospodarjenja v gozdnogospodarskih 
območjih. 

9. Proces propadanja gozdov ni omejen na ožja območja. 
Postaja vseevropski problem. To pomeni, da ni mogoče reše- 
vati oziroma sanirati gozdov samo s solidarno in vzajemno 
pomočjo gozdarstva samega, temveč je potrebna širša druž- 
bena pomoč. Za sanacijo poškodovanih gozdov na podlagi 
sanacijskih načrtov bo treba po oceni iz leta 1986 letno 
zagotoviti 0,2% družbenega proizvoda Slovenije. 

10. Na podlagi stanaj gozdov, ugotovljenih motenj in jasno 
opredeljenih ciljev za ohranitev in krepitev večnamenske 
vloge gozdov je treba nujno uveljaviti vse tiste ukrepe ki bodo 
vsaj dolgoročno vodili k izboljšanju stanja, v procesih še 
prevelike onesnaženosti ozračja pa čim bolj omilili posledice 
in preprečevali še večje škode. Za nekatere ukrepe mora 
poskrbeti gozdarstvo samo, za druge širša družbena skup- 
nost. 

B. PREDLOGI 

Na podlagi naštetih ugotovitev Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga: 

1. Raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam, Inštitutu 
za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, VDO Biotehniški 
fakulteti - VTOZD za gozdarstvo, da: 

- s celovitim programom raziskovalnega in izobraževal- 
nega dela dajo trdnejši odgovor na vprašanja, kako ravnati 
z gozdovi ob trajajočem negativnem vplivu biotskih in abiot- 
skih dejavnikov in kako ravnati takrat in tam, kjer bodo prene- 
hali škodljivi vplivi, in nova spoznanja učinkovito prenesejo 
v prakso; 

- oblikujejo predlog ustrezne metodologije za celovito 
inventarizacijo in valorizacijo vseh funkcij gozdov kot izho- 
dišče za postavitev gozdnogospodarskih ciljev in kot pripo- 
moček za vnaprejšnje preverjanje občutljivosti gozdov in 
gozdnega prostora; 

- izdela rajonizacijo gozdov v Sloveniji glede na stopnjo 
poškodovanosti in opredeli ustrezne ukrepe za sanacijo 
gozdov. 

2. Republiški raziskovalni skupnosti, da dopolni skupni 
raziskovalni program in vključi raziskovalni projekt: Poškodo- 
vanost gozdov in gospodarjenje z njimi v razmerah obreme- 
njenega okolja. 

3. Raziskovalnim organizacijam, da identificirajo okolju 
škodljive snovi in izvore onesnaževanja. 

4. Gozdnogospodarskim organizacijam, da: 
a) s prožnejšim gozdnogospodarskim načrtom predvidijo 

celovito gospodarjenje s poškodovanimi gozdovi; 
b) težišče aktivnosti prenesejo na varstvo in gojenje gozdov 

in tako zavirajo proces propadanja gozdov, dokler ne bodo 
zagotovljeni pogoji za sanacijo gozdov. 

5. Samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo Slove- 
nije, da skladno s spremenjenimi pogoji gospodarjenja spre- 
meni in dopolni srednjeročni plan gozdarstva Slovenije in 
kvantificira obseg potrebnih sredstev ločeno za: povečane 
stroške gospodarjenja zaVadi onesnaženega okolja, sredstva 
za obnovo propadajočih in propadlih gozdov in sredstva za 
vzdrževanje in krepitev splošnokoristnih (nelesnoproizvod- 
nih) funkcij gozdov. 

6. Zadružni zvezi Slovenije in Splošnemu združenju gozdar- 
stva Slovenije, da proučita najracionalnejšo in strokovno naj- 
primernejšo obliko organiziranosti kmetov - lastnikov goz- 
dov in gozdnogospodarskih organizacij. Poslovna in samou- 
pravna organiziranost gozdarstva morata zagotoviti učinko- 
vito izpolnjevanje vseh nalog, ki jih zahtevajo spremenjeni 
gozdnogospodarski cilji v gozdnogospodarskih načrtih. 

C. SKLEPI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nalaga: 
1. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano, da v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo 
okolja in urejanje prostora, Republiškim komitejem za indu- 
strijo in gradbeništvo, Republiškim komitejem za družbeno 
planiranje, Republiškim komitejem za zakonodajo, Republi- 
škim sekretariatom za finance, Zadružno zvezo Slovenije, SIS 
za gozdarstvo Slovenije, Splošnim združenem za gozdarstvo 
Slovenije, Splošnim združenjem lesarstva Slovenije, Sloven- 
sko kmečko zvezo in Zvezo kmečke mladine Slovenije pri- 
pravi analizo izvajanja zakona o gozdovih in drugih predpi- 

priloga poročevalca 9 



sov, ki urejajo dejavnosti, ki so sočasni uporabniki gozdna- 
tega prostora in obenem pripraviti predloge za ustreznejšo 
ureditev zlasti: 

- samoupravne in poslovne organiziranosti gozdarstva; 
- zagotavljanja sredstev za dejavnosti posebnega družbe- 

nega pomena na področju gozdarstva in sredstev za ohrani- 
tev in razvoj vseh splošno koristnih funkcij gozdov ter za 
sanacijo poškodovanih gozdov. Pri tem je treba pripraviti 
predloge za uvajanje dopolnilnih virov (sredstva OZD, ki so 
neposredno zainteresirane za lesnoproizvodne in druge 
splošno koristne funkcije gozdov: lesnopredelovalne OZD in 
posamezniki, papirne OZD, turistične OZD ipd.), oprostitev 
organizacij, ki gospodarijo z gozdovi, plačil davkov oziroma 
olajšav pri davkih ter zajemanja sredstev onesnaževalcev 
gozdov; 

- skupnega gospodarjenja z gozdovi, predvsem prometa 
z lesom; 

- strokovnih osnov za usklajevanje interesov v prostoru. 
2. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano, da v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za 
finance pripravi predlog za sistemsko zagotavljanje sredstev 
za izpolnitev vseh potrebnih del v dejavnostih posebnega 
družbenega pomena v gozdarstvu, planiranih za to srednje- 
ročno plansko obdobje. 

3. Republiškemu komiteju za energetiko, da usklajuje aktiv- 
nosti za izpeljavo naloge čiščenja dimnih plinov iz velikih 
termoenergetskih objekov ter za pospešeno uvajanje čistejših 
goriv, še posebej zemeljskega plina. 

4. Republiškemu komiteju za varstvo in urejanje prostora, 
da v sodelovanju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano zagotovi sistematično izvajanje nad- 
zora, preventive in sanacije tal zaradi onesnaževanja. 

5. Republiškemu komiteju za industrijo in gradbeništvo, da 
usklajuje in usmerja tiste aktivnosti v industriji, katerih rezul- 
tat bo njeno prestrukturiranje ob hkratnem zmanjševanju ali 
odpravi emisij. V tej smeri je potrebno upoštevati tudi vlogo 
razvojnega dinarja. 

6. Republiškemu komiteju za varstvo in urejanje prostora, 
da zagotovi dosledno izvajanje predpisov glede mejnih emisij 
škodljivih snovi v zrak ter Republiškemu sanitarnemu inšpek- 
toratu, da zagotovi učinkovit nadzor izvajanja. 

7. Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje, da v analizo 
razvojnih možnosti za naslednje srednjeročno plansko 
obdobje vključi narodnogospodarski izračun finančnih posle- 
dic propadanja gozdov in stroškov za odpravo vzrokov emisij. 
Takoj je potrebno pripraviti tudi strokovni predlog financira- 
nja aktivnosti za razreševanje tega problema. 

8. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, da v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi za gozdarstvo poskrbi, da lovske organizacije, ki 
upravljajo lovišča, gozdnogospodarske organizacije združe- 
nega dela, kmetijske organizacije združenega dela, kmetijske 
zemljiške skupnosti, krajevne skupnosti, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti s področja vodnega gospodarstva, var- 
stva okolja, druge zainteresirane samoupravne organizacije 
in skupnosti ter občinske skupščine v skladu s 33. do 36. 
členom zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravlja- 
nju lovišč sklenejo družbene dogovore o določenih skupnih 
zadevah pri gospodarjenju z divjadjo in upravljanju lovišč, na 
podlagi katerih bo zagotovljena usklajenost številčnosti 
populacije divjadi s prehrambenimi možnostmi gozdnega 
ekosistema. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mora ob potrjevanju gozdnogospodarskih načrtov 
preveriti njihovo usklajenost s sprejetimi družbenimi dogo- 
vori. 

Hkrati mora Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano zagotoviti učinkovit inšpekcijski nadzor izvajanja 
sprejetih družbenih dogovorov, lovskogospodarskih načrtov, 
planskih aktov in samoupravnih sporazumov lovskih organi- 
zacij. 
Glavni viri: 
1  

4.Hočevar M. 

7. Šolar M. 

8. VVinkler I.: 
9. VVinkler I. 

Analiza gospodarskih gibanj v gospodarstvu SR Slove- 
nije, gozdarstvu, proizvodnji žaganega lesa in plošč ter 
proizvodnji in predelavi papirja v preteklih letih, Sploš- 
no združenje gozdarstva Slovenije 
Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji leta 1987, 
Inštitut za gozdno in lesno gospodarjenje Slovenije 
Dolgoročni plan gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, 
SIS za gozdarstvo Slovenije, Ljubljana 1985 
Pogačnik J.,. Šolar M.: Čas za rešitev gozdov se izteka, 
Inštitut za gozdno in lesno gospodarjenje Slovenije, 
1987 
Predlog sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-2000, Ljubljana 1988 
Samoupravni sporazumi o temeljih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti za gozdarstvo gozdnogospo- 
darskih območij in poročila o izvajanju teh samouprav- 
nih sporazumov, samoupravna interesna skupnost za 
gozdarstvo Slovenije 
s soavtorji: Kako rešiti gozdove, Samoupravna interes- 
na skupnost za gozdarstvo Slovenije, 1988 
Družbenoekonomski vidiki umiranja gozdov, 1988 
s sodelavci: Zagotavljanje sredstev za gozdno repro- 
dukcijo, BF, VTOZD za gozdarstvo in VTOZD za lesar- 
stvo, inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Sloveni- 
je, 1988 

POROČILO 
Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja k poročilu 
o izvajanju programa ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save ob izgradnji HE 
v obdobju 1986—1990   

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
varstvo človekovega okolja je na sejah 
dne 2. in 28. marca 1989 obravnavala 
v naslovu navedeno poročilo, ki ga je 
v skladu z 222. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije komisiji posre- 
doval Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Poročilo je dovolj informativno in ob- 
jektivno, kaže na resen pristop, tako Iz- 
vršnega sveta kot tudi Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. Vsebuje tudi okvirne opredelitve za 
nadaljnje prizadevanje za izvedbo plan- 
sko dogovorjenih nalog. 

Z namenom, da bi bili člani komisije 
čimbolje seznanjeni s tekočimi problemi 
pri izvajanju predmetnih ukrepov, je v ož- 
ji sestavi komisija opravila tudi razgovor 
z nekaterimi udeleženci izvajanja progra- 
ma ukrepov za sanacijo kakovosti reke 
Save, in sicer s predstavniki Rudnikov 

Trbovlje in Zagorje, Utok Kamnik ter 
Skupščin občin Litija, Hrastnik, Zagorje 
ob Savi, Laško, Celje, Trbovlje in Kamnik. 

Komisija je ocenila, da vsako odstopa- 
nje od izvajanja ukrepov ni le kapitulacija 
pred neodgovornostjo in finančnimi te- 
žavami, temveč ima predznak negativne- 
ga odnosa, podcenjevanja posledic in kr- 
šenja dogovorov. Komisija vztraja pri iz- 
vajanju ukrepov, kar pomeni tudi, da bo 
potrebno v zadnjih dveh letih zaostriti 
neposredno odgovornost nosilcev nalog, 
kajti Sava mora biti v drugem kakovost- 
nem razredu pred polnjenjem jezer. 
Hkrati je ugotovila, da je zadnje poročilo 
o Savi obravnavala 24. 2. 1988 in da je 
vrsta takratnih stališč še vedno aktualna. 
Takratna stališča komisije so bila zlasti 
v naslednjem: 

- da občine pri izvajanju programa 
ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save 
ne morejo biti pasivne, zavedati se mora- 

jo resnosti teh nalog in nujnosti skupne- 
ga aktivnega sodelovanja, vse z name- 
nom, da se program čimpreje izvede 
- ne pa vsakoletno prelaga; 

— Zveza vodnih skupnosti Slovenije in 
območne vodne skupnosti so odgovorne 
za konsekventno izvajanje plansko dogo- 
vorjenih nalog, sicer je potrebno zahte- 
vati odgovornost določenih dejavnikov 
pri Zvezi in območnih vodnih skupno- 
stih; 

- da inšpekcijski organi v odločbah 
opredelijo realne roke za izpolnitev po- 
gojev, ki so predpisani v strokovnem na- 
vodilu o tem, katere snovi se štejejo za 
nevarne in škodljive ter o dopustnih tem- 
peraturah vode. V primeru neizpolnitve 
pa mora slediti takojšnja prepoved izpuš- 
čanja odpadnih voda oziroma ustavitev 
proizvodnje - kar pomeni, da morajo 
delovne organizacije temeljiteje in bolj 
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zavzeto analizirati svoje stanje polucij 
v okolje in ustrezno ukrepati. 

V zaključni razpravi je komisija spreje- 
la naslednje predloge in stališča: 

1. Glavni problem pred pričetkom 
obratovanja HE so industrijski onesnaže- 
valci manj pa komunalne odplake. 

Zaostriti je potrebno nadzor nad izvaja- 
njem zakona o vodah zlasti 63. in 65. 
člena zakona. 63. člen zakona o vodah 
določa, da so dolžne organizacije zdru- 
ženega dela in druge organizacije, ki 
spuščajo onesnaženo vodo, kakor tudi 
komunalne organizacije za kanalizacijo 
redno preiskovati kakovostne in količin- 
ske spremembe odpadnih voda, ki jih 
izpuščajo aH odvajajo in dostavljati ana- 
litske postopke v atestiranje za to poo- 
blaščenim organizacijam ter zagotoviti 
predpisano obratovanje in vzdrževanje 
čistilnih naprav. Organizacije združene- 
ga dela so dolžne na lastne stroške prik- 
ljučiti svoje izpuste odpadnih voda na 
skupni zbiralnik, ko je ta zgrajen. Ta do- 
ločba velja tudi za priključitev izpustov iz 
čistilnih naprav, če se zgradi skupna či- 
stilna naprava z boljšo stopnjo čiščenja. 

Prav tako je večkrat zanemarjeno izva- 
janje določbe 65. člena zakona o vodah, 
ki določa, da pitna voda in voda name- 
njena za splošno prskrbo, za proizvodnjo 
živilskih proizvodov, ter mineralna voda 
ne sme vsebovati škodljivih snovi nad 
dovoljenimi količinami, nevarnimi za 
zdravje. 

2. Rešitve glede industrijskih onesna- 
ževalcev so možne do konca leta 1990, 
vendar so te-te zelo zahtevne. Možnosti 
se kažejo v začasnem premiku finančnih 
sredstev, ki so namenjena za melioracije 
in usmerjena v kmetijstvo, v ta projekt ter 
z interventnim zakonom, ki bi zagotovil 
dodatna sredstva ali pa sprejeti ugotovi- 
tev, da se program v planiranem obdobju 
ne da realizirati. 

Glede melioracij pa je bil izražen stro- 
kovni pomislek glede uspešnosti izvedb, 
ker tako pridobljena tla ne dajo enakih 
efektov kot naravna tla. Pridelek je za 
okoli 30% manjši zaradi hidromorfnih tal 
s posebnimi fizikalnimi lastnostmi. 

V primeru uveljavitve restriktivnih 
ukrepov bi morali ugotoviti, kateri ones- 
naževalci so ključni činitelji za nedosega- 
nje zahtevane kvalitete reke in jim prepo- 
vedati izpuščanje onesnažene vode v re- 
ko, kar v večini primerov pomeni ustavi- 

tev proizvodnje. Posledična ugotovitev je 
lahko, da reka Sava ni pripravljena na 
zajezitev in da bo potreben odlog začet- 
ka obratovanja HE Vrhovo z zamikom 
graditve celotne verige HE navzdol? 

3. Komisija je podprla varstvo aktivno- 
sti, ki jih je sprejel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in ki naj bi bile izpeljane do 
konca junija tega leta, kar je razvidno 
tudi iz poročila izvršnega sveta, ki vsebu- 
je tudi ustrezne predloge in priporočila in 
ukrepe, ki jih je komisija prav tako podpr- 
la. Nejasen je le predlog izvršnega sveta, 
ki ga le-ta naslavlja na Zvezo vodnih 
skupnosti Slovenije (glej str. 16 alinea 
3 poročila) in ki dopušča različno razu- 
mevanje, nanaša pš se na izdelavo stro- 
kovne ocene trenutnega stanja kakovosti 
vode v bodočem akumulacijskem jezeru 
Vrhovo in ki naj bi bil izdelan v sodelova- 
nju z EGS do 31. 3. tega leta. Ta naloga je 
sicer potrebna, vendar ne bi smela zade- 
vati le teh dveh nosilcev nalog, kajti Zve- 
za vodnih skupnosti Slovenije bi lahko 
tudi ugotovila, da lahko za polnjenje je- 
zera priteče voda s poljubno kakovostjo 
in da je jezero potrebno začeti polniti 
toliko prej, z upanjem, da se bo z leti 
stanje kakovosti vode reke Save itak iz- 
boljšalo. Medtem ko EGS lahko ugotovi, 
da je mogoče tudi z onesnaženo vodo 
poganjati turbine in pridobivati elektriko, 
ki nam je primanjkuje. V takem primeru 
bi to bilo precedens za naprej in tolažba 
za vse, ki so premalo storili. Nastajalo bi 
jezero, kakršnega ne želimo in ne smemo 
imeti zaradi vplivov reke Save na okolje. 
Reka Sava se mora iz industrijskega ka- 
nala spremeniti v reko, ki je glavno ožilje 
Slovenije in glavni dobavitelj vode večje- 
mu delu Jugoslavije. Zato se mora reka 
Sava začeti čistiti že v povirju. 

4. Različni pristopi od občine do obči- 
ne glede izbora tehnologije čistilnih na- 
prav in finančnih prispevkov, kažejo na 
to, da niso bile izrabljene plodne rešitve 
in da niso bile uspešne skupne akcije tej 
uveljavljena potrebna organiziranost, kar 
vse bi zagotavljajo tudi osredotočenje fi- 
nančnih sredstev, izbor postopnosti iz- 
gradnje čistilnih naprav na posameznih 
predvidenih lokacijah, vse to z upošteva- 
njem mednarodnih izkušenj, zlasti pri 
gradnji manjših, vaških, montažno po- 
stavljenih čisitlnih naprav. 

Zato je komisija predlagala Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da naj raz- 
misli o možnosti ustanovitve posebne de- 

lovne skupine, ki bi vsakodnevno, tekoče 
skrbela za operativno izpeljavo tega pro- 
jekta. 

5. Komisija je podprla tudi v razpravi 
izražene zahteve za takojšnje združeva- 
nje finančnih sredstev, organizacijske 
spremembe v vodnem gospodarstvu in 
spremembe in dopolnitve republiškega 
zakona o vodah. 

Komisija je menila, da bi se morala 
sredstva Zveze vodnih skupnosti Sloveni- 
je tretirati kot sredstva vodnega gospo- 
darstva, ki bi bila namenjena za ta enoten 
projekt. Lokalna sredstva (tudi del vod- 
nih) pa naj bi bila oblikovana za zaključe- 
vanje finančnih konstrukcij v sredinah, 
kjer je obremenjenost dohodka s stroški 
izgradnje centralnih čistilnih naprav iz- 
redno velika. Vsi subjekti na ravni repu- 
blike, predvsem pa Zveza vodnih skupno- 
sti Slovenije vključno z Zvezo komunal- 
nih skupnosti Slovenije, bi se morali 
ustvarjalno vključiti v enoten projekt, se 
drugače organizirati ter uspešnejše po- 
magati občinam pri projektiranju in grad- 
nji posameznih centralnih čistilnih na- 
prav. , 

6. V okviru sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 in v okviru priprav 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1991-1995 je potrebno razčistiti 
probleme prednostnih naložb, kamor 
uvrščamo tudi čiščenje reke Save v okvi- 
ru graditve hidrocentral na reki Savi in 
doreči vlogo EGS-a do uspešnega reše- 
vanja ekoloških vprašanj, v okviru pro- 
grama ukrepov za sanacijo kakovosti re- 
ke Save. 

7. Zaradi izredne aktualnosti tovrstne 
problematike, je komsiija predlagala, da 
se poročilo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju programa ukre- 
pov za sanacijo kakovosti reke Save ob 
izgradnji HE na Savi v obdobju 
1986-1990, skupaj z ugotovitvami, pred- 
logi in sklepi ter s poročilom komisije 
čimpreje objavijo v skupščinskem Poro- 
čevalcu. 

Komisija pričakuje, da bo, tako kot je 
predvideno, izvršni svet v mesecu juniju 
tega leta predložil novejše poročilo o iz- 
vajanju programa ukrepov za sanacijo 
kakovosti reke Save, seznanil Skupščino 
s svojimi ukrepi in po potrebi predlagal 
tudi ukrepe, ki naj bi jih sprejela Skupšči- 
na SR Slovenije. 

POROČILO 

o izvajanju programa ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save 

ob izgradnji HE na Savi v obdobju 1986-1990 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 149. seji dne 
26. 1. 1989 obravnaval: 

- POROČIL O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV ZA 
SANACIJO KAKOVOSTI REKE SAVE OB IZGRADNJI HE 
NA SAVI V OBDOBJU 1986-1990, 

ki vam ga pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije za obravnavo v Komisiji Skupš- 
čine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika izvršnega sveta Supščine SR Slovenije in 

na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu komisije sodelovali: 
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, 

- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Janez KOKOL, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 
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1. UVOD 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v oktobru I986. leta 
sprejel program ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save ob 
gradnji HE na Savi v obdobju I986 - I990. Republiški komite 
za varstvo okolja in urejanje prostora v skladu s svojo zadolži- 
tvijo spremlja izvajanje programa, ukrepa v okviru svojih pri- 
stojnosti, predlaga ukrepe, potrebne za dosego zastavljenih 
ciljev, ter o svojem delu poroča Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije. 

S tem poročilom nadaljujemo z rednim obveščanjem Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju pri izvajanju 
programa v obdobju od 14. januarja I988, ko je Izvršni svet na 
svoji 89. seji obravnaval zadnje poročilo in sprejel ugotovitve, 
predloge in sklepe o aktivnostih in ukrepih, potrebnih za 
pospešitev izvajanja sprejetih ukrepov. 

Namen tega poročila je seznaniti Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije z izvajanjem pripravljanih del, potekom gradnje in 
problemi financiranja ter organizacijo opravljanja nalog, ki 
zavirajo uspešnejše izvajanje programa. Predlagani so ukrepi, 
ki naj pospešijo izvajanje potrebnih aktivnosti. 

Osnove za pripravo tega poročila so: 
Program ukrepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

za sanacijo kakovosti reke Save v zvezi z gradnjo HE na Savi 
za obdobje I986 - I990, Aneks k samoupravnemu sporazumu 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije iz leta I987, rebalansi pla- 
nov Območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije, poročila investitorjev o izvajanju njihovih progra- 
mov, poročila Zveze vodnih skupnosti Slovenije in Zveze 
komunalnih skupnosti Slovenije ter rezultati ankete o finančni 
problematiki investitorjev pri izvajanju sprejetega programa, 
ki jo je izvedel v novembru I988 Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

V poročilu smo upoštevali tudi ugotovitve iz poročila Repu- 
bliškega vodnogospodarskega inšpektorata o usklajenem 
išpekcijskem nadzoru v letu I988, rezultate raziskav kakovosti 
voda reke Save s pritoki v letu I987 ter nekatere druge presoje 
in študije o kakovosti vode reke Save po gradnji HE Vrhovo. 

2. STANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMA 
Z OCENO PROBLEMATIKE 

Sprejeti program ukrepov za izboljšanje kakovosti vode 
reke Save vključuje v prednostni izbor osem velikih industrij- 
skih onesnaževalcev reke Save in enajst komunalnih čistilnih 
naprav pomembnejših mest na povodju reke Save nad 
bodočo akumulacijo HE Vrhovo. 

Že v prejšnjih poročilih smo ugotovili, da so vsi navedeni 
investitorji po sprejemu Aneksa k Samoupravnemu spora- 
zumu o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za 
obdobje I986 - I990, s katerimi je bilo zagotovljeno, da bo 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije sofinancirala te naložbe do 
60 %, intenzivno začeli uresničevati aktivnosti, potrebne za 
izpolnitev teh nalog. 

Pred vstopom v tretje leto izvajanja tega programa v letu 
I989 sovse očitnejše težave posameznih investitorjev, vodnih 
ter komunalnih interesnih skupnosti ter preostalih udeležen- 
cev, ki sodelujejo pri izvajanju programov za pravočasno 
pripravo prostorske in tehnične dokumentacije, zagotovitev 
potrebnih finančnih sredstev ter organizacije in usposobitev 
strokovnih skupin, potrebnih za usmerjanje in izvajanje teh- 
nično organizacijskih aktivnosti. 

Največ je težav pri zagotavljanju sredstev. Splošne gospo- 
darske razmere v SR SLoveniji se še naprej zaostrujejo, tako 
se rezultati gospodarjenja v posameznih občinah še naprej 
slabšajo in ne dosegajo s plani predvidenih stopenj. Ta pro- 
blem še zaostrujejo razlike med ocenami stroškov sanacijskih 
ukrepov posameznih investitorjev v letu I986 in dejanskimi 
vrednostmi naložb. 

Kljub temu pa je možno ugotoviti, da se programi sanacije 
emisij industrijskih onesnaževalcev reke Save uresničujejo 
relativno ugodno in se v glavnem spoštujejo roki, določeni 
v planih DPS, SIS in samih delovnih organizacij. 

Bistveno pa zaostajajo za s plani določenimi roki aktivnosti, 
potrebne za gradnjo komunalnih čistilnih naprav. Za pravoča- 
sen začetek obratovanja teh objektov pa so potrebni tudi še 
zbiralniki in drugi objekti komunalnih sistemov. Te probleme 
so investitorji v večjem obsegu javili šele v letu I988, ko so že 
imeli za to oceno potrebno tehnično dokumentacijo. 

2.1. INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE 

Od osmih v program vključenih industrijskih objektov so 
svoje sanacijske programe končali v: 

- IUV TOZD Usnjarna Šmartno, kjer so zgradili objekte za 
čiščenje tehnoloških odpadnih voda; 

- REK Separacija Zagorje, kjer so zgradili separacijo; 
- Cinkarni Celje, kjer so zgradili objekte, vključene v Aneks 

ZVSS za obdobje I986 - I990. Ta nadaljuje z izvajanjem 
lastnega programa sanacije odplak, ki ga bo končala do leta 
1990; 

- ISKRI Trbovlje, kjer so končali I. fazo sanacije. 
Vsi navedeni objekti že obratujejo v skladu s predvidenimi 

učinki čiščenja odpadnih voda. 
Drugi onesnaževalci: Agroemona - Farma prašičev Ihan, 

Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, REK Trbovlje in EMO 
Celje pa bodo šele v letu I989 začeli uresničevati svoje pro- 
grame. 

Ti investitorji še vedno niso v celoti rešili vprašanj, od 
katerih je v celoti odvisna realizacija sanacijskih programov: 

- Agroemona - Farma prašičev Ihan je že realizirala I. in II. 
fazo sanacijskega programa, ki zajema separiranje in recikli- 
ranje gnojevke. V letu I989 pa bi morala pričeti z realizacijo III 
faze, ki zajema anaerobno čiščenje gnojevke. Investitorju še 
ni uspelo zapreti finančne konstrukcije za še preostala dela 
v višini 4.8 milijarde din. 

- Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik je izdelala sanacijski 
program, ki vključuje vse ukrepe za 100 % odpravo odplak. 
Investitor ugotavlja, da mu bo do konca leta I990 uspelo 
v celoti odpraviti emisije trdnih snovi in sadre. Manjše količine 
odpadnih voda, ki vsebujejo fluoride, fosfate in delno tudi živo 
srebro, bo očistil v naslednjih treh letih. Zaradi finančno 
izredno zahtevne naložbe so njegova predvidevanja realna. 
Zamuda pri dokončni sanacije dela tehnoloških odplak ne 
more bistveno vplivati na cilje programa sanacije reke Save 
do leta I990. 

- REK Trbovlje je pričel v letu I988 graditi separacijo in 
klasirnico premoga, ki zagotavlja 60 % zmanjšanje emisij. 
Z investicijskim programom, ki je tudi finančno pokrit, doka- 
zuje, da bosta končani do leta I990. Predlaga pa prehodno 
rešitev delnega čiščenja odpadnih voda pranja komercial- 
nega premoga. S to rešitvijo bi še dodatno povečali učinek 
čiščenja po končani I. fazi sanacije. Tako stanje naj bi bilo, 
dokler ne bo ustavljena proizvodnja komercialnega premoga 
v rudnikih Zagorje in Trbovlje. Ta predlog je glede na še 
nedokazan učinek tega postopka dvomljiv. Samo 60 
% odprava emisij REK Trbovlje pa ne omogoča pričetka 
obratovanja HE Vrhovo. 

- EMO Celje še vedno ni predložil celovitega sanacijskega 
programa. Najavil je, da bo to storil do konca leta I988. 
Investitor mora realizirati zahteven program reciklaže vode 
v postopku, rekonstrukcijo in ločitev tovarniških kanalizacij 
ter dokončno dispozicijo žveplove in solne kisline. Možnosti 
za realizacijo tako zahtevnega projekta so pri sedanji hitrosti 
napredovanja del minimalne. Stroški sanacije bodo daleč 
presegli najavljeni 2.3 milijarde din. Investitor ugotavlja, da se 
je gospodarski položaj delovne organizacije v zadnjem času 
zelo poslabšal, ker zaostaja prodaja temeljnih proizvodov. 
V poslovanju v letu I988 ugotavlja izgubo in upadanje akumu- 
lativne sposobnosti. Zato mu še ni uspelo končati finančne 
konstrukcije. 

- Sanacija odpadnih voda tovarne UTOK Kamnik je bila 
naknadno vključena v program prednostnih objektov, 
pomembnih za izboljšanje kakovosti voda reke Save. Investi- 
tor je definitivno ugotovil, da v tovarni ni tehničnin pogojev za 
sanacijo odplak. Zato išče rešitev v preselitvi te proizvodnje 
na drugo lokacijo v SR Sloveniji ali SFR Jugoslaviji. 

Predvideva pa tudi možnost za ukinitev tega dela proizvod- 
nje v Kamniku. Investitor mora najti rešitev do konca leta I990. 
Dokončna odločitev še ni sprejeta. 

2.2. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 

Pri izvajanju programov gradnje enajstih komunalnih čistil- 
nih naprav je stanje naslednje: 

- Razširitev centralne čistilne naprave v Domžalah za 
100.000 E obsega ureditev odlagališča, postavitev novih gni- 
lišč, plinohrama, centrifuge in povečanja biološkega bloka in 
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dopolnilne objekte.Investitor je že izvedel I. in II. fazo pro- 
grama. V letu 1989 namerava pričeti graditi najzahtevnejši 
objekt - povečanje gnilišč in biološkega bloka čistilne na- 
prave. 

- Gradnja centralne čistilne naprave na Vrhniki poteka po 
planu. Vsa dela bodo ob predvideni soudeležbi vodnega 
gospodarstva lahko končana. Objekt je pomemben, ker vklju- 
čuje tudi sanacijo odpadnih voda Industrije usnja v Vrhniki. 

- Aktivnosti za pričetek gradnje komunalne čistilne 
naprave v Ljubljani potekajo pospešeno. Investitor je izdelal 
potrebno tehnično dokumentacijo. Revizija projektov je bila 
opravljena do 22. decembra. Finančna konstrukcija za grad- 
njo celotne prve faze čistilne naprave z zmogljivostjo 
1.200.000 E ter z do 60 % učinka bo kmalu končana. Investitor 
sodi, da bo mogoče objekt zgraditi v treh letih. Napravo je 
pričel graditi v januarju 1989. 

- V letu 1988 so pričeli graditi centralno čistilno napravo za 
Velenje - Šoštanj. V I. fazi se gradi mehanska stopnja. 
Finančna sredstva za gradnjo te faze v višini 10 milijard din so 
zagotovljena. Odločitev o tem, ali bo do leta 1990 zgrajena 
tudi biološka stopnja, še ni dokončno sprejeta. Rešeno tudi še 
ni financiranje tega objekta. Objekt je pomemben, ker se 
vzporedno z gradnjo komunalne čistilne naprave sanirajo 
tehnološke odplake tovarne usnja v Šoštanju, ki je velik ones- 
naževalec Save. 
- Investitor komunalne čistilne naprave Trbovlje je izdelal 

investicijski program in tehnično dokumentacijo za izvedbo 
objekta. Pričetek obratovanja tega objekta pa je odvisen od 
pravočasne zgraditve povezovalnega zbiralnika, za katero bo 
treba zagotoviti še dodatne 4.1 milijarde din. Gradnjo obeh 
objektov bo mogoče pravočasno do določenega roka končati, 
če bo investitorju uspelo zagotoviti finančna sredstva. 

- Aktivnosti, potrebne za gradnjo čistilne naprave 
v Laškem, so bile pospešene. Opravljajo potrebna strokovna 
dela, ki so odvisna od sočasne sanacije odpadnih voda Pivo- 
varne Laško. Ugotavljamo pa, da investitor s celotnim progra- 
mom aktivnosti kasni, tako da je resno ogrožen rok za dokon- 
čanje objekta. 

- Investitor komunalne čistilne naprave v Radečah je 
pospešil izdelavo tehnične dokumentacije in načrtuje, da jo 
bo pričel graditi v letu 1989, če mu bo uspelo zapreti finančno 
konstrukcijo. Investitorja močno bremeni še naložba za 
rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja, od katere je odvisna 
gradnja HE Vrhovo. 

- Sprejeti plani aktivnosti, potrebnih za realizacijo preosta- 
lih štirih čistilnih naprav iz sprejetega programa ukrepov, 
izrazito zaostajajo. Te komunalne čistilne naprave so: cen- 
tralne čistilne naprave v Litiji, Zagorju ob Savi, Hrastniku in 
Celju. Še posebej so ogroženi programi gradnje čistilnih 
naprav v Litiji in Celju. Vse te investitorje močno finančno 
obremenjuje potreba po sočasni gradnji glavnih zbiralnikov, 
ki so pogoj za pričetek obratovanja čistilnih naprav. Samo za 
naložbe vgradnjo teh zbiralnikov presegajo 15.4 milijarde din. 
V Celju pa so poleg tega še vedno odprta vprašanja lokacije 
tega objekta in izbira tehnologije, ki bi ustrezala lokacijskim 
zahtevam. 

2.3. DOLOČITEV PREDNOSTNIH OBJEKTOV 

Pogoj za pričetek obratovanja HE Vrhovo je izboljšanje 
kakovosti reke Save do ll/lll kakovostnega razreda v profilu HE 
Vrhovo. Analize kakovosti reke Save in pomembnejših prito- 
kov nad HE Vrhovo ter v letu I988 opravljene študijske presoje 
o kakovosti vode reke Save po pričetku obratovanja HE 
Vrhovo kažejo, da je pogoj za to: 

- bistveno zmanjšanje emisij trdnih delcev in suspenzij 
v reko, 

- zmanjšanje organskih sestavin, posebno hranljivih snovi 
in fosforja, ki vplivajo na vsebnost 02 (kisika) v vodi, 

- zmanjšanje težkih kovin in strupov, ki vplivajo na odvija- 
nje kemičnih in bioloških procesov v vodi ter zmanjšujejo 
možnosti za uporabo te vode. 

V skladu s temi zahtevami ima sanacija odpadnih voda 
industrijskih onesnaževalcev absolutno prednost. Zato ne bo 
mogoče sprejeti nobene bistvene časovne zamude pri gradnji 
objektov za sanacijo teh odplak. Realno pa za to obstajajo 
dobre možnosti, če se pravočasno rešijo sanacije II. faze REK 
v Zagorju in Trbovljah, v tovarni EMO Celje in UTOK Kamnik. 

Poleg komunalnih čistilnjh naprav, ki jih že gradijo (Vrh- 
nika, Domžale, Velenje-Šoštanj,Ljubljana) je ključnega 
pomena za sanacijo reke Save pravočasno dokončanje cen- 
tralnih čistilnih naprav v Trbovljah, Celju in Laškem. 

Zanude pri gradnji komunalnih čistilnih naprav bi bilo 
možno delno nadomestiti s pospešenim urejanjem predhod- 
nih čiščenj industrijskih onesnaževalcev reke Save na odseku 
od Medvod do HE Vrhovo. 

V letu I988 je SMELT Ljubljana predložil študijo Prognoza 
sprememb kakovosti Save v akumulacijskem bazenu HE 
Vrhovo z matematičnim modelom, ki skupaj s strokovnimi 
recenzijami naloge pomembno prispeva k razčiščevanju 
temeljnih dilem o pričakovanem stanju kakovosti reke Save 
v novih razmerah in o obsegu nujnih ukrepov, potrebnih za 
zagotovitev stabilnega ekološkega stanja. Ta strokovna priza- 
devanja bo treba poglobiti in v prvem četrtletju I989 pripraviti 
predloge nujnih prednostnih objektov za racionalno usmerja- 
nje razpoložljivih sredstev, s katerimi razpolaga SR Slovenija 
v obdobju 1986-1990. 

2.4. FINANCIRANJE 

Izvajanje programa ukrepov za sanacijo kakovosti vode 
reke Save je v letu I988 doseglo svojo kritično fazo. 

Večina pomembnejših investitorjev je že opravila večino 
pripravljalnih del, zato je v letu I989 pričakovati naglo rast 
potreb po finančnih sredstvih. V zaostrenih gospodarskih 
razmerah ob pomanjkanju lastnih sredstev večini investitorjev 
ni uspelo končati njihove finančne konstrukcije. Stroški, ki jih 
ugotavljajo investitorji na podlagi izdelane dokumentacije, 
močno presegajo cenitve, ki so jih investitorji najavili v letu 
I986 ob pripravi programa ukrepov. Ti problemi so zlasti 
pereči v komunalnem gospodarstvu, saj so si ti investitorji 
šele v letu I988 pridobili osnovno tehnično dokumentacijo. 
Neposredna anketa je pokazala naslednje stanje pri izvajanju 
programa ukrepov (cene november I988): 

- skupna vrednost naložb za komunalne in industrijske 
čistilne naprave dosega 248,0 milijard din. Doslej je bilo 
vloženih 28.5 milijard din ali 11,5 % potrebnih sredstev; 

- skupna vrednost naložb v preostale objekte, ki šele omo- 
gočajo polno delovanje čistilnih naprav, znaša 137.7 milijarde 
din. Doslej je bilo v te objekte vloženih 17.4 milijarde din ali 
13% potrebnih sredstev. Do konca leta I990 bo treba zagoto- 
viti še 339.9 milijarde din, od tega 238,5 milijarde din za 
komunalne objekte in naprave in I0I.4 milijarde din za sana- 
cijo industrijskih odplak; 

- od skupno doslej zagotovljenih finančnih sredstev v višini 
45,8 milijarde din so zagotovili: 
neposredno investitorji 18.2 milijarde din oz. 39,7% 
komunalne interesne skupnosti 8.1 milijarde din oz. 17,6% 
vodno gospodarstvo 16.8 milijarde din oz. 36,7% 
z bančnimi posojili 2.8 milijarde din oz. 6,0% 

- investitorji načrtujejo realizacijo preostalega dela naložb 
v višini 339,8 milijarde din v naslednjih rokih: 
Od I.I0.I988 do 31.12.1988 35,5 milijarde din oz. 10,4% 

iv letu I989 125,0 milijarde din oz. 36,8% 
v letu I990 96,1 milijarde din oz. 28,3% 
v letu I99I 61,3 milijarde din oz. 18,1% 
v letu I992 21,9 milijarde din oz. 6,4% 

Torej načrtujejo investitorji največ finančnih težav v letu 
1989, kar glede na dosedanji potek naložb ni realno. Tudi 
ocena za preostala dva meseca preteklega leta ni bila dose- 
žena. Ugotoviti pa je treba, da samo take usmeritve zagotav- 
ljajo pravočasno realizacijo programa. 

- Delež skupne investicijske vrednosti vseh komunalnih in 
industrijskih objektov iz programa sanacije reke Save (cene 
1.10.1988) v polletnem dohodku občin ob Savi (SDK po stanju 
30.6.1988) kažejo zelo različno obremenjenost občin s temi 
stroški: 
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Občina Dohodek 
na dan 

30. 6. 

Skupna invest. vredn. na dan 
1. 10. 1988 v mio din 

Komu- Delež 
naia doh. ob- 

čine 

Industr. Delež 
doh. ob- 

čine 
1. Celje 
2. Domžale 
3. Hrastnik 
4. Laško 
5. Litija 
6. Ljubljana 
7. Trbovlje 
8. Velenje 
9. Vrhnika 
10. Zagorje 

313.492 
105.358 
31.935 
40.427 
33.683 

1.901.113 
75.316 

249.781 
42.087 
34.420 

47.000 
14.695 
11.280 
28.808 
12.055 
70.000 
17.685 
35.522 
15.381 
11.641 

15,0 
13,9 
35,3 
71,3 

35,8 
3,6 

23,5 
14,2 
36,5 
33,8 

11.403 
7.159 

14.181 

3,6 
6,8 
4,4 

3.649 10,8 

64.202 

21.114 

85,2 

61,1 
2.827.612 255.777 9,0 121.608 4,3 

- Povsem nerealna so pričakovanja večine investitorjev da 
bo vodno gospodarstvo sofinanciralo 60 % vrednosti naložb. 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije ter Območne vodne skup- 
nosti Ljubljanica - Sava, Savinja in Dolenjska so doslej zago- 
tovile 16,8 milijarde din ali 36,9 % vrednosti naložbe. Za sofi- 
nanciranje programa sanacije kakovosti voda reke Save so te 
vodne skupnosti v letih I988, I989 in I990 načrtovale skupno 
71,2 milijarde din (cene november I988). Vse vodne skupnosti 
Slovenije bodo v tem obdobju zagotovile s prispevki za izpuš- 
čeno onesnaženo vodo skupno 77,3 milijarde din. Ta sredstva 
pa so namenjena tudi za sofinanciranje drugih nujnih progra- 
mov sanacije kakovosti voda v SR Sloveniji. S sredstvi vod- 
nega gospodarstva bo mogoče zagotoviti največ 30,2 % sred- 
stev, potrebnih za gradnjo industrijskih in komunalnih čistil- 
nih naprav, oziroma le 20,9 % vseh sredstev, potrebnih za 
izvedbo vseh objektov, vključenih v program sanacije kakovo- 
sti reke Save do leta I990. 

- Industrijski onesnaževalci, vključeni v program, ne načr- 
tujejo več 60 % udeležbe vodnega gospodarstva in računajo, 
da bodo razliko pokrili z lastnimi viri. 

- Nejasen je tudi položaj v komunalnem gospodarstvu, kjer 
večina investitorjev še vedno najavlja zahtevo po 60 % ude- 
ležbi vodnega gospodarstva. Očitno tem investitorjem še ni 
uspelo zagotoviti dovolj neposrednih lastnih virov. Brez 
dopolnilnih virov zato ni pričakovati, da bo komunalno gospo- 
darstvo sposobno realizirati svoj program. Primerjava veljav- 
nih cen za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občinah, ki 
uresničujejo ukrepe iz sprejetega programa sanacije kakovo- 
sti vode reke Save, je pokazala zelo različno reševanju teh 
vprašanj. V občinah mesta Ljubljana, Domžale, Vrhnika, 
Trbovlje, Velenje in Celje je v ceno vključen še prispevek za 
razširjeno reprodukcijo. Med naštetimi občinami je tako obli- 
kovana povprečna cena najvišja v Ljubljani (562,00 din/m3), 
najnižja pa v Trbovljah (238.33 din/m3). Med občinami, ki še 
niso uvedle prispevka za razširjeno reprodukcijo, so občine 
Litija, Hrastnik, Laško ter Zagorje ob Savi. Med zadnjimi je 
najvišja cena za odvajanje odpadnih voda v Zagorju (253,99 
din/m3), najnižja pa v občini Laško (52,86 din/m3). Torej 
obstajajo možnosti za povečanje lastnega deleža še pri večini 
komunalnih organizacij. Iz navedenega je tudi razvidno, da 
v večini občin ob Savi, ki uresničujejo komunalne naložbe po 
programu sanacije reke Save, niso upoštevali danih pobud za 
povišanje cen ter tako združena sredstva usmerijo v gradnjo 
objektov in naprav iz sprejetega programa. 

- Le 6 % udeležba bančnih sredstev v finančni konstrukciji 
dosedanjih naložb kaže, da so pogoji bank za take naložbe 
nerealni in za investitorje nesprejemljivi. Zato bo treba preteh- 
tati tudi možnost za beneficiranje posojilnijh pogojev za 
naložbe v varstvo kakovosti voda oziroma okolja nasploh. 

2.5. ORGANIZACIJSKA IN STROKOVNA 
PROBLEMATIKA 

Večina investitorjev si je v letu I988 zelo prizadevala za 
pripravo tehnične dokumentacije, pridobivanje lokacij za 
načrtovano graditev objektov in iskanje finančnih virov. Grobi 
pregled stanja kaže, da končno le imamo tehnično dokumen- 
tacjo, ki omogoča dovolj realno oceno obsega ukrepov, 

potrebnih za realizacijo programa sanacije kakovosti vode 
reke Save za obdobje I986 - I990. Večji del lokacijskih vpra- 
šanj ekološko problematičnih objektov je že rešen (čistilne 
naprave, odlagališča odpadkov in mulja iz čistilnih naprav 
itd.).Nekaj posebno zahtevnih projektov je še vedno odprtih, 
ker gre pri teh za izredno zahtevne tehnološke rešitve in 
posebej zahtevno ekološko problematiko. 

Še vedno se strokovna mnenja posameznih skupin projek- 
tantov in tehnologov ne ujemajo z izbiro tehnologij posamez- 
nih komunalnih čistilnih naprav. Pri teh neskladjih gre za 
različne poglede na načine ekonomsko najugodnejšega reše- 
vanja vprašanj in ne za vprašanja o pravilnosti ali nepravilno- 
sti predlaganih rešitev. (Različne tehnologije). 

Prav tako še ni določen najnižji obseg naložb za dosego 
postavljenih ciljev. Zato tudi še ni jasno opredeljen prednostni 
red najnujnejših naložb, ki naj zagotove potrebno kakovost 
vode v akumulacijskem bazenu HE Vrhovo in dolvodnem toku 
reke Save. Še vedno ugotavljamo neodgovorno odnašanje 
posameznih investitorjev, ki kljub inšpekcijskim intervencijam 
prepočasi uresničujejo sprejete programe aktivnosti, odla- 
gajo sprejem rešitev in pričetek gradnje njihovih sanacijskih 
programov. Vsi ti razlogi zavlačujejo gradnjo posameznih 
objektov, kar vse draži program. Tako stanje zahteva, da se na 
organizacijskem področju povsem jasno določijo še odprte 
naloge posameznih subjektov in zaostri odgovornost nosilcev 
posameznih aktivnosti. 

Med navedenimi problemi so očitne naslednje skupine 
vprašanj: 

- Zagotavljanje sredstev za gradnjo komunalnih objektov 
in naprav ni ustrezno rešeno. Občine zelo različno obravna- 
vajo politiko cen. Niso izdelani resna analiza o vključitvi 
bodočih uporabnikov čistilnih naprav v skupne projekte ter 
predlog za dodatne vire sredstev ter predlog uporabnikov. 

- Odprava emisij REK Zagorje in Trbovlje iz mokrih separa- 
cij tržnega premoga ter rešitev tehnoloških vprašanj tovarne 
UTOK v Kamniku sta še vedno odprti. Tovarna EMO kljub 
intervencijam ne premaguje svojih problemov dovolj učinko- 
vito. 

- Še vedno ni rešeno za celotni projekt bistveno strokovno 
vprašanje o obsegu ukrepov posameznih onesnaževalcev, ki 
so nujni za zagotovitev potrebne kakovosti vode v akumulacij- 
skem bazenu HE Vrhovo. Zato tudi ni bilo mogoče izdelati 
prednostnega seznama najnujnejših naložb, kar lahko pov- 
zroči usmerjanje razpoložljive družbene akumulacije 
v neprednostne naložbe. 

- Reševanje vprašanj lokacije centralne čistilne naprave 
Celje in tehnologije centralne čistilne naprave Laško v pove- 
zavi s problemom predhodnega čiščenja v pivovarni Laško 
napreduje prepočasi. Ob tem je akutno vprašanje, s kakšnimi 
ukrepi je mogoče nadomestiti izpad centralne čistilne 
naprave Celje iz tega srednjeročnega programa. 

- Gradnja glavnih zbiralnikov za povezavo komunalnih 
čistilnih naprav s kanalizacijskimi sistemi, gradnja odlagališč 
za odpadke in mulj iz industrijskih čistilnih naprav zahtevata 
dodatne naložbe, ki jih investitorji niso načrtovali v tako 
velikem obsegu. 

- Predelava sadre v industriji cementa je najugodnejši 
način odprave tega stranskega prozvoda. Potrebne bodo 
organizacijske spremembe in sistemske intervencije za 
usmerjanje teh procesov, ki so tudi ekološko najugodnejša 
rešitev. 

- Sredstva vodnega gospodarstva se objektivno zmanjšu- 
jejo. Vodne skupnosti zato niso našle možnosti, da bi se 
udeležba naložb v varstvo kakovosti reke Save povečala. 
Treba pa bi bilo proučiti možnosti za povečanje prispevne 
stopnje povračil na osnovi količinskih osnov ter ta sredstva 
usmeriti namensko za opravljanje nalog iz sprejetega pro- 
grama. 

- V bankah bi bilo trebs proučiti možnosti za kratkoročna 
posojila, da bi premostili prevelike finančne zahtevke, ter za 
zagotovitev ugodnejših pogojev za uporabo posojil, namenje- 
nih za ekološko prednostne intervencije. 

3. PREGLED IZVAJANJA PREDLOGOV IN 
SKLEPOV IZVRŠNEGA SVETA SRS 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji ugotovil, 
da nekatere delovne organizacije ne bodo sposobne realizi- 
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rati programa dogovorjenih nalog, če se pravočasno ne rešijo 
še odprta finančna, organizacijska in tehnološka vprašanja. 
Prizadevanja nosilcev pri izpolnjevanju nalog iz sprejetega 
Programa so bila usmerjena v reševanje vseh tistih vprašanj, 
ki bi lahko zavirala pravočasno izpolnjevanje sprejetih obvez- 
nosti. 

Ugotavljamo, da je večina investitorjev sprejela investicijske 
programe in ima izdelano investicijsko tehnično dokumenta- 
cijo za pričetek gradnje objektov. Pretežni del je tudi že začel 
z gradnjo. 

Težišče celotne problematike izvajanja Programa ukrepov 
se zato vse bolj postaja na reševanje vprašanj zagotavljanja 
finančnih sredstev. 

V skladu s predlogi in sklepi Izvršnega sveta Skupščina SR 
Slovenije je večina predlaganij in naloženih nalog izpolnjena. 

Pregled uresničevanja predlogov: 
1.Zveza vodnih skupnosti je skupno z območnimi vodnimi 

skupnostmi pospešila izdelavo rebalansov sprejetih samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana vodnega gospodarstva 
za obdobje I986 - I990. V teh postopkih so vodne skupnosti 
spoštovale obseg v letu I986 sprejetih obveznosti in niso 
zmanjšale odstotka udeležbe sredstev, namenjenih za realiza- 
cijo programa sanacije kakovosti vode reke Save. Določile so 
konkretni obseg svoje udeležbe, ki pa zaradi bistveno večjih 
investicijskih vrednosti posameznih naložb in razširitve pro- 
gramov posameznih nosilcev (zlasti komunale) ne bo mogel 
biti zagotovljen v 60 % finančnem deležu, kar želi večina 
investitorjev. Zveza vodnih skupnosti je poleg tega že tudi 
začela proučevati možnosti za povečanje sredstev vodnega 
gospodarstva s povračili na podlagi količinskih osnov. Pred- 
log za povečanje je Zveza vodnih skupnosti Slovenije poslala 
vsem omočnim vodnim skupnostim z namenom, da ga vklju- 
čijo v plane za leto I989. 

Zveza vodnih skupnosti je ocenila delovanje svoje revizijske 
komisije in tudi sprejela ustrezne ukrepe. Okrepljen je bil 
sestav te komisije in zagotovljena večja intenzivnost njenega 
dela. 

2. Zvezi vodnih in komunalnih skupnosti SR Slovenije sta 
vsemi investitorji objektov uskladili dopolnjevanje investicij- 
skih programov, tehnične dokumentacije in terminskih načr- 
tov gradnje 11 komunalnih čistilnih naprav in spremljajočih 
objektov (zbiralnikov in odlagališč). Ta naloga pa še ni oprav- 
ljena. Zaradi še odprtih finančnih in tehničnih vprašanj posa- 
meznih nosilcev ni bilo mogoče teh nalog končati zlasti 
v občinah Celje, Laško, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in 
Radeče. 

3. Skupščine občin Domžale, Vrhnika, Trbovlje, Velenje, 
Celje in mesta Ljubljane so že sprejele ukrepe za povečanje 
realne stopnje cen komunalnih storitev (kanalščine). V obči- 
nah Litija, Hrastnik, Zagorje ob Savi Laško in Radeče pa teh 
ukrepov še niso sprejeli. 

Občinske komunalne skupnosti so opravile rebalanse svo- 
jih srednjeročnih planskih dokumentov ter te dokumente 
dopolnile z objekti iz programa ukrepov. 

Vse občine, vključene v program ukrepov, še niso določile 
vsem onesnaževalcem voda, ki se bodo priključili na cen- 
tralne čistilne naprave, finančne obveznosti za sofinanciranje 
teh objektov. Delo pri ugotavljanju teh obveznosti še ni 
v celoti končano. 

4. Občina Laško je sprejela ukrepe za pospešitev aktivnosti, 
potrebnih za gradnjo potrebnih objektov, in določila tudi 
investitorja komunalne čistilne naprave. 

5. Občina Celje vse doslej kljub očitnim prizadevanjem ni 
mogla določiti lokacije čistilne naprave. Sprejela pa je spre- 
membo planskih dokumentov in določila podrobni terminski 
program aktivnosti. Občina predvideva, da naprave pred 
letom 1990 ne bo mogoče pričeti graditi. 

6. Investitorji v občinah Litija, Trbovlje, Hrastnik in Laško so 
pripravili terminske programe za gradnjo potrebnih zbiralni- 
kov in oceno potrebnih finančnih sredstev. Ni pa jim še uspelo 
določiti načina financiranja teh objektov. 

Pregled izvajanja sklepov: 1. Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prostora je pripravil predlog načina 
zagotavljanja sredstev za lastno udeležbo komunalnega 
gospodarstva pri gradnji komunalnih čistilnih naprav. 

Predlog je bil v sodelovanju z Zvezo komunalnih interesnih 
skupnosti SR SLovenije poslan občinam in njihovim komu- 
nalnim skupnostim. Iz poročila je razvidno, da je bila realiza- 
cija te pobude le delna. 
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Komite je v sodelovanju z Republiškim komitejem za indu- 
strijo in gradbeništvo dal pobudo za boljše organiziranje 
svetovalnih storitev. Ta pobuda je le deloma realizirana z usta- 
novitvijo koordinacijskega odbora strokovnjakov. Delo se na- 
daljuje. 

Projektanti in drugi ponudniki tehnoloških rešitev za grad- 
njo komunalnih čistilnih naprav se usklajujejo v recenzijski 
komisiji Zveze vodnih skupnosti Slovenije. Del odprtih vpra- 
šanj je bil rešen, del se še rešuje. 

Komite je aktivno v skladu s svojimi pristojnostmi sodeloval 
pri reševanju vprašanj prostorske izvedbene dokumentacije 
z vsemi nosilci nalog. Večji del teh vprašanj je bil uspešno 
rešen, del pa se še rešuje. 

Republiški vodnogospodarski inšpektorat je v okviru koor- 
diniranega inšpekcijskega nadzora pregledal stanje pri indu- 
strijskih onesnaževalcih, izdal odločbe ter določil nosilcem 
roke, ki so vsklajeni z roki, določenimi s programom ukrepov. 
Inšpektorat sproti nadzoruje tudi potek izvajanja nalog. 

Republiški vodnogospodarski inšpektorat je dal pobudo 
občinskim vodnogospodarskim inšpekcijam za oglede 
gospodarskih organizacij, ki se priključujejo na centralne 
čistilne naprave. To delo še ni končano, se pa v večini občin 
že opravlja. 

2. Republiški komite za energetiko je organiziral razgovore 
z REK Trbovlje, TOZD Separacija Trbovlje in TOZD Separacija 
Zagorje. Oba investitorja sta dala dokaze o aktivnostih za 
izpeljavo II. faze sanacijskih programov. Nista pa še mogla 
predložiti ustreznih tehničnih in finančnih garancij, ker stro- 
kovno delo v zvezi s pripravo rešitev še ni v celoti končano. 

3. Republiški komite za industrijo in gradbeništvo se je 
povezal z UTOK-om Kamnik, TKI Hrastnik in tovarno EMO 
Celje. Pri tem je ugotovil, da UTOK Kamnik in TKI Hrastnik 
ustrezno premagujeta svojo problematiko. 

Ob analizi obveznosti EMO Celje pa je ugotovil, da so stekla 
strokovna prizadevanja za pripravo programa sanacije odplak 
v tovarni. Opozoril pa je na težak finančni položaj tovarne, ki 
so jo povzročile splošne gospodarske razmere. Rešitev za 
izvedbo sprejetih obveznosti pa še ni bilo mogoče predlagati. 

1. UGOTOVITVE 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so se 
v letu I988 pospešeno odvijale aktivnosti za sanacijo kakovo- 
sti reke Save. Večji del investitorjev že gradi svoje objekte in 
naprave, drugi pa pospešeno končujejo dela, potrebna za 
pričetek opravljanja v program vključenih nalog. 

Ne glede na to pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da nekatere delovne organizacije ne bodo spo- 
sobne realizirati Programa dogovorjenih nalog, če ne bo 
pravočasno rešena še preostala organizacijska in tehnološka 
vprašanja, zlasti pa je pereče financiranje teh objektov. 

Pri večini investitorjev komunalnih čistilnih naprav in delu 
delovnih organizacij, ki so največji onesnaževalci reke Save, 
je kljub visoki udeležbi finančnih sredstev vodnega gospodar- 
stva v trenutno zaostrenih gospodarskih razmerah vprašljiva 
sposobnost zagotavljanja preostalih investicijskih sredstev. 

Zaradi povečane finančne zahtevnosti celotnega programa, 
ki je posledica splošnih gospodarskih razmer in razširitve 
sanacijskih programov, zlasti v komunalnem gospodarstvu, 
se v programu relativno manjša udeležba vodnega gospodar- 
stva, ki je dosegla 37% soudeležbo. Zato so investitorji že 
sprožili aktivnosti za zagotovitev vseh za izpeljavo programa 
potrebnih sredstev iz lastnih virov in bančnih posojil. 

Celotni projekt usklajene gradnje dvajsetih objektov za čiš- 
čenje odpadnih voda in preostalih objektov, ki zagotavljajo 
delovanje teh naprav, prehaja v obdobje, ko bo treba izboljšati 
organizacijo, tako da bo zagotovljeno optimalno in usklajeno 
opravljanje načtovanih del. Zlasti pa bo treba okrepiti te 
aktivnosti pri tistih nosilcih, ki že zaostajajo za predvidenimi 
roki. 

Slovenske znanstvene, projektantske in svetovalne organi- 
zacije, proizvajalci opreme in gradbenih del so dokazali, da so 
sposobni opraviti naloge, vključene v program. Še odprta 
strokovna in tehnološka vprašanja bodo do konca leta 1989 
razreševana tako, da bodo zagotovljene možnosti za najugod- 
nejšo izrabo razpoložljivih družbenih sredstev. Domača indu- 
strija bo sposobna pravočasno zagotoviti potrebno opremo 
samo, če bo oprema naročena pravočasno. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da bo Pro- 
gram ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save ob gradnji HE 
na Savi v obdobju 1986 - 1990 pravočasno realiziran le z uskla- 
jenimi prizadevanji za zagotavljanje finančnih sredstev vseh 
udeležencev ter ob čimbolj racionalnem in pravočasnem stro- 
kovnem in izvajalskem delu. 

2. PREDLOGI 
Za zagotovitev hitrejšega in učinkovitejšega uresničevanja 

programa ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predlaga: 
2.1 Zvezi vodnih skupnosti Slovenije: 

- naj skupno z območnimi vodnimi skupnostmi zagotovi 
možnosti za pravočasno in sprotno uporabo razpoložljivih 
sredstev ter ukrene vse potrebno za racionalno gospodarjenje 
s sredstvi, ki so namenjena za sofinanciranje nalog iz Pro- 
grama ukrepov; 

- naj uskladi delovanje svoje revizijske komisije z delom 
komisije za preverbo investicij pri Ljubljanski banki in Komi- 
sije za oceno investicij v SR SLoveniji; 

- naj v sodelovanju z Elektrogospodarstvom Slovenije pri- 
pravi do 31. marca 1989 strokovno oceno zahtevanega stanja 
kakovosti vode v bodočem akumulacijskem jezeru Vrhovo. 
V skladu s tem naj preveri obvezni obseg zmanjšanja emisij 
v program sanacije vključenih onesnaževalcev reke Save ter 
pripravi predlog za gradnjo prednostnih objektov in obseg 
drugih ukrepov, ki zagotavljajo dosego postavljenega cilja. 
2.2 Zvezi komunalnih skupnosti Slovenije: 

- naj v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in 
občinskimi komunalnimi skupnostmi ugotovi stanje izvajanja 
s srednjeročnimi plani prevzetih obveznosti pri gradnji komu- 
nalnih čistilnih naprav ter predlaga ustrezno dopolnitev že 
sprejetih srednjeročnih in dolgoročnih planskih aktov v pro- 
gram sanacije kakovosti reke Save vključenih občin; 

- naj v sodelovanju z investitorji komunalnih čistilnih 
naprav najkasneje do 31. 3. 1989 izdela predlog aktivnosti za 
odpravo zamud pri gradnji komunalnih čistilnih naprav ter 
sproti spremlja njihovo izvajanje; 

- naj usmerja in pospešuje sprejem in uvajanje predlaga- 
nega načina zagotavljanja sredstev za lastno udeležbo komu- 
nalnega gospodarstva; 

- naj v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije, 
Splošnim združenjem za stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo ter Splošnim združenjem za gradbeništvo in IGM 
- Odbor za vodno gospodarstvo nadaljuje z organiziranjem 
izobraževalnih tečajev za upravljalce čistilnih naprav v SR 
Sloveniji; 
2.3 skupščinam občin: 

Vse skupščine občin ob Savi, ki so vključene v program 
gradnje komunalnih čistilnih naprav, naj v sodelovanju 
s komunalnimi interesnimi skupnostmi pospešijo aktivnosti 
za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev. 

V skladu s tem naj nadaljujejo z aktivnostmi, ki so bile 
predlagane v točki 2.3 Ugotovitev, predlogov in sklepov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije na njegovi 89. seji v janu- 
arju 1988; 
2.4 skupščinam občin Celje in Laško, naj poskrbitaza pravo- 
časno zgraditev komunalnih čistilnih, tako da bodo odprav- 
ljene ugotovljene zamude; 
2.5 skupščinam občin Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrasntik, 
Laško in Radeče, naj zagotove način financiranja gradnje 
komunalnih čistilnih naprav in potrebnih zbiralnikov. 
3. SKLEPI 
3.1 Za zagotovitev hitrejšega in učinkovitejšega izvajanja pro- 
grama ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save bo Republiški 
komite za varstv okolja in urejanje prostora: 

- v sodelovanju z Zvezo samoupravnih komunalnih skup- 
nosti Slovenije na podlagi že podanega predloga o načinu 
zagotavljanja sredstev za lastno udeležbo komunalnega 

gospodarstva pri gradnji komunalnih čistilnih naprav, posre- 
doval pri vseh občinah in komunalnih skupnostih občin,da 
v samoupravnih sporazumih o temeljih planov določijo višino 
cene kanalščine tako, da bo zagotovljen tudi del sredstev za 
razširjeno reprodukcijo oziroma gradnjo komunalnih čistilnih 
naprav; 

- v sodelovanju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Zvezo vodnih skupnosti Slovenije ter 
Odborom za melioracije pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije 
presodil možnosti za začasno preusmeritev dela sredstev, ki 
se v srednjeročnem obdobju 1986-1990 namenjajo za meli- 
oracijo kmetijskih zemljišč v sanacijo kakovosti reke Save; 

- najkasneje do maja 1989 presodil, ali je potrebno in 
možno uvesti izjemne ukrepe v skladu z drugim odstavkom 
152. člena Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990, s katerimi bi se zagotovilo 
obvezno združevanje ali drugačen način oblikovanja sredstev 
za zagotovitev potrebne kakovosti vode reke Save pred začet- 
kom obratovanja HE Vrhovo; 

- usklajevali dopolnjevanje srednjeročnih in dologoročnih 
planov občin ob Savi v skladu z definitivno opredelitvijo rokov 
gradnje komunalnih čistilnih naprav; 

- imenovani koordinacijski odbor po ponudil vsem investi- 
torjem pomoč pri reševanju njihovih strokovnih, organizacij- 
sko tehničnih in finančnih vprašanj, tekoče spremljal izvaja- 
nje programa in pripravljal predloge za nujne ukrepe in inter- 
vencije, ki naj zagotove hitrejše napredovanje del; 

- na podlagi dopolnjenih planov občin še naprej pomagal 
investitorjem pri izdelavi prostorsko izvedbene dokumenta- 
cije in preostalih strokovnih podlag za izdajo lokacijskih 
dovoljenj. Po potrebi bo dajal tudi strokovno pomoč pri izpe- 
ljavi posebno zahtevnih lokacijskih postopkov; 

- v skladu z usklajenim inšpekcijskim nadzorom bo Repu- 
bliški vodnogospodarski inšpektorat sproti spremljal oprav- 
ljanje nalog, ki jih je določil v izdanih odločbah in ukrepal, 
kadar ne bodo spoštovane izdane odločbe. 

Zagotovil bo, da bodo do 31. 3. 1989 končani vsi inšpekcij- 
ski ogledi pri onesnaževalcih, ki so priključeni na komunalne 
čistilne naprave, in zagotovil, da bodo vsem zavezancem 
izdane odločbe, s katerimi bodo določeni obseg in roki izvedb 
nujnih sanacijskih del, ki so pogoj za pričetek obratovanja 
komunalnih čistilnih naprav; 

- glede na zaostajanje pri izpolnjevanju sprejetih nalog bo 
predlagal v skladu s 1. odstavkom 152. člena Dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 postopek za ugotavljanje odgovornosti pred arbi- 
tražo. 

3.2 Poleg tega Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nalaga: 
- Republiškemu komiteju za energetiko, naj presodi sklad- 

nost predlogov REK Trbovlje, TOZD Separacija Trbovlje in 
TOZD Separacija Zagorje ob Savi za izvedbo II. faze sanacij- 
skih programov obeh rudnikov s sprejeto strategijo gradnje 
energetskih objektov in pričetkom obratovanja HE Vrhovo; ter 
predlaga ukrepe za rešitev še odprtih vprašanj; 

- Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora in Republiškemu sekretariatu za finance, naj pro- 
učita možnosti, da bi banke v SR Sloveniji zagotovile ugod- 
nejše pogoje za posojila, namenjena za sofinanciranje grad- 
nje objektov in naprav iz programa ukrepov za sanacijo kako- 
vosti vode reke Save v obdobju 1986—1990; 

- Republiškemu komiteju za industrijo in gradbeništvo, naj 
najkasneje do 31. marca 1989 na podlagi ugotavljanja eko- 
nomskega položaja v tovarni EMO Celje predlaga možne 
rešitve za izvedbo programa sanacije odpadnih voda pri ugo- 
tovljenem ekonomskem stanju tovarne. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora naj 
ponovno poroča o uresničevanju programa ukrepov za sana- 
cijo kakovosti reke Save ob gradnji HE na Savi v obdobju 
1986-1990 najkasneje do 1. julija 1989. 

     priloga poročevalca 
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