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Ljubljana, 10. Vil. 1975

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letniki., štev. 15

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 3 din

SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

IZ VSEBINE:

Poročilo o odpravi posledic potresa
na Kozjanskem (ESA 300)

Osnutek zakona o pravnem položaju
verskih skupnosti v SR Sloveniji
(ESA 316)

Predlog zakona o družbenem
pravobranilcu samoupravljanja
(ESA 46)

Predlog odloka o finančnem programu
za nabavo računalniške
in mikrofilmske opreme organov
za notranje zadeve v SR Sloveniji
(ESA 308)

Predlog odloka o dodelitvi posojila
iz rezervnega sklada SR Slovenije
Skupščini občine Tolmin, ki so jo
prizadeli zemeljski in snežni plazovi
(ESA 321)

Pobude, da prevzamejo
ustanoviteljstvo fakultete
družbenopolitične organizacije
za sociologijo, politične vede
in novinarstvo v Ljubljani (ESA 288)

SKLICANE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane
za 24. julij 1975. Vsi trije
zbori imajo na dnevnem
redu:
— analizo tekočih gospodarskih gibanj in izvajanje
nalog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1975
(ESA 318);
— predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije (ESA
248);
— predlog odloka o spremembi odloka o določitvi
števila sodnikov pri okrožnih
gospodarskih sodiščih v SR
Sloveniji (ESA 314);
— osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za obdobje od septembra 1975 do julija 1976 (ESA
299).
Zbor združenega " dela in
Zbor občin imata na dnevnem redu tudi:
— poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjan
skem (ESA 300);
— informacijo o organizi
ranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika
razporejenosti in delovne ob
remenitve zdravstvenih de
lavcev v SR Sloveniji (ESA
317);

— pobudo, da prevzamejo
družbenopolitične organizacije ustanoviteljstvo Fakultete
za sociologijo, politične vede
in novinarstvo v LJubljani
(ESA 288);
— predlog odloka o finančnem programu za nabavo
računalniške iin mikrofilmske
opreme organov za notranje
zadeve v SR Sloveniji (ESA
308);
— potrditev samoupravnega
sporazuma o ustanovitvi, organizaciji in delu Zbora
skupnosti otroškega varstva
SR Slovenije;
— potrditev
statutarnega
sklepa Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije (ESA 306).
Družbenopolitični zbor ima
na dnevnem redu tudi:
— informacijo o izvršitvi
programa dela družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije do julija 1975.
Dnevni redi bodo predvidoma razširjeni z:
— predlogom zakona o
družbenem pravobranilcu samoupravljanja (ESA 46);
— predlogom odloka o dodelitvi posojila iz rezervnega
sklada SR Slovenije Skupščini Tolmin, ki so jo prizadeli zemeljski in snežni
plazovi (ESA 312).

PREGLED SEJ ZBOROV
Zbor Združenega dela, za določanje osebnih dohodZbor občin in Družbenopo- kov in drugih osebnih prelitični zbor Skupščine SR jemkov voljenim ali imenoSlovenije so na sejah 2. Ju- vanim funkcionarjem v pralija 1975 sprejeli:
vosodju;
— predlog sklepov in pri— predlog odloka o poobporočil za nadaljnje utrje- lastitvi Izvršnega sveta Skupvanje družbene samozaščite ščine SR Slovenije, da v
v SR Sloveniji;
imenu Skupščine SR Slove— predlog družbenega do- nije daje soglasje k številu
govora o osnovah in merUih strokovnih in administrativ

no-tehničnih delavcev ter delovnih mest- sodišča združenega dela SR Slovenije.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela tudi:
— predlog sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji;
— sprejela na znanje Energetsko bilanco SR Slovenije
za leto 1975, Informacijo o
izvajanju objektov elektroenergetike in premogovništva
ter ostalih energetskih objektov in Informacijo o stanju premogovništva v SR
Sloveniji. Zbora sta zadolžila Izvršni svet, naj pri uresničevanju svojih sklepov in
akcijskih predlogov na tem
področju upošteva mnenja in
stališča skupščinskih teles
ter mnenja, stališča in predloge, izražene na sejah obeh
zborov;
— sprejela na znanje poročilo o učinkovitosti samoupravnih sporazumov o merilih za delitev dohodka in
osebnih dohodkov za leto
1974 in o poteku samoupravnega sporazumevanja, ter
sprejela predloge za delovanje pri dograjevanju sistema
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o merilih za pridobivanje ter razporejanje dohodka in za delitev sredstev
za osebne dohodke;
— predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu;
— predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo
v Mariboru;
— predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma O ustanovitvi izobraževalne skupnosti za agroživilstvo;
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za
republiški davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela, v letu 1975.,'
— sklep, s katerim daje
Skupščina SR Slovenije soglasje k osnutku zveznega
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v
prometu;
— sklep, s katerim daje
Skupščina SR Slovenije soglasje k osnutku zveznega
zakona 0 zagotovitvi sredstev m financiranje investicijskih del v dolini reke Belega Drima;
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— sklep s katerim daje
Skupščina SR Slovenije soglasje k osnutku zveznega
zakona o spremembi kratkoročnih kreditov Narodne banke Jugoslavije za financiranje zveznih blagovnih rezerv
v dolgoročni kredit, ki ga
bo odplačevala federacija;
— sklep, s katerim daje
Skupščina SR Slovenije načelno soglasje k osnutku
zveznega zakona o dopolnitvah zakona o kreditnih poslih s tujino;
— sklep, s katerim daje
Skupščina SR Slovenije načelno soglasje k osnutku
zveznega zakona o dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju;
— sklep, s katerim daje
Skupščina SR Slovenije načelno soglasje k osnutku
zveznega zakona o dopolnitvi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin;
— sprejela sklep, s katerim Skupščina SR Slovenije
ne daje soglasja k osnutku
zveznega zakona o oblikovanju in uporabi rezervnih
družbenih sredstev. V obrazložitvi tega sklepa so izraženi pomisleki k predlaganemu načinu zagotavljanja
določenega dela manjkajočih
sredstev za financiranje programa stalnih zveznih blagovnih rezerv, po katerem
bi bile organizacije združenega dela — zavezanci oblikovanja rezervnih družbenih
sredstev, dolžne plačati v ta
namen 6 odstotkov sredstev
rezerv po njihovem stanju
na podlagi zaključnega računa za leto 1974.
Skupščina SR Slovenije sodi, da so sredstva za ta namen sicer potrebna, vendar
je predlagani način zbiranja
sredstev vprašljiv v sedanjem gospodarskem položaju, ko so organizacije združenega dela vse bolj nelikvidne ter vse bolj porabljajo
sredstva iz rezervnih delov
skladov za izplačevanje osebnih dohodkov. Zato Skupščina SR Slovenije sodi, da glede na težavni položaj gospodarstva, M že črpa svoje
lastne rezervne vire, ni mogoče izvesti oblikovanja rezervnih družbenih sredstev
na način, ki je predviden v
predloženem osnutku zveznega zakona. Foleg tega bi.
uzakonitev takega predloga
pomenila neposredno prelivanje likvidnega dela rezer-

vnih skladov organizacij združenega dela v zvezne blagovne rezerve.
Zbor sdruženega dela je
sprejel:
— predlog za izdajo zako-

na o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih,
Zbor občin pa je predlog
za izdajo tega zakona zavrnil.

VPRAŠANJA DELEGACIJ
IN

DELEGATOV

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA

2. 7. 1975

Obdavčenje OD, zasluženega v tujini
Delegat Milan Bole je v se torej obveznost plačevaimenu skupine delegatov za nja davka iz osebnih dohodgospodarsko področje 22. o- kov delavcev, ki imajo status
koliša (s sedežem v Trbov- delavca v združenem delu v
ljah) zastavil vprašanje v zve- jugoslovanski
organizaciji
zi z obračunavanjem in pla- združenega dela, ki posluje
čevanjem prispevkov za de v tujini, presoja po tem ali
lavce," ki so na začasnem de- delavci od doseženih dohodlu v tujini ter imajo status kov v tujini plačujejo davek.
delavca v naši organizaciji Od tistih dohodkov, ki so obzdruženega dela. Delegat je davčeni v tujini, se torej ne
vprašal, ali so ti delavci dol- plačuje davka v Jugoslaviji.
žni iz svojih osebnih dohodPredpisi o plačevanju prikov plačevati prispevke sa- spevkov samoupravnim intemoupravnim
interesnim resnim skupnostim teh vpra.
skupnostim za izobraževanje, šanj izrecno ne urejajo, kar
za kulturo in telesno kultu- bo ob celovitejšem zakonoro, če od svojih prejemkov dajnem urejanju te probleplačujejo davek v tujini po matike treba upoštevati. Trepredpisih države, v kateri na- ba bo zagotoviti takne rešitša organizacija združenega ve, ki bodo tudi na tem poddela izvaja dela.
ročju zagotavljale, da dohodek
ne bo dvakratno obreRepubliška sekretarka za
Oblike pa naj bodo
finance in članica izvršnega menjen.
takšne, da se bodo tudi delavsveta Milica Ozbič je odgovo- ci
v tujini. lahko vključevali
rila: V mednarodnih odnosih
teh problemov
je zaradi preprečitve dvojne- vtam,reševanje
kjer prebivajo njihove
ga obdavčenja uveljavljeno družine.
V sedanjih razmerah
načelo, da se dohodek pravne bi bilo treba
našem mneali fizične osebe, ki je dose- nju ta problemporeševati
tako,
žen izven države, v kateri da bi se tudi za prispevke
ima taka oseba svoj sedež smiselno uporabljalo načela,
oziroma domicil, obdavči le ki veljajo za davke. Taki reenkrat. V skladu s tem načev prid govori dejstvo,
lom zakon o davkih občanov šitvi
se v tujini iz davkov fimed drugim določa, da občan da
tudi dejavnosti, ki
SR Slovenije, ki je zaposlen nancirajo
pri nas organizirane v sapri jugoslovanski organizaciji so
interesnih skupv tujini, plačuje davek iz o- moupravnih
sebnega dohodka po naših nostih.
predpisih, če se od tega doNavedeno stališče je usklahodka ne plaičuje davek v jeno tudi s službo družbenedržavi, v kateri je zaposlen. ga knjigovodstva v SR SloGlede na takšno določbo veniji.
Cene izdelkov črne metalurgije
Delegat Vilijem Petek je v
imenu skupine delgatov za
gospodarsko področje 4. okoliša (s sedežem v Žalcu)
zastavil vprašanje o oblikovanju cen izdelkov črne
metalurgije. Navedel je, da

so po odloku Zveznega izvršnega sveta iz leta 1973 proizvajalci črne
metalurgije
upravičeni in dolžni uskajevati cene svojih izdelkov s
cenami na zapadnoevropskem
tržišču. Jugoslovanske žele-

zarne so ves čas dvigovale
svoje cene, kakor so se zviševale cene na zapadnoevropskem tržišču. 2e leto dni pa
cene teh proizvodov na zapadnem tržišču precej padajo, tako da so se nekatere
znižale tudi za 50 odstotkov.
Po omenjenem odloku Zveznega izvršnega sveta bi mora.
le torej jugoslovanske železarne že pred meseci znižati
cene svojih izdelkov — tega
pa še do danes niso storile in
po nekaterih informacijah niti ne nameravajo. Terjamo
odgovor, zakaj se dopušča
takšna očitna kršitev zakonskega predpisa, je rekel delegat.
Namestnik
predsednika
republiškega komiteja za tržišče in cene
Aleksander
škrabam je pojasnil, da gre
v delegatskem vprašanju za
nesporazum o odloku Zveznega izvršnega sveta, na katerega se delegat sklicuje. Leta 1973 objavljeni odlok pravi namreč le to, da se cene
izdelkov črne in barvne metalurgije oblikujejo na podlagi kriterijev, ki so navedeni v odloku o določitvi maksimalnih cen za izdelke črne
in neželezne metalurgije, slednji pa je izšel že leta 1970.
Po tem odloku se prodajne
cene za valjane in vlečene
jeklene izdelke oblikujejo po
ustreznih cenah takšnih izdelkov na zunanjem trgu.
Zvezni zavod za cene je pristojen, da določi podlago
ustreznih cen na zunanjem
trgu na kateri oblikujejo cene
svojih izdelkov proizvajalne
delovne organizacije. Na tej
podlagi oblikovane cene so
proizvajalne organizacije dolžne vsakih šest mesecev uskladiti s spremembami cen
na zunanjem trgu, če se le-te
v tem obdobju povečajo ali
zmanjšajo za več kot 5 odstotkov.
Na podlagi odloka o določitvi maksimalnih cen za izdelke črne in neželezne metalurgije je Zvezni zavod za
cene sporazumno z zainteresiranimi organizacijami združenega dela določil, da se za
cene na zunanjem, trgu štejejo domicilne cene v ZR Nemčiji, ker tudi naši tehnični
standardi (JUS) za izdelke
črne metalurgije temelje na
standardih, ki veljajo v tej
državi (DIN). Zahodnonemške domicilne cene se zateim
korigirajo z domicilnimi cenami ustreznih izdelkov črne

metalurgije v Franciji in Italiji.
Proizvajalčeva cena valjanih in vlečenih izdelkov iz
jekla se torej pri nas oblikuje na podlagi domicilnih
cen navedenih treh držav ter
se lahko spremeni, to je zviša ali zniža, le takrat, če pride več kot 5 odstotnega povečanja ah znižanja domicilnih cen v navedenih treh državah, ne pa tudi, če pride
do povečanja ali znižanja izvoznih cen teh držav ali pa
našito uvoznih cen.
Domicilne cene so izbrane
za osnovo oblikovanja naših
proizvajalčevih cen zategadelj, ker se približno 85 odstotkov celotne proizvodne izdelkov črne metalurgije v
svetu prodaja na domačem
. tržišču po domicilnih cenah
ter gre v izvoz le približno
15 odstotkov proizvodnje in
sicer po cenah, ki jih je pač
trenutno mogoče doseči v
mednarodni menjavi. Zato so
domicilne cene teh izdelkov
veliko bolj stabilne kot izvozne oziroma uvozne cene, po
katerih se prodaja izključno
samo viške in kupuje le
manjkajoče količine, ki so
potrebne, da bi se izpopolnilo
asortiment.
Med izvoznimi, uvoznimi
ter domicilnimi cenami izdelkov črne metalurgije so seveda vedno razlike. Nedavno
so bile izvozne cene teh izdelkov v zahodnoevropskih državah znatno nižje od domicilnih, ko pa se je začela
zmanjševati konjunktura, so
se uvozne cene za nekatere
od teh izdelkov znižale pod
raven domicilnih cen. Ker pa
se naše cene izdelkov orne
metalurgije ne oblikujejo po
cenah v
zunanjetrgovinski
menjavi, temveč po domicilnih cenah navedenih treh
držav, bi bila zahteva po znižanju domačih cen izdelkov
naše črne metalurgije upravičena le v primeru, če bi
uradna publikacija »ROHEISEN UND STAHLERZEIGNISSE«, ki se uporablja za
spremljanje domicilnih cen
črne metalurgije, dejansko
pokazala, da so se domicilne
cene v zadnjih šestih mesecih
znižale za več kot 5 odstotkov.
Za ugotavljanje, kdaj so
uresničeni pogoji za povišanje ali znižanje cen izdelkov
črne metalurgije, je pristojen Zvezni sekretariat za tržišče in cene, oziroma nje-

gov strokovni organ — Zvezni zavod za cene. Dvomimo,
da bi ta organ dopuščal očit-

no kršitev zakonskega predpisa, kot trdi delegacija iz
občine Žalec.

Mednarodni cestni prevoz nevarnih snovi
Delegat Zmagomir Vuga je gistrirana. Če so vozila priv imenu skupine delegatov klopniki ali polpriklopniki,
za gospodarsko področje 20. je treba tudi vlečno vozilo
okoliša (s sedežem v Postoj- tehnično preglei .ti.
ni) vprašal, kateri organ v
Pristojni organ v državi,
SFRJ je pooblaščen izdaja- kjer je vozilo registrirano,
ti certifikate za prevoz nevar- izda poseben certifikat o tehnih snovi v mednarodnem ničnem pregledu za vsako
cestnem prometu? Kdo je vozilo. Certifikat se izda v
kriv, za to, da se problem jeziku ali v jezikih države,
izdaje certifikata po evrop- ki ga izdaja, pa tudi v angleskem sporazumu o medna- ščini, francoščini ali nemščirodnem cestnem prevozu ne- ni, če pogodba med državavarnega blaga (t. j. spora- mi, med katerimi se prevoz
zum ADR iz leta 1957, naša opravlja, rte predvideva drudržava pa ga je ratificirala le- gače.
ta 1965) tako počasi rešuje;
Za izdajo posebnega certi»Vozila Gorica« so že de
fikata o tehničnem pregledu
cembra 1973 sprožila posto
vsako vozilo v mednarodpek glede izdaje takih cer za
nem cestnem prevozu so totifikatov pri bivšem repub
rej potrebni naslednji dokuliškem sekretariatu za gos
podarstvo, a še do danes ni menti:
a) potrdilo o tehnični netočnega odgovora.
oporečnosti
cisterne, ki ga
Predsednik
republiškega izda 1 republiški inšpektorat
komiteja za promet in zve- pamih kotlov. Kontrolo preze Livio Jakomin je odgo- mičnih zaprtih posod za
voril: Bivši sekretariat za komprimirane, utekočinjene
gospodarstvo SR Slovenije se in pod tlakom utekočinjene
je v zvezi z zahtevkom »Vo- pline opravlja omenjeni inzila Gorica« glede izdajanja špektorat;
omenjenih certifikatov marca
b) dokument o opravlje1974 obrnil na Zvezni izvršni svet s prošnjo, da se to nem tehničnem pregledu vovprašanje čim preje uredi. zila (zavore, pogonski mehaJunija 1974 je omenjeni se- nizem, luiči in dodatna oprekretariat prejel odgovor, ki ma), ki je predpisan za vomu ga je poslal Zvezni ko- zila, namenjena za prevoz nemite za energetiko in indu- varnih snovi. Te tehnične
strijo. V odgovoru je reče- preglede opravljajo pooblano, da bi bilo primerno, da ščene organizacije združenepristojni organ v SR Slove- ga dela za tehnične preglede
niji sprejme začasno od- cestnih motornih vozil.
c) test o preizkušnji voziločbo o postopku atestiranja
vozil, ki so namenjena za la. Za izdajo atesta, ki ga
mednarodni prevoz, ter da mora imeti vsako vozilo, zadoloči tudi laboratorij za ate- kon o varnosti cestnega prostiranje. Še pred tem pa je meta določa, da motorna in
pravna služba bivšega repub- priklopna vozila, ki se serijliškega sekretariata za gos- sko ali posamično izdelujepodarstvo med drugim spo- jo ali predelujejo, preizkuša
ročila podjetju »Vozila Gori- delovna ali druga organizaca«, da evropski sporazum o cija, ki jo pooblasti repubmednarodnem cestnem pre- liški sekretariat za gospodarvozu nevarnega blaga, ter stvo v soglasju z republiškim
drugi predpisi, ki urejajo sekretariatom za notranje zaprevoz nevarnih snovi v med- deve. V SR Sloveniji nima
narodnem cestnem prometu takega pooblastila še nobe(zakon o prevozu nevarnih na organizacija združenega
snovi iz leta 1974), terjajo, dela, niti kakšen organ. V
da morajo biti avtomobilske kratkem bo sprejet zakon o
cisterne pa tudi druga vozi- varnosti cestnega prometa v
la, tehnično pregledana v SR Sloveniji, ki bo določil
državi, kjer so registrirana, nafčin izvajanja tega določida bi se preverilo, če ustre- la in s tem tudi izdajanja
zajo predpisom in pogojem, omenjenega atesta o vozilu.
vštevši tudi splošnim varno- Certifikate na podlagi navestnim predpisom ( o zavo- denih dokumentov bo nato
rah, lučeh itd.), ki veljajo izdajal republiški komite za
v državi, kjer so vozila re- promet in zveze SR Slovenije.
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Status borcev — prekomorcev
Delegat Dušan Jug je v
iinenu skupine delegatov za
gospodarsko področje 7. okoliša (s sedežem v Idriji) zastavil vprašanje: Zakaj do
danes še ni bil predložen v
obravnavo Skupščini SR Slovenije zakon o borcih preko. morskih brigad, saj je bilo v
programu zakonodajnega dela Izvršnega sveta Skupščine
SRS določeno, da mora biti
predlog pripravljen do 30.
aprila 1975 (zakon pa naj bi
začel veljati 1. julija 1975)?
Enako delegatsko vprašanje je zastavila tudi skupina
delegatov za
gospodarsko
področje 20. okoliša (s sedežem v Postojni).
V delegatskem vprašanju je
med drugim rečeno: »V tolminski občini živi 600 do 700
prekomorskih borcev in približno 500 »sardincev«. Njihove razmere še 30 let po vojni niso urejene. Ti borci so
bili med vojno in pred vojno
v italijanskih enotah v Sredozemlju, iz katerih so dezertirali in se javljali štabu NOV.
Status borcev — prekomorcev ni izenačen s statusom
borcev v domovini. Osnutek
zakona, ki naj bi to uredil,
je Skupščina SR Slovenije
obravnavala že
decembra
1973, predlog tega zakona pa
še ni bil predložen v obravnavo. Vsi smo prepričani, da
se tem borcem godi velika
krivica. Socialistična republika Hrvatska je to vprašanje v Istri že zdavnaj zadovoljivo rešila.
To vprašanje rešujemo že
10 let. Predlog tega zakona
je bil v zakonodajnem programu Skupščine SRS za prvo polletje 1975. Ta rok izteka, zakona pa ni na dnevnem redu. Utemeljeno simo
zaskrbljeni in iz družbenopolitičnih razlogov želimo, da
se da rešitvi tega vprašanja
prednost.«
Predsednik
republiškega
komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov Marjan Lenarčič je posredoval v imenu izvršnega
sveta naslednji odgovor, ki
ga je pripravil republiški komite Mi vprašanja borcev
NOV in vojaških invalidov:
Osnutek zakona m ureditvi
vaTstva določenih kategorij
borcev NOV je bil v Skupščini SRS sprejet aprila 1974
in sicer v takšni obliki, da
je obsegal skoraj vse nerešene kategorije borcev NOV
(npr. borce-prekomorce, borce v osvobodilnih gibanjih
Albanije ter Grčije in v Rdeči
4

armadi). Na predlog Skupščine SRS je bil ta osnutek zakona poslan občinskim organizacijam ZZB NOV in republiškemu odboru ZZB NOV
Slovenije, ki so se skoraj v
večini opredelili za to, da je
treba s predlogom zakona obseči vse nerešene kategorije
borcev NOV.
Bivši sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je
pripravil takšen predlog zakona, vendar je Izvršni svet
Skupščine SRS sodil, naj bi
nekatere kategorije borcev
NOV reševali postopoma, in
sicer zaradi nekaterih še odprtih vprašanj ter nejasnosti,
ki bi lahko povzročile nesoglasja med borci, kot tudi
zaradi trenutnih materialnih
možnosti družbe in težav v
gospodarskem razvoju. Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojnih
invalidov je na tej podlagi
izoblikoval predlog zakona
in ga 20. aprila letos poslal
izvršnemu svetu v razpravo,
po kateri naj bi ga poslali
Skupščini. SRS v nadaljno
obravnavo.
Republiški komite je hkrati poslal predlog zakona tudi
republiškemu odboru Zveze
združenj borcev NOV Slovenije. Predlog zakona predvideva, da kot borci po tem
zakonu štejejo borci, ki so
aktivno sodelovali v oboroženih vojaških formacijah antifašističnega gibana
an>
gih deželah ali v oboroženih
formacijah narodnoosvobodilnega gibanja Albanije oziroma Grčije, ali v Rdeči armadi, če so do 15. maja 1945
stopili v NOV ali če so do
konca vojne aktivno sodelovali v oboroženih vojaških
formacijah
antifašističnega
gibanja v drugih deželah, al>
v oboroženih formacijah narodnoosvobodilnega boja Albanije, oziroma Grčije, ali v
Rdeči armadi. Borci po tem
zakonu bi bili tudi takratni
italijanski državljani, ki so
v zavezniških vojaških enotah aktivno in organizirano
delali za narodnoosvobodilno
gibanje, če so se do 15. maja 1945 pridružili osvobodilni
vojski Jugoslavije.
Status borca bi dobili tudi
tedanji italijanski državljani,
ki so bili v posebnih vojaških
kazenskih enotah v Italiji ter
so v teh enotah aktivno in
organizirano delali za narodnoosvobodilno gibanje z enakim pogojem kot zgoraj, da
so do 15. maja 1945 vstopih

v narodnoosvobodilno vojsko
Jugoslavije.
Status boroa NOV pomeni,
da ima udeleženec NOV priznano dvojno dobo za čas
svojega, sodelovanja ali boja,
poleg dvojne dobe pa nekatere pravice, ki so večje za borce pred 9. 9. 1943 oziroma
13. 10. 1943 kot pa za tiste,
ki so začeli svoj boj po teh
datumih.
Predlog zakona prav tako
obsega zelo močno skupino
nekdanjih italijanskih državljanov, ki so v posebnih'vojaških kazenskih enotah na
Sardiniji aktivno in organizirano delali za NOG, iz različnih vzrokov pa niso nikdar vstopili v NOV Jugoslavije, vendar so se borili na
Korziki in v Južni Franciji
v slovenskih četah, ki so bile
v sestavu VII. ameriške armade.
Poudariti je treba, da pristojni upravni organi že dolga leta rešujejo vprašanja
statusa borcev prekomorcev,
in sicer na podlagi veljavnih
predpisov o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in
kriterijev, ki so bili sprejeti
za obravnavanje zadev prav
te kategorije borcev. V nobenem pravnem predpisu doslej nismo reševali vprašanj
borcev, ki jih obravnava 2.
člen zakonskega predloga, se
pravi borcev, ki so aktivno
sodelovali v oboroženih vojaških formacijah, antifašističnih gibanj v drugih deželah.
Prav tako noben pravni predpis doslej ni uredil vprašanj,
zadevajočih borce, tedanje
italijanske državljane v posebnih vojaških
kazenskih
enotah na Sardiniji, ki so
sicer aktivno in organizirano
delali za priključitev k narodnoosvobodilnemu gibanju,
vendar se iz različnih vzrokov
niso nikdar pridružili NOV.
Osrednji odbor prekomorskih
brigad je sodil, da je treba
prav te borce pridružiti kategorijam v zakonu, ker brez
predvidenega pravnega predpisa teh vprašanj sicer nikoli ne bo moč rešiti.
Komisije, ki odločajo o
statusu borca (pri ZZB NOV,
SPIZ in IS Skupščine SRS),
so doslej pozitivno rešile, po
nekaterih podatkih celo 10.000
primerov borcev prekomorcev, če so se borili v tujih
vojaških formacijah ter aktivno in organizirano delali
z namenom, da se pridružijo
gibanju jugoslovanskih partizanov in če so to tudi storili vsaj do 15/5-1945. Zakon,
o katerem govori delegatsko
vprašanje, je hotel rešiti pre-

ostale primere in tiste borce, ki so sodelovali v gibanjih v tujih deželah ali ki
so se bojevali v zavezniških
vojaških enotah, tam ostali
do konca vojne, in se torej
nikdar niso pridružili jugoslovanskim borcem.
O tako oblikovanem predlogu zakona je 14. maja 1975
na svoji 9. seji razpravljalo
predsedstvo RO ZZB NOV
Slovenije in ugotovilo, da se
Zveza združenj borcev NOV
Slovenije že dalj časa zavzema za rešitev vseh odprtih
pravnih, materialnih in socialnih problemov borcev NOV
z namenom, da se vsa vprašanja rešijo skupno z enim
samim pravnim predpisom,
ne pa da se parcialno rešujejo po posameznih kategorijah. Predsedstvo RO ZZB
NOV Slovenije je zavzelo do
zakona odklonilno stališče.
Poglavitni argument predsedstva so stališča, ki so bila
sprejeta na VII. kongresu
ZZB NOV Jugoslavije v Zagrebu, in ugotovitev, da imamo v Jugoslaviji že dobro
zgrajen sistem varstva borcev NOV, ki velja v vsej
državi. Ker po mnenju predsedstva zakon ne upošteva
dosedanjega stališča RO ZZB
NOV, in sicer, da je treba
vse probleme borcev reševati
skupno, in ker predlog zakona ni usklajen s sklepi VII.
kongresa ZZB NOV Jugoslavije, kajti posega v urejanje
temeljnih pravic udeležencev
NOV, ki jih po Ustavi SFRJ
lahko ureja le federacija. Po
mnenju predsedstva RO ZZB
NOV Slovenije predloženi zakon ruši enoten sistem borčevskega varstva v SFRJ in
bi zato to vprašanje morali
reševati na zvezni ravni s
spremembami in dopolnitvami zveznih predpisov.
Predlog zakona po mnenju
predsedstva RO ZZB NOV
Slovenije poleg zgoraj navedenega ni v skladu s temeljnim sklepom VII. kongresa
ZZB NOV Jugoslavije, ki pravi, da udeležbe v zavezniških
vojskah in v antifašističnih
gibanjih drugih dežel ni mogoče izenačiti z udeležbo v
narodnoosvobodilni vojni Jugoslavije. Predlog zakona hoče enačiti udeležbo v teh gibanjih in v zavezniških armadah z udeležbo v NOV
jugoslovanskih narodov, kar
pa mnenju odbora ni dopustno in politično ni sprejemljivo.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pri obravnavanju
zadev borcev NOV nikakor
ne more mimo mnenj in sta-

lišč BO ZZB NOV Slovenije
in njegovega
predsedstva,
kajti
neupoštevanje
teh
mnenj in stališč ima lahko
zelo težke politične posledice.
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je zato po
proučitvi stališč predsedstva
RO ZZB NOV predlagal Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije, da predlog zakona umakne z dnevnega reda
in da se vprašanje reševanja
nerešenih zadev borcev prekomorcev in ostalih kategorij
borcev ponovno prouči in na
politični ravni, predvsem v
organizacijah ZZB NOV in
SZDL in na tej osnovi skuša
čimpreje najti najustreznejšo rešitev.
V vprašanju delegatov je
tudi trditev, da je SR Hrvatska to vprašanje v Istri že
zdavnaj zadovoljivo rešila.
Povedati je treba, da SR Hrvatska tega vprašanja z zakonskim predpisom ali z drugačnim predpisom te vrste ni
reševala. Republiški zavod za
socialno zavarovanje SR Hrvatske v Zagrebu je 29/61970 res izdal navodilo, na
podlagi katerega so vsem
upravičenim borcema v prekomorskih brigadah všteli v
pokojninsko dobo tudi čas
na aktivnem in organiziranem delu za NOV v bataljonu
speciale, pri čemer se republiški zavod sklicuje na navodilo ZIS o kriterijih za natančnejše določanje časa, ki se
po členih 29. do 32. zakona
o pokojninskem zavarovanju
šteje z& pokojnino. To navodilo je bilo
objavljeno v
Uradnem
listu
SFRJ,
št. 33/64. Navodilo republiškega zavoda za socialno zavarovanje SR Hrvatske pa
zvezno navodilo le bolj natančno pojasnjuje, pri čemer ne dalje možnosti pridobitve statusa borca NOV
tistim vojakom zavezniških
armad, ki kljub delovanju v
enotah teh armad za priključitev k NOV Jugoslavije niso
nikdar stopili med
borce
NOV.
Socialistična republika Slovenija oziroma njen bivši
Republiški zavod za socialno zavarovanje oziroma sedanja Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja nista izdala za ta namen posebnega predpisa. Po
mnenju upravnih organov,
ki so reševali statusna vprašanja borcev NOV, ni bilo
potrebno izdajati posebnega
predpisa, ker so bile določbe veljavnih zakonov jasne,
še bolj natančno pa so bile

te določbe obrazložene z
zveznim navodilom o kriterijih za natančnejše določanje časa, ki se po 29. do
32. členu zakona o pokojninskem zavarovanju šteje za
pokojnino, oziroma s kriteriji za priznanje statusa borca NOV na območju Slovenskega Primorja in Slovenske'
Istre, ki jih je pripravil Republiški odbor ZZB NOV
Slovenije in ki so se s * privolitvijo Republiškega zavoda za socialno zavarovanje
SR Slovenije uporabljali pri
reševanju takšnih vlog. Dodatni kriteriji
vsebujejo
namreč tudi določbe, da zakonitih kriterijev ni moč
uporabljati šablonsko, temveč jih je treba prilagoditi
posebnim okoliščinam, v katerih. so bili ti borci pred
vstopom v NOB. Ob upoštevanju posebnih okoliščin prisilne mobilizacije in posebnega režima do mobilizirancev, katerim niso dali orožja, temveč so jih imeli na
neki vrsti prisilnega dela
ali v internaciji, se za, pripadnike bataljonov speciale
smiselno uporabljajo določbe
o internaciji. S priznanjem
dvojnega štetja časa, prebitega v bataljonu speciale, se
jim prizna tudi čas za pot
v NOV, če je izkazano aktivno in organizirano delo v
smislu 40. člena bivšega
TZPZ in cit. navodila Zveznega izvršnega sveta z dne
10. 6. 1964. Po navedenih kriterijih so pristojni ^pravni
organi prosilcem priznavali
torej celo pot do enote NOV,
česar , niso priznavali nobeni drugi kategoriji borcev,
če so se npr. iz internacije,
zapora ali iz bataljona speciale neposredno napotili
v NOV.
Iz zgornjega je razvidno,
da SR Slovenija doslej ni
nič slabše reševala zadev
borcev prekomorcev kot SR
Hrvatska, še več, sprejela
je dodatne kriterije, ki so
olajšali marsikateremu borcu pridobitev statusa borca
NOV, čeprav se je enotam
NOV pridružil nekaj mesecev po kapitulaciji Italije.
Naj na kratko ponovim:
Predlog zakona o ureditvi
varstva določenih kategorij
borcev je zadel razen na odklonilno stališče predsedstva
RO ZZB NOV Slovenije tudi
na odklonilno stališče številnih občinskih odborov ZZB
NOV in veiine udeležencev
NOV zaradi tega, ker hoče
urejati nekatera vprašanja
borcev NOV, za katera je
po zvezni ustavi pooblaščena le federacija, pa tudi za-

radi tega, ker hoče proti
sklepu VII. kongresa ZZB
NOV Jugoslavije izenačevati
udeležbo v zavezniških armadah in v osvobodilnih ali revolucionarnih gibanjih v drugih deželah z udeležbo v
NOV Jugoslavije.
Po zbranih podatkih bi bilo treba rešiti nekaj več kot
3.500 borcev prekomorcev.
Vse tiste borce prekomorce,
ki so do 15. maja 1945 prišli med borce NOV Jugoslavije in ki še nimajo urejenega svojega statusa, je zato treba reševati še naprej
v komisijah, ki že sedaj v
svoji pristojnosti rešujejo
statusna vprašanja borcev
NOV. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Repub-

liški komite za vprašanja
borcev NOV in vojaških invalidov predlagata, da se komisijo IS, ki je pristojna
za reševanje teh zadev, razširi s predstavniki borcev
prekomorcev in s predstavniki drugih kategorij borcev,
ki sedaj v njej nimajo svojih predstavnikov, tako razširjena komisija pa naj pospešeno rešuje preostale vloge, oziroma vse vloge, ki
jih borci prekomorci na novo vlagajo za rešitev svojih
statusnih vprašanj. Republiški komite za vprašanja
borcev NOV in vojaških invalidov je v tem smislu že
poslal predlog komisiji Izvršnega sveta za kadrovska
vprašanja.

Gradnja bolnišnice v Šempetru pri Novi
Gorici
Delegat Janez Gaberšček je sredstva niso sredstva v okv imenu skupine delegatov viru redne dejavnosti zdravza socialno-zdraivstveno pod- stvenega varstva, ampak poročje 3. okoliša (s sedežem sebej zbrana namenska sredv Novi Gorici) zastavil vpra- stva za investicijsko naložšanje v zvezi z izgradnjo bol- bo.
nišnice Sempetpr pri Novi
Pri sklepanju družbenega
Gorici: Ali so samoupravni dogovora, osebnih dohodkov
sporazumi med regionalno in nekaterih drugih osebnih
zdravstveno skupnostjo No- prejemkov ter gibanju, obseva Gorica in temeljnimi or- gu in strukturi skupne poraganizacijami združenega dela be v letu 1975, so podpisniki
ter z delovnimi skupnostmi, morali izbirati med dvema
ki so jih obravnavali in spre- možnostima:
jeli zbori delavcev, samoup- 1. ali da namenska sredstva
ravno oziroma ustavno veljav- za investicijske naložbe na
ni? Ker financiranje grad- področju zdravstva, ki so binje bolnišnice temelji na zbi- la sporazumljena podobno
ranju sredstev po navedenih kot na območju zdravstvene
samoupravnih
sporazumih, regije Nova Gorica, vključisprašujem, kdo bo kril vso jo v okvir globala družbene
materialno škodo in kdo bo bilance sredstev skupne in
nosil odgovornost, če bi se splošne porabe, in
gradnja bolnišnice ponovno
2. ali da ta sredstva še naustavila?
dalje obdržijo izven globala.
Podpisniki so se odločili za
Delegacija je dobila naslednji pismeni odgovo* izvršne- drugo varianto, saj družbeni
ga sveta, ki ga je pripravil dogovor o skupni porabi ne
republiški komite za zdrav- zahteva spremembe ali vsestveno in socialno varstvo: binske odprave predhodno
Samoupravni sporazumi o sklenjenih
samoupravnih
zagotovitvi deleža pri izgrad- sporazumov, niti ne zastavlja
nji goriške bolnišnice so s vprašanje njihove veljavnosti.
svojim posebnim obravnava- Nasprotno temu družbeni do.
njem sredstev izven bilance govor o sikupni porabi s svodružbene porabe, bili sklen- jim 7. členom potrjuje samojeni še pred sklepanjem druž- upravno veljavnost sklenjebenega dogovora o razpore- nih sporazumov. To pomeni,
janju dohodka, osebnih do- da družbeni dogovor o skuphodkov in nekaterih drugih ni porabi ureja, ob nespreosebnih prejemkov ter giba- menjeni veljavnosti samoupnju, obsegu in strukturi pravnih sporazumov, le način
skupne porabe v letu 1975. zbiranja namenskih sredstev.
Nejasnosti, ki so nastopile
Podpisnik
samoupravnih
sporazumov — temeljne orga- v izvajanju 4. odstavka 7. Členizacije združenega dela in na družbenega dogovora o
druge organizacije ter regio- skupni porabi po pismenem
nalna zdravstvena skupnost, opozorilu Službe družbenega
so pri tem zavestno opredeli- knjigovodstva — Centrala SR
li, da po sporazumih zbrana Slovenije, so bile odpravijo5

ne z obveznim tolmačenjem
Koordinacijskega odbora za
spremljanje izdajanja družbe,
nega dogovora o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih drugih osebnih prejemkov ter gibanju,
obsegu in strukturi skupne
porabe v letu 1975, objavljenim v 17. številki Uradnega
lista SRS, ki pravi:
»da temeljne organizacije
združenega dela in druge organizacije, ki za namene iz 4.
odstavka 7. člena družbenega
dogovora niso
razporedile
sredstev iz svojega dohodka
v letu 1974, lahko v letu 1975

za ta namen izjemoma združujejo sredstva svojega poslovnega sklada na način, ki
je določen s sklepom samoupravne interesne skupnosti
ali pa s pogodbami, družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, ki so jih
sklenili v preteklih letih, s
tem, da odpišejo tako združena sredstva v zaključnem
računu za leto 1975 v breme
dohodka.«
Ob dosledni uporabi gornjega tolmačenja pa menimo,
da ne more priti do zastojev
v zbiranju namenskih sredstev za investicijske naložbe.

Izvršni svet Slovenije ZIS-u o potrošniških
kreditih

Delegatka Ivica Nachbar
(občina Koper) je na seji
zbora občin 21. maja zastavila delegatsko vprašanje oziroma dala pobudo v zvezi s
spremembo uredbe o splošnih pogojih za potrošniške
kredite. Kot je na današnji
seji povedala predsednica
Zbora občin Mara Zlebnik,
je zbor omenjeno pobudo posredoval našim delegatom v
Zveznem zboru Skupščine
SFRJ, kajti to uredbo je izdal Zvezni izvršni svet. Mara Zlebnik je povedala, da
je na podlagi te pobude delegat Vinko Gobec zastavil
ZBOR OBČIN
2. 7. 1975 delegatsko vprašanje v Zveznem zboru, vendar nam do
danes
odgovora še ni posreZaradi neplačanih računov še ni bilo
doval. Delegatki Ivici Nachbar je bil deloma odgovoril
izklopov
pomočnik republiškega sekreDelegat Venčeslav Koder- nost blokacij zajema približ- tarja za finance Miro Kert.
man (skupščina mesta Ljub- no 5 odstotkov likvidnih sred- že na seji, na kateri je vpraljane) je vprašal: V zadnjem stev. Vrednost blokiranih ži- šanje zastavila, ker pa je žečasu so nekatere organizaci- ro računov po, posameznih lela popolnejši odgovor, ji
je edruženega dela v dokaj mesecih sicer zelo niha, ven- bo Miro Kert dodatno odneugodnem finančnem polo- dar je očitno, da imajo or- govoril.
žaju. Večina jih ne posluje ganizacije združenega dela čeMiro Kert je v dodatnem
z izgubo, zajel jih je le val dalje več težav z likvidnostjo. odgovoru navedel: Izvršni
nelikvidnosti. Proti njim iz- Prizadete so predvsem orga- svet skupščine SR Slovenije
vajajo ali bi lathko izvajale nizacije združenega dela v in-, je pismeno posredoval priorganizacije združenega dela, dustriji, saj odpade nanje pri- pombe Zveznemu izvršnemu
ki zadovoljujejo nekatere po- bližno 80 odstotkov celotne- svetu takoj zatem, ko je bila uredba o potrošniških kresebne ali skupne interese, ze- ga zneska blokacij.
lo ostre ukrepe (npr. izkloIz informacij, ki smo jih ditih sprejeta, to. j. 1. 4. 1975.
pe in podobno). Ali ne bi s dobili od nekaterih ljubljan- V predlogu SRS so bile poutem še poslabšali položaj or- skih organizacij združenega darjene naslednje tri točke:
ganizacij združenega dela, ki dela, ki zadovoljujejo poseb— da je treba odpraviti liso že tako v finančnih teža- ne in druge skupne interese, mit 1000 dinarjev po merski
vah? čemu naj ne bi tudi za (npr.
elektrogospodarstvo, enoti za blago, ki se lahko
te posebne organizacije zdru- plinarna, vodovod,) je razvid- kupuje na kredit, ali pa naj
ženega dela veljalo, da mo- no, da ne izvajajo ostrih san- se ta limit zniža na 500 dirajo uporabiti enake ukrepe kcij proti tistim organizaci- narjev;
kot drage organizacije, npr. jam združenega dela, ki ima— obvezen polog naj bo
opomin, tožbo itd.? Ali ni se- jo pri njih neplačane raču- enak
za vse vrste blaga, in
danja ureditev v nasprotju ne. Doslej še niso uporabili sicer 20 odstotkov;
e sklepi o družbeni samoza- zakonskega določila, ki do— kreditira naj se tudi tiščiti?
voljuje, da proti tistim orga- sto blago iz mednarodnih koPomočnica direktorja zavo- nizacijam zduženega dela, ki operacij, ki ga izdelujejo doda SRS za družbeno planira- ne plačajo računov, ukrepa- mače organizacije združenenje Mara Vrtačnik je odgo- jo z izklopi itn. Pač pa ukre- ga dela s tujimi proizvajalvorila: Likvidnost slovenske- pajo z opomini in sodnimi ci, v skladu z uredbo o dolga gospodarstva se je v zad- terjatvami, ter zaračunavajo goročni proizvodni kooperanjih mesecih poslabšala. Ko- zamudne obresti. Organizaci- ciji med domačimi organizanec maija je bilo blokiranih je, ki zadovoljujejo posebne cijami združenega dela in tu65 organizacij združenega de- in druge skupne interese, jimi osebami, če predložijo
la s 50.589 zaposlenimi, de- imajo zaradi finančne nedis- registrirane pogodbe o dolcembra lani pa 44 organiza- cipline svojih partnerjev sa- goročni proizvodni kooperacij z 25.680 zaposlenimi. Vred- me težave z likvidnostjo.
ciji in če opravljajo kooperacijo na način, ki ga določa pogodba o dolgoročni proStatus borcev — prekomorcev
izvodni kooperaciji.
Izvršni svet Skupščine SRS
Skupina delegatov iz obči- dela. Namestnik predsednika
ne Tolmin in skupina dele- v republiškem komiteju za je svojo zahtevo ponovil Zvezizvršnemu svetu
gatov iz ©bčine Postojna sta vprašanja borcev NOV in vo- nemu
zastavili v Zboru občin o bor- jaških invalidov Just Miklavc 22. maja 1975, ter dopolnil
cih prekomorskih brigad ena- je posredoval enak odgovor svoje pripombe z naslednjim:
ko vprašanje, kot je bilo za- kot Marjan Lenarčič v Zbo— veljavni limit in odstostavljeno v Zboru združenega ru združenega dela.
tek pologa bistveno otežko6

ča, zlasti glede na položaj
na zunanjih tržiščih, prodajo vrste potrošniških dobrin
in izTazito zaostruje položaj
v nekaterih panogah industrije;
— zaostritev pogojev za
najemanje potrošniških posojil prizadene zlasti delavce in
občane z nižjimi dohodki,
mlade družine ter druge kategorije prebivalstva, ki so
glede na svoj gmotni položaj objektivno vezana na najemanje kreditov, če hočejo izboljšati svoj osebni standard;
— zvečanje cen za več kot
je bilo predvideno, zlasti povečanje življenjskih stroškov,
objektivno zmanjšuje možnost plasmaja trajnih potrošniških dobrin, oziroma povzroča premike v sami strukturi porabe;
— pri tem nas posebno
moti dejstvo, da so proizvajalci trajnih potrošnih dobrin po veljavnem sistemu
očitno diskriminirani, če jih
primerjamo s proizvajalci
osebnih avtomobilov. Ta ukrep med drugim usmerja potrošnjo na področje, glede
katerega je v sedanjem položaju vprašljivo, ali ga lahko štejemo kot primernega.
Pripominjamo, da je n. pr.
v Sloveniji v teku akcija za
izgradnjo 26.000 delavskih
stanovanj — sedanjo ureditev potrošniških posojil pa
bistveno otežkoča uresničitev
te akcije;
— uredbo oziroma nove rešitve, ki jih je prinesla, je
treba ocenjevati tudi z vidika enakopravnega položaja
gospodarskih subjektov na
enotnem jugoslovanskem tržišču;
— če je po mnenju Zveznega izvršnega sveta morda
treba spremeniti odnos do
mednarodnih dolgoročnih kooperacij, tega ne bi smeli
izvajati z uredbo o potrošniških kreditih, marveč bi bilo treba zadevo temeljito gospodarsko in politično oceniti ter sprejeti ustrezno usklajene odločitve. Želimo pa še
posebej opozoriti, da bi morali vsi instrumenti delovati
tako, da bi spodbujali najsodobnejše oblike kooperacije t. j. dolgoročno zasnovano veliko serijsko proizvodnjo posameznih delov,- sklopov itd.
V sklicu seje Zveznega izvršnega sveta z dne 26. 6. 1975
je bila predvidena obravna-

va stališč, ki jih je predložil zvezni sekretariat za finance. V zvezi s tem je Izvršni svet Slovenije 25. 6.
ponovno posredoval pri Zveznem izvršnem svetu, ter ga
opozoril na naslednje:
— od srede letošnjega maja se je položaj poslabšal zlasti v industriji pohištva in v
industriji gospodinjskih aparatov, kjer so se zaloge močno povečale. Zato predlagamo, da Izvršni svpt obravnava naša stališča z vidika
poslabšanega položaja teb
dveh panog;
— posebej poudarjamo, da
je treba izenačiti višino pologa za vse vrste blaga, ki
se prodaja na potrošniški

kredit, ter naj polog znaša
— glede na navedene težave — 10 odstotkov vrednosti
blaga. Na ta način bomo prispevali k ublažitvi težav, s
katerimi se ubada pohištvena industrija ter industrija
gospodinjske opreme, ustvarili, pa bomo tudi enake prodajne pogoje za vse proizvajalce trajnih potrošnih
dobrin na enotnem jugoslovanskem tržišču.
Od Zveznega izvršnega sveta pričakujemo, da bo na
eni izmed prihodnjih sej podrobno obravnaval problematiko potrošniških posojil in
s tem v zvezi sprejel ustrezne dopolnitve veljavne uredbe o potrošniških kreditih.
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Več veljave samoupravnim sporazumom
in družbenim dogovorom
Delegat Jože Globačnik , je
zastavil naslednje vprašanje:
Na regionalnem posvetu v
Mariboru dne 25. aprila so
med drugim razpravljali tudi o osnovah srednjeročne
ekonomske politike. V zvezi
s tem so podprli idejo, da
se mora družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje uveljaviti kot močan dejavnik v razvoju družbenoekonomskih odnosov. Pri
tem pa je bila izražena zaskrbljenost, ker je n. pr. samoupravni sporazum o štipendiranju podpisalo oziroma izpolnilo svojo obveznost
• le 30 odstotkov podpisnikov.
Ker po ustavi zavezuje samoupravni sporazum le tistega, ki ga podpiše, sprašujem, kaj je potem z vsemi
tistimi, ki sporazuma ne podpišejo. Ali izvršni svet sodi,
da to pomeni motnjo na
področju razširjene reprodukcije, in da se g tem omogoča državna intervencija? Ali
bo izvršni svet razčistil, kdaj
in na kakšen način bo mogoče tiste, ki samoupravnega
sporazuma ne podpišejo, prisiliti, da. bodo upoštevali obveznosti, ki izhajajo za večino iz podpisanega samoupravnega sporazuma. Sodim,
da gre za pomembno politično vprašanje, katerega rešitev bi pripomogla tudi k
temu, da bi imeli podpisani
samoupravni sporazumi večjo veljavo.
Član izvršnega sveta Vlado
Klemenčič je odgovoril: Problematika sklepanja in izvaja-

nja samoupravnih sporazumov ter družbenih dogovo
rov kot nove oblike in poti
samoupravnega
urejanja
medsebojnih razmerij, usklajevanja interesov isn urejanja
odnosov širšega družbenega
pomena, je izredno aktualna.
Sporazumi in dogovori namreč na številnih področjih nadomeščajo zakonsko urejanje zadev. Eno od vprašanj,
oziroma dilem iz te problematike načenja tudi delegatsko vprašanje.
Drugače kot . zakon zavezuje samoupravni sporazum in
družbeni dogovor le tiste, ki
ga sklenejo ali k njemu pristopijo. Glede na značaj teh
aktov ustava seveda ne daje nikakršnih napotil, kako
doseči, da bodo samoupravni sporazum ali družbeni dogovor. podpisali vsi zainteresirani subjekti. Prav tako
ustava ne ureja, kako ravnati s tistimi, ki so samoupravni sporazum ali družbeni dogovor podpisali, pa se
ne ravnajo po njem. Udeleženci samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja torej sami določajo tudi ukrepe za izvajanje svoje materialne in družbene odgovornosti, da bi zagotovili izvajanje in spoštovanje sklenjenih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov.
Pri tem lahko zaupajo nadzorstvo nad izvajanjem določenih določb iz teh aktov
tudi drugim družbenim dejavnikom (n. pr. SDK-ju

nadzorstvu nad finančnimi
obveznostmi partnerjev). Ni
pa mogoče določiti, da postane samoupravni sporazum
oziroma družbeni dogovor,
ki ga je sklenila večina udeležencev, splošno obvezen za
yse.. Oe bi to storili, bi ta
pravili institut izgubil svojo
samoupravno bistvo, se pravi, da ne bi bil več samoupravna pot urejanja skupnih zadev. Neke vrste izjeme od načela, da velja samoupravni sporazum samo
za tistega, ki ga je sklenil,
ureja ustava SR Slovenije v
drugem odstavku 130. člena ter v tretjem odstavku
144. člena. Gre za samoupravne sporazume med delavci
o združevanju v delovno oziroma v sestavljeno organizacijo združenega dela, prav
tako pa tudi za vse druge
sporazume, ki se nanašajo
na uresničevanje neodtujljivih
pravic delavcev v temeljni
organizaciji združenega dela.
Ti samoupravni sporazumi so
sklenjeni, ko jih sprejme večina delavcev, oziroma delovnih ljudi v temeljni organizaciji oziroma drugih organizacijah in skupnostih. V
teh primerih veljajo samo
upravni sporazumi torej tudi
za tiste delavce oziroma delovne ljudi, ki se z njimi
ne strinjajo. Takšno večinsko odločanje, ki izhaja iz
nujne ureditve določenih odnosov oziroma razmerij med
delavci' v temeljni samoupravni organizaciji in skupnostih, je v današnjih razmerah razumljivo in potrebno. Poleg tega pa obstajajo
tudi različne oblike varstva
pravic manjšine, oziroma tistih, ki so imeli manjšinsko
mnenje. Za razliko od primerov, ki se nanašajo na
samoupravne sporazume, ki
jih sklepajo delavci znotraj
svojih samoupravnih organizacij in skupnosti, pa velja
za samoupravne sporazume
med samoupravnimi organizacijami in skupnostmi načelo, da takšni samoupravni sporazumi zavezujejo le
tiste, ki so jih sklenili, oziroma so pristopili k že sklenjenim samoupravnim sporazumom.
Nedisciplina določenih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter njihova nepripravljenost skleniti samoupravni sporazum, (vključno
tistega, sa katerega skupščina družbenopolitične skupnosti v okviru svojih pravic in
dolžnosti predpiše, da je treba opraviti postopek za njegovo sklenitev,) še nima avtomatično za posledico ugoto-

vitve, da gre zaradi tega za
motnje na področju družbene reprodukcije, ki omogoča intervencijo države. V
takšnih primerih je zakonska intervencija možna in dopustna le takrat, kadar so
izpolnjeni pogoji iz 25. in
39. čleria ustave SR Slovenije. Tako se lahko z zakonom določi obveznost združevanja dela sredstev družbene reprodukcije za financiranje tistih nujnih potreb
družbene reprodukcije, od
katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določenih v
družbenem planu SRS. Prav
tako se lahko z zakonom
predpiše obvezno združevanje sredstev, če je v družbenem planu na podlagi
skupno ugotovljenih interesov in zastavljenih razvojnih
ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna za
družbeno reprodukcijo, sporazumom ' med organizacijami združenega dela ali drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi pa
ni bilo mogoče zagotoviti
sredstev in drugih potrebnih
pogojev za njinovo izvršitev.
Celotna problematika je po
svojem pomenu takšna, da
o njej teče tudi obravnava
na ravni federacije, kjer bo
— kot nam je znano — še
letos pripravljen zakon o samoupravnih sporazumih in
družbenih dogovorih. Za
zdaj še ne vemo, če bo ter
na kakšen način in s kakšnimi ukrepi naj bi zakon
urejal tudi odnose do tistih,
ki se iz različnih vzrokov
ne bi hoteli vključiti v samoupravno sporazumevanje
in družbeno dogovarjanje.
Discipline tistih, ki samoupravnega sporazuma ali družbenega dogovora ne bi hoteli skleniti, se praviloma ne
bo zagotavljalo z vsakokratnim posebnim zakonom. Kadar pa bo šlo za uresničevanje splošnega družbenega
interesa, ki ga po samoupravni poti ne bi bilo mogoče doseči, bodo lahko družbenopolitične skupnosti v
okviru svojih normativnih
pristojnosti uredile odnose
in razmere s splošno obveznim predpisom, pogoj pa je,
da bo šlo za vprašanje, ki
ga je po ustavi mogoče urediti s predpisom.
Glede na povedano, je
očitno, kako velikega pomena je pri reševanju problemov te vrste družbenopolitična aktivnost, ki mora zagotoviti ne le obveščenost
vseh možnih subjektov sporazumevanja, ampak tudi
7

spodbuditi njihovo odgovorno ravnanje pri vprašanjih,
ki so zanje dejansko skupnega pomena oziroma širšega družbenega pomena. Hkra
ti se po tej poti lahko zaostri dosledno upoštevanje
samoupravno dogovorjenih
obveznosti, pravic in odgovornosti.
Slednje je pomembno tudi
za konkreten primer, naveden v delegatskem vprašanju, t. j. za samoupravni
sporazum o štipendiranju.
Sorazmerno počasno uveljavljanje družbenega dogovora
in samoupravnih sporazumov
o oblikovanju in izvajanju

štipendijske politike pomeni
določeno motnjo v celovitem
toku družbene reprodukcije,
zlasti še na uresničevanju
načel, ki so bila dogovorjena z družbenim dogovorom
o kadrovski politiki. Nimamo še popolnih statističnih
podatkov o gibanju števila
štipendistov v letu 1974, toda
že delni podatki kažejo, da
se je število štipendistov
bistveno povečalo, zlasti v
srednjih šolah, ter da njihovo število še naprej narašča. Povečuje se tudi število organizacij združenega
dela, ki pristopajo k sporazumom, na podlagi dogovo-

SKUPŠČINA SR

ra med podpisniki pa se ureja tudi strokovna služba in
solidarnostno prelivanje sredstev v občine, ki jim primanjkuje sredstev za štipendiranje. Pri tem je treba
poudariti, da so bili doseženi največji . rezultati prav z
zavestno politično akcijo.
Glede na tak razvoj in ob
upoštevanju sedanjih težav
pri uresničevanju samoupravnih sporazumov o štipendijski politiki, sodimo, da zaenkrat niso upravičeni zakonski posegi, saj bi s takšno intervencijo lahko nasilno pretrgali uspešno začeto

SLOVENIJE

samoupravno urejanje tegn
pomembnega vprašanja v
skladu z neposrednimi interesi združenega dela. Sodimo, da je v teh razmerah
treba učinkovito razreševati
nastale probleme, predvsem
z zavzeto politično akcijo
vseh udeležencev dogovora.
Izvršni svet se bo, skupaj
z drugimi podpisniki še nadalje zavzemal, da bodo k
dogovoru pristopili vsi potencialni udeleženci, ter da
bodo z izpolnjevanjem dogovorjenih obveznosti zagotavljali uresničevanje socialnih
in kadrovskih ciljev štipendijske politike.

BO OBRAVNAVALA:

Poročilo o odpravi posledic potresa na Kozjanskem (ESA 300)

Republiški koordinacijski odbor za odpravo posledic potresa na Kozjanskem je poslal Skupščini SRS
v obravnavo izvleček poročila o dosedanjem poteku
solidarnostne akcije, ki ga je pripravil za svoje ustanovitelje. Svojemu »Poročilo o solidarnostni akciji za
odpravo posledic potresa m Kozjanskem« je priložil
nekaj osnovnih tabelarnih pregledov zbranih sredstev
in njihove razdelitve. »Poročilo o delu na odpravi
posledic potresa«, ki ga je pripravil Medobčinski koordinacijski odbor za odpravo posledic potresa občin
Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah, pa je poslal
Republiški koordinacijski odbor v obravnavo Skupščini SR Slovenije s pojasnilom, da tvori z njegovim
poročilom celoto.

POROČILO O SOLIDARNOSTNI AKCIJI
ZA ODPRAVO POTRESA NA
KOZJANSKEM
Uvod
Območje petih občin (Celje
in Slovenske Konjice ter Laško manj in močneje Šentjur pri Celju s površino 24
tisoč ha ter 17.370 prebivalcev ter Šmarje pri Jelšah s
površino 40.000 ha ter 30.718
prebivalcev) je 20. junija 1974
v večernih urah prizadel potres, ki ga je seizmološka
postaja na Golovcu v Ljubljani označila kot potres 7,3
stopnje po Mercallijevi lestvici. Potres so zaznale in zabeležile tudi vse ostale jugoslovanske seizmološke postaje
in mnoge postaje v tujini.
Potres, ki je bil srednje
moči, je povzročil pomembno
&

materialno škodo. Prizadeta
so bila naselja in domačije v
najmanj razvitem območju
na severnem robu Kozjanskega. Predvsem so bili prizadeti objekti grajeni v kamnu
s slabimi vezivi ter v izvedbi
kamen — les. Na območju,
ki ga je prizadel potres, so
naselja na široko posejana,
domačije so raztresene po
gričih in do večine je težaven dostop.
Za prizadeto območje sta
značilni visoka starostna
struktura (21 odst. prebivalstva starega nad 60 let) in
nizka izobrazbena struktura
(74 odst. z nedokončano os-

novno šolo). Dohodkovno sta
obe občini med najmanj razvitimi v SR Sloveniji. Upravne in socialne službe so nerazvite ter premalo in strokovno slabo zasedene. Do 30
odst. občinskega proračuna
se vsako leto uporabi za de-

javnost socialnih služb in ta
delež je v stalnem porastu.
Nova delovna mesta se le počasi odpirajo. V zadnjih letih
je v tem pogledu dosežen določen napredek, ki je opazen
tudi v večanju obsega kmetijske proizvodnje.

I. SOLIDARNOSTNA AKCIJA
Splošna družbena akcija za Zveze stanovanjskih skupnopomoč pri odpravi posledic sti Slovenije izpeljal podpis
potresa se je začela takoj po samoupravnega sporazuma o
potresu. 25. junija 1974 sta združevanju 5 odst. sredstev
zasedala Izvršni odbor Repu- solidarnostnih stanovanjskih
bliške konference SZDL in skladov. Rdeči križ Slovenije
Izvršni svet Skupščine SR pa je na prizadeto območje
Slovenije. Imenovan je bil poslal pomoč v opremi in
Republiški koordinacijski od- obleki, kakor tudi pomagal
bor za odpravo posledic po- s svojimi aktivisti pri urejatresa na Kozjanskem, v ka- nju razmer.
terega so v naslednjih dneh
Sklepe o prezimitvi sta spreimenovale svoje predstavnike
družbeno-politične in druge jela Izvršni odbor RK SZDL
organizacije. 25. VI. 1974 je in Izvršni svet skupščine SR
bil dan tudi poziv vsem de- Slovenije in zadolžila Repulovnim ljudem Slovenije, da bliški koordinacijski odbor,
pomagajo pri odpravljanju da izpelje in če je potrebno
posledic' potresa na Kozjan- tudi razširi solidarnostno akcijo tako, da bo družbena
skem.
pomoč učinkovita in da bodo
Izvršni odbor republiške prizadeti zavarovani pred zikonference SZDL je 23. ju- mo.
lija 1974 razpravljal o akciji
Hkrati s temi ukrepi so
solidarnostne pomoči delovnim ljudem na Kozjanskem tudi samoupravne interesne
in ugotovil, da so bili v 58 skupnosti same razvile znoobčinah koordinacijski odbo- traj svojega delovanja soliri ustanovljeni. V solidarnost- darnostno aktivnost in spreni akciji je v prvem mesecu jemale sklepe o pomoči in
bilo zbranih 22,941.682.— din, sanaciji stanja tudi z lastnikar so bila praktično tudi mi sredstvi in kadri. Izobraedina sredstva za intervencijo ževalna skupnost SRS je sprena prizadetem območju. V jela sklep o bodoči šolski
tem času je iniciativni odbor mreži, skupnost pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja je sprejela sklep o sofinanciranju gradnje novega
doma za stare v Šmarju, skupnost zdravstvenega varstva
Slovenije pa je sklepala o
sanaciji poškodovanih zdravstvenih postaj. Skupščine občin so priskočile na pomoč
z nakazili iz svojih rezervnih
skladov.
Republiški koordinacijski
odbor je neposredno po ustanovitvi objajvil poseben žiro
račun. S sredstvi tega sklada, kamor so se stekala, vsa
' do konca septembra 1974
zbrana sredstva solidarnosti,
je upravljal Republiški koordinacijski odbor s svojimi
sklepi na plenarnih sejah. Pozneje zbrana sredstva so ostala na računih občinskih koordinacijskih odborov in so
z njimi upravljali ti odbori
neposredno. Dogovorjeno je
bilo, da bo 10 odst. sredstev
zbranih v drugem solidarnostnem krogu vplačanih na skupen račun zaradi izravnave
dotoka in potreb.
V prvem solidarnostnem
krogu je bilo zbranih
89,294.553.— din,
kar je bito skoraj v okviru
planiranih oziroma pričakovanih sredstev.
Ker je medtem evidentiranje škode napredovalo in je
obseg nujno potrebne pomoči presegel višino zbranih
sredstev, je republiški koordinacijski odbor ob soglasju
družbeno-političnih organizacij sprejel sklep o ponovitvi
solidarnostne aikcije za pomoč prizadetim.
Predsednik republiške konference SZDL Slovenije je
naslovii na vse delovne ljudi
poziv, da se odzovejo klicu
na solidarnost in da izpolnijo
svojo dolžnost do prizadetih.
Drugi solidarnostni krog še
ni zaključen. Nekateri delovni kolektivi delajo na prosto
soboto komaj letos. Tako še
vedno dotekajo sredstva. V
zadnjih treh mesecih je v
okviru drugega solidarnostnega kroga bilo vplačanih na
račun občinskih koordinacijskih odborov skupno din
6,004.973.— in na posebne račune za izgradnjo šol
1,178.027.— din. Do 15. junija 1975 je bilo zbranih za
pomoč prizadetim po potresu v solidarnostni akciji neposredno s prispevki delavcev skupno
169,170.528,— din.
Delovni ljudje so iz drugih
republik prispevali v solidarnostni akciji skupno
916.054,10 din.

Vrednost osnovne šole v
Šentvidu pri Grobelnem, ki
so jo zgradili delovni ljudje
občine Banja Luka pa je
okrog 5,5 milijona din. Tako lahko ocenimo, da je znašala skupna pomoč upoštevajoč prispevke delovnih ljudi,
ki smo jih prejeli iz drugih
republik, okrog
6,500.000,—
Od naših delavcev v tujini
smo prejeli kot prispevek k
solidarnostna akciji znesek v
višini 93.427.— din.
Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije je izvedla posebno solidarnostno akcijo, s katero
je zbrala 5,000.000 din za
gradnjo doma starih Jelšihgrad, kar pomeni 5 odst. letnih sredstev Sklada za gradnjo stanovanj upokojencev
pri skupnosti. Poleg tega je
nakazala še 5,400.000 din iz
sredstev stanovanjskega sklada skupnosti, ki so evidentirana za občini Šmarje pri
Jelšah in Šentjur pri Celju.
Zdravstvena skupnost Slovenije pa je iz svojega solidarnostnega sklada v letu
1974 namenila za obnovo
zdravstvenih objektov v občinah Šmarje in Šentjur
8,230.000.— din.
Za izgradnjo šolskih objektov je bila izpeljana v občinah ljubljanske, mariborske
in zasavske regije posebna
akcija solidarnosti, v kateri
so posamezni delovni kolektivi dodatno namenili za izgradnjo šol
15350.542,— din.
Iniciativni odbor Zveze stanovanjskih skupnosti je izpeljal 25. julija 1974 podpis samoupravnega sporazuma o solidarnostnem
združevanju
stanovanjskih sredstev. Na temelju tega sporazuma je bilo za odpravo posledic potresa na Kozjanskem do 15. VI.
1975 združenih
28,586.572.— din.
Določbe tega sporazuma so
99,7-odstatno realizirane.
SKUPNA ZBRANA SREDSTVA 15. junija letos znašajo v vseh oblikah direktne
denarne pomoči
214,(©1.686.— din.
(Podrobno poročilo o virih
sredstev glej v priloženih tabelah.)
Obema pozivoma na solidarnost so se najštevilneje
odzvali delovni ljudje, ki so
zaposleni v družbenem sektorju, v nekaterih občinah pa
tudi kmetje in obrtniki in
drugi. Odziv delavcev zunaj
družbenega sektorja je bil,
po ugotovitvah samih občin-

skih koordinacijskih odborov,
v veliki meri odvisen tudi od
organiziranosti solidarnostne
akciji.
V vseljudski solidarnostni
akciji za pomoč je postalo
vprašanje sodelovanja vsake
posamezne delovne skupnosti
in slehernega posameznika
vprašanje njegovega odnosa
do solidarnosti kot pomembne in nepogrešljive sestavine
samoupravne
socialistične
družbe. Ugotovita moramo, da
je visoka stopnja razvitosti
solidarnostne zavesti delovnih ljudi tudi tokrat dobila
materialno potrditev v množičnem odzivu in velikem obsegu zbranih sredstev, saj so
tri četrtine zbranih sredstev
prispevali delovni ljudje z dodatnim delom ali neposredno
iz svojega osebnega dohodka.
Zato lahko solidarnostno akcijo v celoti ocenjujemo kot
zelo uspešno,
— saj smo v relativno kratkem času zbrali sorazmerno
velika sredstva in
— udeležba v solidarnostni
akciji je bila množična, akcija sama pa relativno dobro
organizirana. V njej smo tudi krepili solidarnostne vrednote socialističnih samoupravnih odnosov.
Posebno vrednost v solidarnostni akciji pomeni odziv delovnih ljudi in posebej
mladine, da z delom pomaga
na terenu. Zgled delovnih ljudi Velenja z akcijo pri gradnji šole in popravilu domov
v krajevni skupnosti Ziblka
je pritegnil tudi druge, kar
je omogočilo, da so do zime
bili rešeni vsi kritični primeri. številne delovne akcije
— vseh niti nismo mogli evidentirati — so podrobneje
navedene v poročilu Medobčinskega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa občin Šentjur in Šmarje. Med temi je bila posebnega pomena akcija članov
civilne zaščite iz Šentjurja, v
kateri so podprli in usposobili za prebivanje do sanacije
večino po potresu močno prizadetih objektov.
Med solidarnostne akcije
posebne vrste moramo šteti
tudi akcijo likovnih ustvarjalcev Slovenije, ki so iz svojih zbirk izločili 158 likovnih
del. Prodajno razstavo vseh
teh darovanih del je pripravila Mestna galerija v Ljubljani. Prodanih je bilo 107
del v skupni vrednosti 113.150
din, neprodana dela pa sta
prevzeli občini Šentjur in
Šmarje in bosta z njimi opremili nove šole.

Solidarnostna akcija je ▼
občinah Slovenske Konjice in
Celje tekla samostojno. Po
dogovoru sta obe občini iz
sredstev, ki sta jih na svojem
območju zbrali v solidarnostni akciji, najprej reševali probleme prizadetih na svojem
območju, z ostankom sredstev pa sta sodelovali pri sanaciji in gradnji na območju
šmarske občine.
V solidarnostno akcijo so
se široko vključili tudi delovni kolektivi Celja, ki so
svojim delavcem, prizadetim
po potresu, odobrili mimo dogovorjenega vrstnega reda stanovanjske kredite v višini
okrog 1,500.000.— din, pa tudi z udarniškim delom, dajanjem gradbenega materiala,
prevozi in drugim. Podobno
so se izkazali tudi nekateri
delovni kolektivi iz drugih
občin.
Posebej moramo poudariti,
da v solidarnostni akciji niso
zaostajali delovni ljudje iz
obeh prizadetih občin. Mnogi delovni kolektivi so delali
tri sobote za pomoč prizadetim, znatna je bila tudi
pomoč v materialu. Sosedska solidarnost je bila
veEkega pomena takoj po nesreči, ko so se ljudje marsikje utesnili, da bi sprejeli
pod streho sosedovo družino.
Pomembna je ta pomoč tudi
še sedaj, ko se je treba izseliti iz podprtih domov in jih
obnoviti. Močno deževje v jeseni in izredno mokra pozna
pomlad sta še posebej otežkočala življenje v razrahljanih hišah kakor tudi delo na
popravilih.
Solidarnostno akcijo sta politično vodili in usmerjali Socialistična zveza in Zveza sindikatov z Zvezo komunistov
na čelu, organizacijsko pa so
to veliko delo, ki je trajalo
več mesecev, vodili občinski
koordinacijski odbori. Koordinacijski odbori po občinah
in v mestu Ljubljani so ne
samo organizirali zbiranje
sredstev, ampak so predvsem
v jesenskih mesecih, ob odločilni pomoči Biroja za gradbeništvo, opravili veliko delo
pri organizaciji in usmerjanju gradbene operative, ko je
po dolgotrajnem deževju ostalo le se malo časa do zime.
Samo po zaslugi velike politične zavzetosti vseh družbe,
nojpolitičnih dejaivnikov v republiki kakor tudi celotnega
političnega aktiva, v prizadetih občinah je uspelo solidarnostno zbrana sredstva nar
lagati hitro in racionalno.
d

II. POLOŽAJ PO POTRESU
Po prvih poročilih, ki so tudi pritožb na ugotovitve prkazala na to, da je potres vega popisa, je Republiški kozajel ozko območje južno od ordinacijski odbor zadolžil
črte Celje — Rogaška Slati- Biro za tehnično pomoč, ki
na, se je kmalu pokazalo, da ga je medtem ustanovil, da
območje ni tako ozko in da opravi po prvotno uveljavljeso škode večje, kot se je spr- ni metodologiji pregled vseh
pritožb iz naknadnih prijav.
va domnevalo.
Republiški koordinacijski Republiški koordinacijski ododbor je zato zaprosil Zavod bor je tudi sklenil, da po 31.
za raziskavo materialov in 12. 1974 m mogoče več obravkonstrukcij v Ljubljani ter navati novih prijav. Pri tem
Fakulteto za arhitekturo, pa je treba podčrtati, da na
gradbeništvo in geodezijo Uni- terenu ni bil izveden popis
verze v Ljubljani, da s svo- od hiše d0 hiše, ampak da
jimi strokovnjaki pomaga je celotno delo slonelo na
ugotavljati obseg posledic po- načelu prijav, ki so jih zbitresa. Oceno obsega posledic rale krajevne skupnosti.
Ob popisu je bilo preglev Laškem, Celju in Slovenskih Konjicah so opravili ob- danih 3981 objektov v Šmarčinski koordinacijski odbori ju in 1309 v Šentjurju. Na ta
popis je bilo tekom jeseni
z lastnimi močmi.
leta 1974 vloženih v ŠentjurV poletju 1974 — takoj po ju 134 in v Šmarju 788 pripotresu — je celotno ugotav- tožb. 0o izteka leta so občaljanje posledic slonelo samo ni v občini Šentjur vložili
na prijavah prizadetih, ki so 599 novih prijav in v občini
jih štabom in pozneje koor- Šmarje 885. Biro za tehnično
dinacijskim odborom posre- pomoč je obravnaval vse pridovale krajevne skupnosti.
tožbe ter komisijsko pregleTak način ugotavljanja po- dal tudi vse nove prijave. Na
sledic je privedel pozneje do tej osnovi je stanje glede
tega, da se ugotavljanje ni števila stanovanj v III. in IV.
moglo zaključiti vse do kon- kategoriji ob zaključku evica leta 1974. Na podlagi zelo dentiranja in pregleda naŠtevilnih naknadnih prijav, pa slednje:

STANOVANJA
zasebni sektor
III. kategorija
IV. kategorija
družbeni sektor
III. kategorija
IV. kategorija

Šentjur

Šmarje

499
375

1004
1115

44

— zasebna najemniška stanovanja
Skupaj III. kategorija
IV. kategorija

34
499
453

skupaj stanovanj
952
skupaj v obeh občinah poškodovanih
ali uničenih stanovanj
Potres je prizadel tudi veliko število drugih nestanovanjskih objektov. Predvsem so
bili poškodovani ali uničeni
kmetijski gospodarski objekti (v zasebnem in družbenem
sektorju) in šolski objekti.
Hude poškodbe so utrpeli
tudi številni kulturni spomeniki, ki jih je na tem območju relativno veliko. Prizadete
so bile tudi zdravstvene postaje, gasilski domovi in prostori krajevnih uradov, milice in drugih.
10

95
52

1099
1263
2362
3314

Tri mesece po potresu še
vedno živelo:
pod šotori

41 družin

v prikolicah

38 družin

v zasilnih objektih 72 družin
skupaj

151 družin

Analiza socialne strukture prizadetega prebivalstva
(za III. in IV. kategorijo)
je pokazala naslednje stanje:

število
prizadetih,

,
A"™11

....
Vzdrževani

3470
5422
8892

1720
2841
4561

1464
2169
3633

Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Skupaj:
Od vseh prizadetih prebivalcev jih je stanovalo
v objektih III. kategorije 5155
v objektih IV. kategorije 3737
Struktura socialnega polo-

žaja lastnikov stanovanjskih
hiš, ki so glede na poškodbe
bile razvrščene v III. oziroma IV. kategorijo, je naslednja:

delavci
kmetje
upokojenci
obrtniki
ostali
skupaj
borci
prejemniki socialnih podpor
socialno ogroženi, ki so po
potresu prejeli denarno
socialno pomoč

Šentjur

Šmarje

245
452
110
35
32
874
189
46

455
1055
393
46
171
2119
245
208

404

793

III. REZULTATI SOLIDARNOSTI
Celotno delovanje Republi- Izvršni svet Skupščine SR
škega koordinacijskega odbo- Slovenije je nakazal sredstva
ra je bilo od vsega začetka za socialno najbolj ogrožene.
Republiški koordinacijski
usmerjeno k dvema osnovniodbor je takoj posredoval, da
ma nalogama:
— pomagati pri razvijanju je na ogroženo območje bilo
splošne solidarnostne akcije, poslanega dovolj gradbenega
da bi lahko zbrali nujna sred- materiala. Pri tej -nalogi so
stva za takojšnje ukrepanje se močno angažirala tudi lokalna podjetja. Efekt te poin
— omogočiti razvijanje ta- moči je bil manjši kakor bi
kojšnje operativne akcije na lahko bil, če bi odboru uspeterenu, da bi se pomoč lahko lo rešiti problem potrošniizvajala organizirano in učin- ških kreditov za nakup gradkovito v okviru razpoložljivih benega materiala tudi za
sredstev, da se tako prepreči kmete. Za primer elementarapatičnost med ljudmi in da nih nesreč bo v bodoče treba
se prizadete orientira k ob- najti primerno obliko potrošnovi in odstranjevanju po- niških kreditov za vse kategorije prebivalstva, sicer je
sledic.
Lahko ugotovimo, da je Re- pomoč povsem enostranska in
publiški koordinacijski odbor ne omogoča angažiranja zazaradi dobrega sodelovanja sebnih ekonomskih zmogljivovseh ostalih dejavnikov dal sti v obsegu, ki je možen.
Da bi omogočili takojšnje
pri realizacija obeh prej navedenih nalog svoj delež in odobravanje kreditov za sada je bilo oboje tudi dose- nacijo družbenega in zaseb-'
nega stanovanjskega fonda in
ženo.
Hitra in uspešna realizacija tako začeli z obnovo poškosolidarne pomoči je bila ves dovanih in uničenih objekčas tudi pogoj za nadaljnje tov, je Ljubljanska banka
razvijanje solidarnosti, česar odobril# stanovanjskima skuse je odbor pri svojem delu pnostma v Šentjurju in Šmarju 30 milijonov din kredita.
dobro zavedal.
Neposredno po potresu je To je omogočilo, da se je zastopil v akcijo štab za civil- čela akcija pri vseh prizadetih
no zaščito SRS ter dal na še predno so pritekala prva
voljo šotore in prikolice. Rde- sredstva, zbrana iz solidarnoči križ je takoj priskočil na sti (prva nakazila R.K.O. 23.
pomoč z opremo in obleko, 8. 1974). Do 1. IX. 1974 je za

začetek sanacije bilo danih
obema občinama na voljo
skupno s krediti 70 milijonov
din, kar predstavlja glede na
vse okoliščine, v katerih smo
razvijali akcijo solidarnosti,
lep uspeh.
Posebna komisija pri Republiškem seikretariatu za
kmetijstvo in gozdarstvo je
uredila vse potrebno, da so
podjetja dala pri odkupu
kmetijskih pridelkov in živine prednost prizadetemu območju. Republiški koordinacijski odbor je iz solidarnostno zbranih sredstev odobril
1,5 milijona din za regresiranje nakupa umetnih gnojil
in semenske koruze kmetom,
katerih objekti so bili razvrščeni v III. in IV. kategorijo.
Za ta ukrep smo se odločili,
ker je to bila edina oblika
gospodarske pomoči zasebnemu kmetijskemu sektorju in
ker kljub intenzivnemu prizadevanju odbora, da pridobi
sredstva za te regrese iz drugih virov, nismo uspeli.
Kreditno-hranUniška služba
je izvedla solidarnostno akcijo za močnejše kreditiranje
prizadetega območja in pri
tem dosegla pomembne rezultate.
Izobraževalna skupnost Slovenije je neposredno po potresu analizirala stanje in
predlagala rekonstrukcijo šolske mreže. Z zgraditvijo devetih šol bo opuščenih 15 starih in neprimernih šolskih
poslopij s skupno 10.000 kv.
m površine. Zgrajenih bo 7
tisoč kv. m novega funkcionalno in higiensko ustreznejšega šolskega prostora.
Temeljne izobraževalne skupnosti so organizirale prevoz
otrok z avtobusi v šolo tako,
da v glavnem pouk ni bil
prizadet, vendar je organizacija pouka zahtevala velike
napore otrok in še posebej
učiteljev. Stroške te organizacije so nosile temeljne izobraževalne skupnosti in obe
občini.
Takšna orientacija v delu

občini Šentjur
občini Šmarje
V občini Šmarje so morali
za to akcijo mimo nakazanih
sredstev angažirati dodatna
solidarnostna
stanovanjska
sredstva, v občini Šentjur pa
so v glavnem vse objekte podprli z akcijo civilne zaščite,
zato je bila poraba sredstev

vseh prizadetih dejavnikov
je omogočila, da se je kmalu
po potresu začela na celotnem
prizadetem območju ustvarjalna aktivnost, ki je ob stalnem sodelovanju vseh družbeno-političnih organizacij in
aktiva krajevne skupnosti
omogočila, da je bilo delovno
in politično razpoloženje ljudi dobro in da so prizadeti
uprli pogled v jutrišnji dan.
Najbolj neposreden dokaz za
to je, da je do zime bilo popravljenih veliko objektov v
I. in II. kategoriji in da so
mnogi ljudje pričeli z gradnjo
kljub izredno slabemu vremenu.
široko družbeno akcijo je
na terenu v jeseni resno zavrlo šest tednov trajajoče deževje, ki je deloma celo onemogočilo nastop organizirane gradbene operative. Zaradi tega se je
akcija sanacije v pozni jeseni, ko se je vreme izboljšalo,
usmerila prvenstveno na urejanje pogojev za prezimitev
družin, ki so stale brez strehe. Veliko število hiš so podprli ljudje sami, nekaj gradbena operativa, v občini
Šentjur pa je bila posebej
uspešna akcija civilne zaščite.
Republiški koordinacijski
odbor je iz. sredstev, ki so
se zbrala na skupnem računu, dodelil stanovanjskima
skupnostma:
— Šentjur
din 14,000.000.—
— Šmarje
din 42,000.000.—
za kreditiranje družbene in
zasebne stanovanjske izgradnje. Del sredstev za kreditiranje obnove stanovanjskega
sklada so nakazali obema občinama direktno občinski koordinacijski odbori.
Le-ti so nakazali za stanovanjsko graditev:
občini Šentjur din 7,340.511.—
občini Šmarje din 13,710.915,—
Republiški koordinacijski
odbor je za izgradnjo barak,
zasilnih bivališč, za podpiranje in za druge, za prezimitev nujne intervencije nakazal posebna dodatna sredstva:
Nakazano V

Porabljeno

1,000.000,—
3.000.000.—

725.000,—
5.440.417,—

nekaj manjša od prvotno
predvidene.
Po začetnih težavah je počasi steklo budi kreditiranje
zasebnikov za popravilo hiš
in gradnjo novih. V obeh občinah so izdali znatno več
sklepov o kreditih, kakor pa

je bilo na voljo sredstev za
takojšnjo realizacijo.
Do 15. 6. 1975 je bilo zasebnim graditeljem s sklepom
Skupaj

Šentjur
Šmarje
Skupaj

297
840
1137

samoupravne
stanovanjske
skupnosti odobrenih po občinah naslednje število kreditov:

kategorija kategorija
148
326
474

Skupaj sta obe občini iz
solidarnostno zbranih sreddružbenih stanovanj
zasebnih stanovanj
Skupaj

149
514
663

kmetJe

delavci

170
531
701

79
206
285

stev angažirali za sanacijo in
gradnjo novih:
30,501.233.— din
157,384.437,—din
187,885.670.— din

Vrednost sklenjenih kredit- segala višino dejansko razpono-posojilnih pogodb z za- ložljivih sredstev
sebniki je dne 15. 6. 1975 prev občim Šentjur pri Celju
20,170.489.—din
v občini Šmarje pri Jelšah
95,329.173.— din
Skupaj
115,499.662,—din
Iz tega pregleda izhaja, da
je večji del kreditno-posojilnih pogodb z upravičenci po
veljavnih pravilnikih ostal doslej še nepokrit in jih bo banka realizirala iz dotoka letošnjega leta.
Po posebnem pravilniku
znašajo krediti za objekte v
IV. kategoriji do 200.000.—
din (glede na socialni položaj) in za objekte III. kategorije do 120.000.— din, vendar v višini dejanskih stroškov protipotresne sanacije,
ki jo opravlja gradbena operativa. Vsa pomoč se zaenkrat daje v obliki posojil z
moratorijem do 1. 1. 1977; do
tega roka bo treba definirati
obseg solidarne pomoči, da
bi se v skladu s socialnimi
razmerami vsake posamezne
družine lahko odločilo, kolikšnega dela kredita posojilojemalec ni dolžan vrniti. Sorazmerno počasen dotok solidarnostnih sredstev utemeljuje takšno politiko, kar dokazuje tudi podatek, da je
doslej kreditirana le četrtina
vseh prizadetih. Podrobnejše
je rezultate sanacije stanovanjskega prostora zajel v
svojem poročilu Medobčinski
koordinacijski odbor obeh
prizadetih občin.
Rekonstrukcija šolske mreže je v teku. V izgradnji je
devet novih šolskih objektov.
Za izgradnjo novih objektov
sta se odločili temeljna in
republiška izobraževalna skupnost zatem, ko sta ugotovili,
da bi obnova posameznih

šolskih stavb stala od 57 odst.
pa celo do 86 odst. cene za
gradnjo novih (Zibika, Pristava, Šmarje, Loka pri Zusmu,
Kristan vrh). Po razvojnem
regionalnem načrtu je bilo
določeno, da bodo štiri šole
v celoti opuščene. To je sedaj tudi realizirano, šolski
objekti se grade v skladu z
republiškimi normativi in s
prostorom za malo šolo oziroma varstvo. Stanovanja za
učitelje se grade ločeno izven
šole (stare šole so imele tudi
učiteljska stanovanja).
Takoj po potresu je občina
Celje popravila dvanajst poškodovanih šol na svojem območju delno iz solidarnostnih
in delno iz rednih sredstev za
šolsko dejavnost. V občini
Slovenske Konjice so eno šolo popiavili iz solidarnostnih
sredstev, drugo šolo pa so
opustili in grade iz rednih
sredstev nov objekt, ki bo
zgrajen do jeseni leta 1975.
V občini Šentjur pri Celju je
bilo . treba sanirati sedem šol,
med njimi tudi osnovno šolo
v Ponikvi, dokler ne bonove.
Popravila je financirala v višini 200.000,— din temeljna
izobraževalna skupnost, potrebnih je še 266.000.— din.
V občini Šmarje na dveh šolah (Podčetrtek in Kostrivnica) sanacija še ni opravljena.
Potrebnih je še 450.00,— din.
Dom za stare v Jelšingradu
je podprt, del oskrbovancev
preseljen začasno v druge domove (zaradi prenatrpanosti
ni bilo mogoče preseliti vseh
11
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oskrbovancev). V teku je
gradnja novega doma, za katerega je republiški koordinacijski odbor iz solidarnostno zbranih sredstev prispeval
osem milijonov din, stanovanjski sklad sJcupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja pa 10,4 milijona
din. Za pokritje celotne investicije je odprtih še 5 milijonov din.
Republiški koordinacijski
odbor je glede na majhen
obseg sredstev, s katerimi je
razpolagal, le-ta prvenstveno
namenil za sanacijo stanovanjskega in šolskega prostora. Zato je za najnujnejše
zaščitne ukrepe na kulturnih
objektih lahko namenil samo
milijon din. V nadaljevanju
solidarnostne akcije bo nujno treba nameniti nekaj
sredstev zavarovanju posebno pomembnih kulturnih objektov.

Iz sredstev solidarnosti- so
bila opravljena zavarovalna
dela na gradovih Podčetrtek
(streha), Jelšingrad, Oliimje.
Dela niso zaključena in bo
treba omogočiti nadaljevanje
sanacijskih del.
Sanacija družbenih kmetijskih objektov se še ni začela
in v ta namen niso bila dana
niti solidarnostno zbrana niti
druga sredstva. Za kredite za
sanacijo stanja v družbenem
kmetijskem sektorju niso bili
dani ugodnejši pogoji.
Sanacija ni zajela drugih
objektov v družbeni lasti kot
so objekti in prostori družbenih organizacij, društev,
pokopališča in mrliške veže,
krajevni uradi, gasilski domovi in podobno.
Iz sredstev skupnega raifiuna solidarnosti pri republiškem koordinacijskem odboru so bila izplačana sredstva:
5 gradbenim materiaolom za-

ških, kakršne ima. -. današnja
tehnologija. Skupna vrednost
tako ugotovljenih potrebnih
sredstev za sanacijo stanja
se je med akcijo spreminjala
iz več razlogov. Deloma se
je spreminjal obseg ugotovljenih posledic (stanovanjski
fond in deloma nekateri
družbeni objekti) deloma pa
je bilo s projekti za nove objekte dokazano, da so bile
prvdtne ocene preveč približne.
Republiški koordinacijski
odbor je spremljal ves čas
namensko porabo sredstev.
Na predlog odbora
je

Služba družbenega knjigovodstva opravila več pregledov
poslovanja in pri tem kontrolirala namensko porabo izdatkov v skupni vrednosti
90,626.287 din. Ugotovljene so
bile drobne nepravilnosti. Povzetek iz poročil o posameznih pregledih je pripravila
Služba družbenega knjigovodstva. Na tej osnovi
republiški koordinacijski odbor ugotavlja, da so solidarnostno zbrana sredstva bila
doslej uporabljena v skladu
z nameni, za katere je bila
solidarnostna akcija organizirana.

IV. NADALJNJA SOLIDARNOST

Obseg poškodb po potresu nost za zdravstveno varstvo,
je tolikšen, da dosedanja ak- za ostali, dve postaji ni sredcija solidarnosti ne zadošča stev oziroma jih bo zbrala
ter jo je treba razširiti in skupnost v svojem okviru.
nadaljevati. Pri tem je repubV postopku sprejemanja je
liški koordinacijski odbor samoupravni sporazum vseh
mnenja, da škode nastale ob stanovanjskih skupnosti Slopotresu ni mogoče v celoti venije, na podlagi katerega
za stanovanjsko graditev
56,000.000,odpraviti samo na temelju so- naj bi letos stanovanjski
za komunalna dela
6,500.000,lidarnosti. Pomemben del skupnosti v obeh prizadetih
škode izvira namreč tudi iz občinah dobili za sanacijo
za gradnjo šol
4,000.000,starosti stavb, ki so nekvali- stanovanjskega fonda skupno
za gradnjo stanovanjskih provizorijev 4,000.000,tetno grajene na način, ki se 65 milijonov din, v prihodza dom počitka
8,000.000danes sploh ne uporablja njem letu pa nadaljnjih 40
več.
milijonov.
za zavarovanje kulturnih objektov
1,000.000,Za dokončanje lani začetih
V letošnjem letu za odpra
za regres gnojil in semenske koruze
1,500.000,vo posledic potresa razpola- del in za nove ukrepe v letošza popravilo kmetijskega šolskega
gamo z naslednjimi sredstvi: njem letu bo skupno torej
centra v Šentjurju
184.536,približno 100 milijo—■ imamo večino sredstev na voljo
za ostale stroške
4,778.747,din, od tega bo 42., miliza dograditev še nedokonča- nov
jonov potrebnih za šole, dom
Skupaj
85,963.283,nih šol; manjkajo samo sred- počitka
in zdravstveno postastva za drugi del druge faze jo. Nimamo
Saldo na računu R. K. O. 15. 6.1975
2,312.986,torej dovolj
izgradnje osnovne šole v sredstev za nadaljnjo
pomoč
88,276.269.—
Skupna sredstva R. K. O.
Šmarjah (prva faza je bila pri stanovanjski gradnji,
za
zgrajena iz rednih sredstev realizacijo že sklenjenih kreZ ostalimi sredstvi so raz- dostna, kar je omogočilo raz- izobraževalnih skupnosti, prpogodb pri obnavljapolagale samoupravne skup- vijanje zasebne inioiative;
vi del druge faze pa pretežno ditnih gospodarskih
poslopij,
nosti ter občinski koordina— da je še vedno zaposle- iz sredstev dragega solidar- nju
obnovo družbenih gospocijski odbori.
nih na saniranju stanja prek nostnega kroga gorenjske re- za
kmetijskih objektov,
će povzamemo rezultate 200 delavcev gradbenih pod- gije) ter del sredstev za šo- darskih
za zavarovanje kulturnih sposolidarnostne akcije, moramo jetij (več ne dovoljujejo tre- lo na Kristan vrhu;
menikov in za obnovo drugih
ugotoviti,
nutno razpoložljiva sredstva);
— imamo večino sredstev družbenih objektov.
— da nihče od prizadetih
— da je gradbena operati- za gradnjo doma počitka v
Nujno bo torej treba nani dočakal zime brez strehe, va Slovenije kljub težavnim Šmarjah 18 milijonov din, daljevati z različnimi oblikakljub skrajno slabim vremen, pogojem uspešno opravila manjka pa 5 milijonov din mi solidarnosti, pri tem pa
skim razmeram v jeseni;
za kritje celotne investicije; absolutno dajati prednost do.
svojo nalogo;
— da je izgradnja novega
— od sredstev na računih končanju izgradnje šolskega
— da samoupravne interesšolskega prostora v polnem ne skupnosti tudi same v občinskih koordinacijskih od- prostora, doma za stare in
teku in da je večji del novo- lastnih okvirih iščejo rešitve borov je približno 10 milijo- obnovi stanovanj.
zgrajenih šol že dograjen?
Predlagamo, da se sprejme
za nadaljevanje solidarnostne nov lahko namenjeno za pomoč pri stanovanjski gradnji; družbeni dogovor o uporabi
— da se je gradnja doma akcije.
— za gradnjo ene od treh sredstev za elementarne neVse posledice, ki jih je priza ostare začela;
zdravstvenih sreče, ki se zbirajo po zako— da je četrtina prizadetih zadejal potres, so bile ovre- poškodovanih
že dobila sredstva za sana- dnotene. Ovrednotenje ni bi- postaj je na voljo 8,5 milijo- nu, in sicer v letu 1975 kot
cijo svojih stanovanjskih ob- lo opravljeno na temelju ugo-' na din, ki jih je zbrala skup- sledi:
tavljanja dejanske škode, ker
jektov;
financiranje razlike pri izgradnji II, etape
— da je bil pomemben del takšnega ugotavljanja repub- 1. za
osnovne šole v Šmarju pri Jelšah
8,000.000.—
sredstev angažiran za obnovo liški koordinacijski odbor za
družbenih stanovanj, vendar vodenje solidarnostne akcije 2. za financiranje razlike pri izgradnji doma
za ostarele v Šmarju pri Jelšah
5,000.000.—
obnove družbenih stanovanj ni potreboval. Zato smo pone bo mogoče v letu 1975 v vsod skušali ugotovita kolikš- 3. za pomoč pri izgradnji družbenih stanovanj
20,000.000.—
na sredstva bodo potrebna,
celoti zaključiti;
— da je socialna pomoč da obnovimo objekte ali 4. za izplačilo odškodnine kmetijskim družbenim
organizacijam v višini 30 odst. nad
najbolj prizadetim bila pri- zgradimo nove. Razumljivo je,
nominalno vrednostjo (knjižna vrednost)
da je bila tudi vsa obnova
merna;
10,000.000,—
objektov v III. in IV. kategoriji
— da je bila oskrbljenost ocenjena na kvaliteti in stro12

5. za nujna zavarovalna dela na kulturnih objektih 2.000.000,—
6. za obnovo gospodarskih kmetijskih poslopij
6,000.000.—
zasebnikov
7. za regresiranje umetnih gnojil in semenske
koruze za setev jeseni 1975 in spomladi 1976
6,000.000.—
8. za pomoč pri obnavljanju stanovanjskih hiš
60,000.000.—
9. za organizacijo tehnične pomoči pr obnavljanju
stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij
3,000.000 —
Skupaj
Predlagamo, da letos 85%
zbranih sredstev za odpravo
posledic elementarnih nesreč
usmerimo z družbenim dodogovorom v pomoč prizadetim na Kozjanskem. Tako visok odstotek predlagamo zato, ker je minilo že skoraj
pol leta in potreb po teh
sredstvih še nimamo drugje.
Predlagamo, da se že letos
določi odstotek pomoči za
prihodnje leto. Po našem
mnenju se bo ta odstotek
moral tudi prihodnje leto gibati na okrog 70 odstotkov
vseh sredstev, če naj bi še

120,000.000.—
nadaljevali akcijo odpravljanja posledic.
Predlagamo, da o predlogu
namenske porabe sredstev za
odpravo posledic elementarnih nesreč razpravljajo vsi
po zakonu predvideni podpisniki družbenega dogovora.
Predlagamo tudi, da sprejme
jo tako zasnovano in opredeljeno porabo sredstev za leto
1975. Republiški koordinacijski odbor predlaga,
da podpisniki imenujejo za
upravljanje s sredstvi po
družbenem dogovoru poseben odbor.

Delo republiškega koordinacijskega
odbora
Republiški koordinacijski ljamo ustanoviteljem repubodbor je imel skupno deset liškega koordinacijskega odsej. Vsi sklepi so bili spre- bora, smo posredovali tudi
jeti na plenarnih sejah. Od- dnevne rede vseh sej repubbor je vedno sklepal ob so- liškega odbora in dnevne reglasju predstavnikov vseh de sestankov s predstavniki
ustanoviteljev in ob soglasju občanskih koordinacijskih odpredstavnikov prizadetih ob- borov, iz katerih je razvidna
čin. Kadar je usklajevanje obsežna in zapletena problezahtevalo več časa, je bi) matika, s katero smo se sresklep sprejet na naslednji se- čali pri organizaciji odpravji. Odbor je imel posebno ljanja posledic potresa na
finančno komisijo, sicer pa Kozjanskem.
Zavedamo se tudi določesi je pomagal s strokovnimi
službami republiške uprave. nih slabosti v svojem delu.
Službe družbenega knjigo- Odbor je bil zelo številen.
vodstva in samoupravnih in- Sestavljali so ga predvsem
teresnih skupnosti. Admini- zelo zaposleni delavci, zato
strativno delo sta opravljala je bilo dostikrat težko skliRepubliški sekretariat za ur- cati sejo. Večji del nalog je
banizem in Republiški sekre- opravljal zelo ozek krog člatariat za notranje zadeve. nov, kar je vplivalo na hiTajnik odbora je bil edini trost v reševanju. Naloge v
profesionalni delavec odbora. celoti prenesti na lokalne
Odbor je vzdrževal redne organe ni bilo mogoče, ker je
stike s svojimi ustanovitelji aasedba služb v obeh prizaprek njihovih predstavnikov. detih občinah nezadostna.
Vzpostavljeno je bilo redno, Odbor je porabil mnogo čapermanentno in dobro sode- sa za iskanje možnih rešilovanje z medobčinskim šta- tev, za dajanje iniciativ in
bom ter vodstvi skupščin in predlogov za akcijo ter za
družbenopolitičnih organiza- koordinacijo dela. Vse delo
cij obeh občin. Tako je bilo v koordinacijskem odboru je
mogoče hitro reševati odpr- bilo opravljeno na prostota vprašanja. Dobro je bilo voljni osnovi — v veliki meri
tudi sodelovanje z občinski- tudi izven rednega delovnega
mi koordinacijskimi odbori; časa.
Republiški koordinacijski
ob njihovem sodelovanju so
bili sprejeti vsi glavni sklepi odbor ob koncu ugotavlja, da
v zvezi s solidarnostno akcijo se akcija solidarnosti v doin njeno realizacijo na tere- sedanji obliki izteka in prednu. V poročilu, ki ga dostav- laga, da ustanovitelji prouči-

jo, ali je obstoj tega odbora
še potreben in ali ne bi bilo
smotrneje, da prevzame naći al j no nalogo pomoči odbor

podpisnikov družbenega dogovora o uporabi sredstev za
odpravljanje posledic elementarnih nesreč.

Zaključek
Republiški koordinacijski
odbor na podlagi doseženih
rezultatov v vsesplošni solidarnostni akciji ugotavlja, da
je bil osnovni namen akcije
po potresu uspešno dosežen.
Da ne bi bili razvrednoteni
dosedanji uspehi in dosežki,
je treba z racionalno pomočjo nujno nadaljevati, ker je
vse preveč ljudi še ostalo
brez pomoči, da bi ob lastnem trudu in odrekanju lahko rešili probleme, ki jim
jih je prizadejal potres. Akcija solidarnosti je pri mnogih
ljudeh na potresnem območju razvila občutek pripadnosti širši družbeni skupnosti

na tak način, ki ga doslej
niso poznali.
Republiški Koordinacijski
odbor se zahvaljuje tudi ob
tej priliki vsem, ki so kakorkoli pomagali, da je bila s
skupnimi napori vseh delovnih ljudi Slovenije premaga^
na doslej najhujša naravna
nesreča v tem stoletju in da
se ob odpravljanju posledic
te nesreče pri delovnih ljudeh Kozjanskega ponovno
utrjuje vera da v samoupravni družbi nihče ni sam
in da za njo velja načelo,
da sloni na solidarnosti in
vzajemnosti delovnih ljudi.

POROČILO O DELU ZA ODPRAVO
POSLEDIC POTRESA

A. Ocena stanja in ukrepi
Medobčinski koordinacijski
odbor za odpravo posledic
potresa na Kozjanskem je bil
ustanovljen za koordinacijo
dela pri odpravljanju posledic potresa v občinah Šmarje in Šentjur, zatem' ko so
izvršni sveti takoj po potresu imenovali koordinacijske
odbore v občinah. V tem poročilu daje medobčinski koordinacijski odbor za odpravo posledic potresa poročilo
o dosedanjem delu in nalogah v naslednjem redu:
A) Ocena stanja in ukrepi
B ) Finančno poročilo
C) Materialna pomoč
D) Stanovanjska izgradnja
E) Potrebna finančna sredstva za obnovo stanovanjskega fonda
F) Angažiranje občin po krajevnih skupnostih
G) Delovne akcije v letu 1974
Medobčinski koordinacijski
odbor za odpravo posledic
potresa za občine Šentjur pri
Celju in Šmarje pri Jelšah
ugotavlja, da je bila pomoč
republiškega koordinacijske-

ga odbora doslej učinkovita.
Ta pomoč je bila posebnega
pomena v začetku, ko je bila
poleg organizacijske potrebna tudi strokovna pomoč. To
delo je toliko pomembnejše
posebej zato, ker izhaja iz
izkušenj predhodnih katastrof na območju Jugoslavije (Banja Luka, Skopje). Prizadevanja Izvršnega sveta
SRS, SZDL Slovenije, ZK in
vseh dejavnikov na nivoju republike in še posebej nekaterih članov republiškega koordinacijskega odbora, ki so
se že v samem začetku ali
tudi pozneje vključili v prizadevanja za odpravljanje
posledic potresa, so odločilno vplivala na začetek in potek akcije. Pri tem želimo
posebej izpostaviti uspeh pri
zbiranju sredstev v prvem
solidarnostnem krogu, pri organiziranju gradbene operative in pri koordinaciji na nivoju republike.
Iniciativa Velenja, da prevzame patronat nad KS in
zgradi šolo v Zibiki, je široko odjeknila in ob angažiranju ter iniciativi republiških
organov postala nov, svoj13

stven način odpravljanja posledic potresa, tako da imajo
ena ali več slovenskih občin
patronat nad posameznimi
KS. Pri tem zasluži primer
Banjaluke izjemno priznanje,
nje.
Pomembno je tudi angažiranje samoupravnih interesnih skupnosti, posebej republiške izobraževalne skupnosti, republiške skupnosti
za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, republiške skupnosti za zdravstveno varstvo,
organizacije RK in drugih, ki
so se po svojih sposobnostih
vključevali v odpravo posledic potresa.
Posebnega pomena je bila
akcija samoupravnih stanovanjskih interesnih skupnosti, ki so neposredno po potresu združile 5 odstotkov v
solidarnostnih skladih zbranih sredstev in tako omogočile hiter začetek obnavljanja
stanovanjskih objektov.
Biro za tehnično pomoč
pri odpravljanju posledic potresa, ki ga je ustanovil Republiški koordinacijski odbor, je nedvomno opravil pomembno delo, škoda pa je,
da ni bil organiziran bolj
zgodaj in s popolnejšo kadrovsko zasedbo. Vsekakor
pa bi morali v primeru takšnih in podobnih naravnih nesreč strokovnjake mobilizirati, kar bi omogočilo hitrejšo
intervencijo.
Posebno priznanje zasluži
gradbena operativa, ki je v
začetku nekoliko manj, pozneje pa uspešno pomagala
pri odpravljanju posledic potresa in izdelavi sanacijskih
načrtov. V izredno težkih pogojih dela, h katerim je pripomoglo tudi deževno vreme,
je opravila obsežno delo in
s tem pomagala zagotoviti
prezimitev prizadetih.
•Jeste so poseben problem,
saj v mnogih primerih posamezne vasi in naselja zaradi
slabih komunikacij in slabega vremena sploh niso ali niso bile dostopne. Tako so
ljudje prevažali material tudi v samokolnicah, v pretežni meri pa z vprego. Nujno
bo potrebno zagotoviti sredstva za cestno povezavo, ki
je osnovni pogoj za nadaljnje delo gradbene operative.
Sredstva javnega obveščanja so odigrala v akciji pomembno vlogo, saj je bilo
mnogo napisanega in sporočenega delovnim ljudem, čeprav ne dovolj sistematično,
kar je posledica slabe informacijske dejavnosti v obeh
občinah.
Ljubljanska banka, ki se je
edina od poslovnih bank
14

vključila v odpravo posledic
tako na področju kratkoročnega kreditiranja kot tudi s
premostitvenimi krediti za
stanovanjsko izgradnjo, je
prispevala pomemben delež k
zagotovitvi potrebnih sredstev za potek akcije. Kljub
temu pa ostaja še vedno odprto vprašanje kreditiranja
sanacije objektov I. in II.
kategorije s potrošniškimi
kredita. Veljavni kreditni pogoji so v tej izjemni situaciji
nesprejemljivi. Višina kreditnega zneska, ki je vezana na
cenzus enkratnega katastrskega dohodka in dvoletna odplačilna doba praktično onemogočata, da bi prizadeti
občani, zlasti kmetje, z najemanjem takšnih kreditov
reševali potresno škodo. Ob
tem velja poudariti, da so
cenzusi pri uveljavljanju nekaterih drugih pravic (otroški dodatek, davčne olajšave
itd.) znatno ugodnejši. Menimo, da je potrebno ublažiti
kreditne pogoje na odplačilno dobo najmanj 5 let, na
višino možnega kredita 50.000
din in s spremembo cenzusov (npr. desetkraten KD).
Obe občini sta v sodelovanju s strokovnimi službami samoupravnih interesnih
skupnosti na nivoju občine
in republike oblikovali kriterije za ugotavljanje prioritetnega reda in odobravanje
posojil pri KS in SSS in jih
verificirali z občani.
Zaradi del na sanaciji poškodovanih objektov se bo
intenzivnost obdelave kmetijskih površin zmanjšala,
zato bo škoda v kmetijstvu
zaradi zmanjšane proizvodnje trajala dalj časa, čeprav
ni direktna posledica potresa. Posebno zaskrbljujoče je
dejstvo, da se na področju
kmetijstva sanirajo le stanovanjske zgradbe, medtem ko
je gospodarski del praktično
še nedotaknjen. Republiški
sekretariat za kmetijstvo in
gozdarstvo ter prehrano in
Kmetijska razvojna skupnost
sta predlagala program in
ukrepe za odpravljanje posledic potresa v kmetijstvu v
obeh občinah. Vendar banka
nekaterih predlogov ni sprejela v taikem obsegu in kvalitetah, kot jiih navajata koordinacijska
komisija
pri
RSKGP in izvršni odbor
Kmetijske razvojne skupnosti v svojem poročilu.
Služba družbenega knjigovodstva je opravila pregled
o porabi sredstev in ugotovila namensko koriščenje; pismena poročila so bila dostavljena RKO in vsem zainteresiranim dejavnikom.

ZAKLJUČKI
Rezultate odpravljanja posledic potresa v letu 1974
lahko ocenjujemo kot uspešne, saj smo uspeli:
1. poskrbeti vsem prizadetim varno prezimovališče;
2. sanirati 119 stanovanjskih stavb v III. kategoriji;
sanirati 87 stanovanjskih
stavb v IV. kategoriji;
— podpreti: v lastni akciji
319 stanovanjskih stavb;
— z gradbeno operativo
452 stanovanjskih stavb;
— začasne barake 81;
— montažne hiše 43;
3. zgraditi dve osnovni šoli;
4. začeti z izgradnjo ostalih
7 šol;
5. opraviti
priprave za
gradnjo doma počitka in
zdravstvenih objektov.
Koncept reševanja naravne
katastrofe, ki je specifičen po
svojem samoupravnem pristopu, zasluži posebno priznanje. Brez dvoma pa bi bil
uspeh boljši, če bi imeli izdelan mobilizacijski načrt,
ki bi ga lahko uporabili pri
podobnih elementarnih nezgodah. Za dosežene rezultate pa je bila posebnega pomena razširitev solidarnostne akcije v drugi solidarnostni krog, ki je zahvaljujoč
vsestranskemu prizadevanju
vseh političnih dejavnikov tako v občinah, TOZD, SIS,
KS kot 'V Socialistični republiki Sloveniji, uspel.
Delo na sanaciji se bo nadaljevalo tudi v tem letu, saj
je gradbena operativa že na
terenu. Obsežnih del v letošnjem letu ne bo mogoče
končati, saj ne bo na razpolago dovolj sredstev za celotno sanacijo, ki jo bo prav
gotovo potrebno nadaljevati
v naslednjem letu. Obseg prvotno predvidenih sanacij se
je povečal tudi na podlagi
naknadnih prijav, ki jih je
bilo treba upoštevati zaradi
sistema prvotnega zbiranja
prijav. Vzroke dodatnih prijav je iskati v naslednjih dejstvih:
a) Komisije pri krajevnih
skupnostih v začetku niso
pregledale vsega obstoječega
stanovanjskega fonda, temveč so sezname izdelale na
osnovi prijav občanov in delnega ogleda, drugače kot pri
drugih naravnih katastrofah

kot so toča ali poplave, ko
je registracija izvršena od
hiše do hiše.
b) Z ozirom na socialno
strukturo prebivalstva na
tem področju, za katero je
značilna neugodna starostna
struktura (cca 21 odstotkov
prebivalstva starega nad 60
let) in nizka izobrazbena
struktura prebivalstva (74 odstotkov z nedokončano osnovno šolo) ter veliko odseljevanje mladine iz teh območij, kar je vse povzročilo,
da so doma ostali ostareli,
bolni, ki največkrat iz teh
razlogov niso prijavili svoje
škode; razmeroma kratek
rok prvih prijav, ki je trajal
od 5. do konca julija, slabih
komunikacij, nezadostna razširjenost tiska, informacijskih sredstev (radio, TV) itd.
c) Občani tod niso bili doslej deležni družbene pomoči
in je tudi tokrat niso pričakovali.
d) Na tem območju je izredno visok odstotek stavb
starih nad 50 let, ki so pretežno grajene s kamnom in
s slabimi vezivi ali v kombinaciji kamen — les.
e) Premajhna zasedenost
socialnih služb, organizacije
RK in civilne zaščite, ki kadrovsko in organizacijsko niso bile sposobne v tem kratkem roku poskrbeti za ,vse
socialno ogrožene.
f) Kadrovsko in organizacijsko nezadovoljivo usposobljeni občinski organi obeh
' skupščin niso mogli zagotoviti primerno organiziranost
in strokovno pomoč krajevnim skupnostim, pri tem tudi
izkušenj iz drugih naravnih
katastrof ni bilo dovolj.
Zelja vodilnih funkcionarjev družbenopolitičnih organizacij, da se seznanijo s
konkretno situacijo na terenu, je vzbudila pri naših občanih posebno pozornost.
Obiski pa so veliko prispevali k objektivnejši informaciji o dejanskem stanju na
terenu.
V letošnjem in naslednjem
letu bo uspeh akcije poleg
maksimalnih lastnih naporov
odvisen v veliki meri od solidarnostno zbranih sredstev,
ki se bodo zbrala na osnovi
zakona in družbenega dogovora. Prav tako pa bodo pomembna kreditna sredstva,
ki jih bodo zbrale samoupravne stanovanjske skupnosti v
SR Sloveniji.

B. Finančno poročilo
1. Sklad za odpravo posledic potresa skupščine občine Šentjur
pri Celju za čas od 3. julija 1974 do 31. marca 1975
DOHODKI
Dotacija Izvršnega sveta Skupščine SRS
Prispevek delovnih organizacij z območja
občine Šentjur pri Celju
Prispevki drugih republik:
Pobratena občina Užička Požega
Prispevki občanov
Skupaj

din
300.000.—
584.740.80
337.99,90
3.816,70
1,226.557,40

83.000,—
285.500,—
20.000.—
180.400,—
7.378.—
72.197.—
2.669,30
10.837,50
661.981,80
564.575,60

2. Sklad za odpravo posledic potresa skupščine občine Šmarje
pri Jelšah za čas od 3. julija 1974 do 31. marca 1975
DOHODKI
Dotacija Izvršnega sveta Skupščine SRS
Prispevek delovnih organizacij območja občine
Šmarje 1. in 2. solidarnostni krog
Prispevek delovnih organizacij izven občine
Prispevki iz drugih republik:
— pobratena občina Arilje
— Občina Subotica rezervni sklad
Prispevki občanov
ZRMK — Ljubljana Refundacija
Skupaj

q Stanovanjska izgradnja
1. Viri sredstev

IZDATKI
Socialne podpore socialno ogroženim borcem:
49 družinam borcev
168 socialno ogroženim družinam
Štabu za civilno zaščito
Popravilo objekta Kmetijskega šolskega centra
Pregledna karta potresnega območja
Stroški komisij za kategorizacijo objektov
poškodovanih po potresu
Storitve službe družbenega knjigovodstva
Ostali stroški (»Delo« Ljubljana)
Skupaj
Saldo 31. 3.1975

C. Materialna pomoč za potresno
območje — občina Šmarje pri Jelšah
Barve, laki razni — 2,5 to- Ljubljana;
Deke — 30 kosov od RK
ne, od podjetja MAVRICA«;
Izolit plošče — 500 kosov, Banjaluka;
šotori (četvorčki) — 10 kood podjetja GRAMEX Ljubsov od republiškega štaba
ljana;
Mešalci za beton — 20 ko- Ljubljana;
Rabljena strešna opeka —
sov, od podjetja AVTOTEH3000 kosov od privatnika iz
NA« Ljubljana;
Samokolnice — 30 kosov Ormoža (Skoliber Ljubomiod podjetja »AVTOTEHNA« ra).

600.000,—
806.906,15
265.306,65
212.877,70
100.000,—
4.094,—
43.495,60
2,032.680,10

IZDATKI
Socialne podpore socialno ogroženim ter borcem
216.910.—
Prispevki KS za sanacijo dovoznih cest
330.125,—
Prikolice — plačilo
298.350,—
Prispevek zemljiški kmetijski skupnosti za priprave
dokumentacije za sanacije kmetijskih objektov
130.000,—
Stroški kategorizacije objektov poškodovanih
po potresu
88.288,45
Stroški delovanja občinskega štaba za odpravo
posledic potresa
33.304,75
Bančni stroški
25.658,80
1,122.637,00
Skupaj
910.043,10
Saldo 31. 3.1975
Saldi na računih obeh občin z dne 31.3.1975 so namenjeni:
1. Za socialne podpore socialno ogroženim občanom in borcem,
2. Za sanacijo družbenih objektov.

sredstva iz solidarnostnega
računa rep. koord. odbora
sredstva iz II. solidar. kroga
(nakazila občinskih štabov)
Skupaj
premostitvena sredstva po
pogodbah, posojilo LB
Skupaj

Šmarje
45,000.000,—

15,000.000,—

13,710.915,—
58,710.915,—

7,340.511,—
22,340.511,—

22,000.000,—
75,005.581,85

5,000.000,—
27,340.511,—

Z. Porabljena in angažirana sredstva
za gradnjo družbenih stanovanj 23,700.000.—
525.233,40
za sanacijo družbenih stanovanj
za kreditiranje IV. potr. kat.
(zasebni sektor)
87,562.550,—
za kreditiranje III. potr. kat.
34,311.887 —
(zasebni sektor)
porabljena sred. za podpiranje 2,750.825,60
2,689.592,00
porabljena sredstva za barake
nakazana sredstva občinskemu
štabu za urejanje cest za
2,500.000,dostop gradbene operative
Skupaj
Podroben prikaz razdelitve sredstev po krajevnih
skupnostih in socialni strukturi upravičencev je razviden
iz priloženih tabel.
Iz pregleda angažiranih in
porabljenih sredstev po stanju 15. 6. 1975 je razvidno,
da so ta znatno večja kot
znašajo razpoložljiva sredstva. Do prekoračitve je prišlo zaradi tega, ker smo pričakovali večji priliv sredstev
iz drugega solidarnostnega
kroga in drugih virov solidarnosti že tekom zime in
spomladi letos.
V skladu s sklepi republiškega koordinacijskega odbo
ra, Sa se vsa sredstva za nadomestitev oziroma sanacijo
stanovanjskih hiš in stanovanj usmerjajo preko samoupravnih stanovanjskih skupnosti obeh občin, sta obe samoupravni stanovanjski skupnosti sprejeli dva pravilnika:
— pravilnik o kreditiranju
nadomestitve in
sanacije
družbenih stanovanj;
— pravilnik o stanovanj-

Šentjur

154,040.0

6,050.000,—
226.000,—
18,360.000,—
17,150.000,—
725.000,—

42,511.000,—

skih posojilih občanom in civilnopravnim osebam za nadomestitev in sanacijo stanovanj in stanovanjskih hiš.
Razlogi, da se sredstva za
stanovanjsko izgradnjo razdeljujejo samo v obliki posojil, so predvsem naslednji:
1. Delež kreditnih in nepovratnih sredstev v strukturi
skupnih solidarnostno zbranih sredstev se spreminja in
še ni dokončno znan.
' 2. Poraba sredstev je pri
koristnikih racionalnejša.
3. Socialni in drugi kriteriji, ki naj bi omogočili individualni pristop k odpisovanju
posojil, bodo izdelani v času
pogodbeno določenega moratorija. Tak pristop je v tem
času realen.
3. Pravno tehnična problematika kreditiranja
Samoupravni stanovanjski
skupnosti sta v začetnem obdobju odobravali posojila izven določil zakona o programiranju in financiranju gra15

ditve stanovanj (odobravanje
posojil nad 25 let). V teku je
vsklajevanje rokov odplačil v
smislu določil veljavnega zakona.
Služba družbenega knjigovodstva, ki je opravila pregled porabe sredstev za kreditiranje nadomestitve in sanacija stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni in individualni lastnini, je ugotovila, da so sredstva uporabljena namensko. Svoje ugotovitve je podala pismeno.

1. Za nadomestitev in sanacijo
družbenega stanov, sklada
2. Za nadomestitev in sanacijo
zasebnega stanov, sklada
3. Podpiranje
4. Za izplačilo že dobavljenih
in še potrebnih barak
Skupaj
5. Problematika realiziranja
odobrenih posojil
Prizadetim občanom odobravajo KS in SSS skupaj z
RK in socialnimi službami
kredite po prioritetnem redu
na osnovi zato sprejet m pravilnikov.
Do sedaj je bilo odobrenih
v obeh občinah (Glej priložene tabele)
III. kategorija 346 kreditov
IV. kategorija 506 kreditov
Medtem ko so prizadetim
v IV. kategoriji odobreni krediti do višine 200.000 so prizadetim v III. kategoriji odobreni krediti v višini dejansko potrebnih sredstev za sanacijo, vendar največ do
120.000 din.
Osnovni problem, ki se pojavlja v zvezi z realizacijo
odobrenih posojil, je razlika
med višino skupno odobrenih
posojil in višino razpoložljivih sredstev, saij je znašala
ta razlika dne 15. 6. 1975

4. Obnovitveni program za
leto 1975
Zaradi omejenih sredstev
za kreditiranje nadomestitve
in sanacije stanovanjskega
sklada v družbeni in individualni lasti sta samoupravni
stanovanjski skupnosti za leto 1974 in za leto 1975 angažirali tudi že del predvidenih
sredstev na podlagi zakona o
solidarnosti in samoupravnega sporazuma o združevanju
stanovanjskih sredstev, in sicer:
Šmarje

Šentjur

41,420.000.—

10,850.000,—

125,000.000.—
300.000,—

39,065.000,—
100.000 —

500.000.—
167,220.000.—

250.000,—
50,265.000.—

— v občini Šmarje pri Jelšah — 95.329.173
— v občini Šentjur pri "Celju — 20.170.489
Skrajno pa je zaostrila situacijo banka, ki opravlja finančne posle, ki je s svojim
sklepom prenehala sklepati
posojilne pogodbe, dokler ne
bosta sprejeta družbeni dogovor na podlagi zakona o
solidarnosti in samoupravni
sporazrum o sredstvih samoupravnih stanovanjskih skupnosti. To je povzročilo, da
gradbena operativa ni imela
jamstva, da bodo njihove
storitve plačane in pretila je
nevarnost, da bo začela zapuščati to območje. Po sprejetju že navedenega dogovora in samoupravnega sporazuma pa bo nastal zaradi dinamike priliva sredstev problem likvidnosti, ki ga bo
treba nujno reševati s premostitvenimi posojili.

E. Potrebna finančna sredstva za
obnovo stanovanjskega sklada, ki ga
je prizadel potres
I. Družbeni stanovanjski fond — občina Šmarje pri Jelšah
1. Nadomestiti z novo gradnjo 38 objektov
— 96 2 stanovanjskih enot poprečno po
56 m po ceni za kv. m din 5.400.— (v tem
številu je zajeta tudi nadomestitev stanovanj
v starih opuščenih šolah, ki se nadomeščajo
pri novo lociranih šolah) je
33,696,000.— din
2. Sanacija IV. in III. kategorije:
17 objektov — 95 stanovanj, poprečno
na stanovanjsko enoto 117.000.— din je
16

11,115.000.— din

3. Sanacije II. in I. potresne kategorije
— ocena
4. Zagotovitev stanovanj občanom in družinam,
ki so stanovali v zasebnem stanovanjskem
skladu: 52 stanovanjskih enot, poprečno
65 m2 po 5.400.— din za kv. m je
Skupaj družbeni stanovanjski fond

8,000.000.— din

18,252.000,71,063.000-

II. Družbeni stanovanjski fond — občina Šentjur pri Celju
1. Nadomestiti z novogradnjo 44 stanovanjskih
enot povprečno 65 m-f po ceni 5.400.— za kv. m
2. Sanacija družbenih stanovanj
3. Zagotovitev stanovanj občanom in družinam,,
ki so stanovale v zasebnem stanovanjskem
fondu — 34 stanovanjskih enot površine po
65 m2 po ceni 5.400 din za kv. m
Skupaj družbeni stanovanjski fond

15,440.000,—
1,000.000,—

11,934.000.—
28,374.000.—

III. Zasebni stanovanjski fond
Za sanacijo stanovanjskih hiš III. in IV. kategorije bo potrebno:
Občina
Šmarje
Šentjur
I. popis
štev.
Potrebna štev. Potrebne
s prekategorizacijo
sredstva
sredstva
III. potresna kat.
759
67,511.000 283
25,187.000
IV. potresna kat.
823 331,669.000 197
79,391.000
Skupaj
1582 399,180.000 480 104,578.000
II. popis
III. potresna kat.
245
21,805.000 216
19,224.000
IV. potresna kat.
292 X 117,676.000 178
71,734.000
Skupaj
537 139,481.000 394
90,598.000
Skupaj I. in II. popis 2119 538,668.000 874 195,536.000
Večji odstotek v II. popisu za SOb Šentjur je v različnem
časovnem zaključku I. popisa (prvi popis v SOb Šentjur je
bil zaključen prej kakor v SOb Šmarje).
Osnova za izračun potrebnih sredstev je upoštevana:
— IV. potresna kategorija
403.000 din po enoti
— III. potresna kategorija
89.000 din'po enoti
Potrebna sredstva za: sanacijo družbenega in zasebnega
stanovanjskega fonda znašajo skupno:
Občina
Šmarje

Občina
Šentjur

Skupaj

— družbeni stanovanjski
fond
71,063.000
— zasebni stanovanjski
fond
538,661.000

28,374.000

99,437.000

195,536.000

811,127.000

Skupaj

223,910.000

910,564.000

609,724.000

F. Angažiranje občin po krajevnih
skupnostih
Predlagani koncept Republiškega koordinacijskega odbora za organizacijo odprave
posledic potresa, da posamezne občine ali več občin prevzamejo odgovornosti za odpravo posledic potresa za določene KS, ocenjujemo kot izredno pozitiven. To je omo-

gočilo, da se je širša slovenska javnost neposredno seznanila ^posledicami potresa
in problemi organiziranja odpravljanja teh posledic. V ta
namen so bili opravljeni neposredni razgovori. s predstavniki koordinacijskih odborov in drugih političnih no-

silcev akcije občin in prizadetih krajevnih skupnosti.
Neposredno spoznavanje stanja na terenu je omogočilo,
da so se delovni kolektivi
pred odločitvijo za solidarnostni prispevek informirali
o problemih v določenih KS.
Poznavanje problematike v
KS je vzpodbudilo delovne
ljudi v občinah, da so se za
prevzeto nalogo izredno angažirali. Tako so poleg dogovorjenega zbiranja sredstev v krajevni skupnosti reševali tudi vse druge probleme, ki so pomembni za izvedbo osnovne naloge: odpravo posledic potresa.
V tem smislu so se na območju občane Šmarje pri Jelšah zlasti angažirale občine
Maribor, Lendava, Murska
Sobota, Slovenska Bistrica v
KS Podčetrtek, Velenje in
Žalec v KS Zibika; Celje v
KS Mestinje, Zasavske občine v KS Vinski vrh; občina

Banjaluka v KS Šentvid
idr. Premajhno angažiranje
nekaterih občin pa povzroča
neugodno vzdušje v posameznih KS zaradi neenakomerne
intenzivnosti in obsega akcij
za odpravo posledic potresa.
Zaradi velikega števila po
potresu prizadetih KS v občini Šmarje pri Jelšah in temu
ustreznega števila občin, ki
so prevzela nad njimi patronat, pomeni koordiniranje
akcij za odpravo posledic potresa izredno obsežno in težavno nalogo za koordinacijski odbor in druge organe v
občini.
Povezovanje mesta Ljubljane z občino Šentjur se kaže zlasti v enotnem nastopu
vseh družbenopolitičnih dejavnikov in mesta kot celote,
operativno združenih v koordinacijskem odboru za odpravo posledic potresa na
Kozjanskem.

G, Delovne akcije v letu 1974
— gradnja pretvornika na
Akcije v letu 1974 so potekale tako, da so številni mla- Vina gori (RTV Ljubljana);
— napeljava PTT v Vinski,
dinski aktivi delovnih organizacij in terena in z usme- vrh Zibika (PTT Zasavje);
— cesta Vinski vrh (KS
ritvijo občinskih koordinacijskih odborov občin v krajev- Mengeš);
— šola Loka pri 2usmu 1
ne skupnosti, za katere so
prevzeli obveznosti, organizi- delovni dan (kolektiv Marrali enodnevne in večdnevne les);
— šola Loka pri Žusmu 1
akcije kot pomoč pri gradnji
objektov na potresnem ob- delovni dan (kolektiv Juteks
2alec);
močju.
— podpiranje
objektov
Takšne udarniške mladinske delovne akcije so bile pri (dve nedelji, CZ Šentjur.
gradnji Sol, usposabljanju
Izključno mladinski karakcest, gradnji vodovodov, na- ter so imele naslednje akcije:
peljavi elektrike in pri grad— V mesecu avgustu 1974
nji individualnih stanovanj- je bila štirinajstdnevna akciskih hiš.
ja mladine Rog. Slatine. SoObsežnejše akcije so bile delovalo je 34 mladincev pri
organizirane na naslednjih izkopih temeljev in pri nekaobjektih:
terih zidarskih delih.
— osnovna šola Zibika (Ve— V avgustu 1974 enodnevlenje);
na akcija mladine Šmarja;
— osnovna šola Šentvid sodelovalo je 32 mladincev,
(Ormož, domači mladinci, ob- delali so na cesti Ločnec —
činska uprava);
Vinski vrh.
— osnovna šola Pristava
— Enodnevna akcija v na(Delovni kolektivi mesta Ma- selju Šmarje, sodelovalo je
ribor);
54 mladincev iz Šmarja, Ce— osnovna šola Vinski vrh lja, Konjic in Žalca, kopali so
(Zasavje, domači mladinci, temelje za nove hiše.
občinska uprava);
— Enodnevna akcija v Zi— osnovna šola Pristava — biki, sodelovalo je 48 mladinZibika in drage ceste v KS cev iz Velenja, Mozirja, LaZibika (Velenje);
škega in Šentjurja, kopali so
— cesta Podčetrtek — temelje za nove hiše.
Olimje
(Maribor, domači
— Enodnevna akcija v namladinci);
selju v Šmarju, sodelovalo je
— napeljava elektrike pri 39 mladincev iz Pedagoške
socialno ogroženih občanih v gimnazije iz Celja in Šmarja.
KS Podčetrtek (Maribor);
— Enodnevna akcija (ko— gradnja zasebnih stano- panje temeljev osnovne šole
vanjskih hiš socialno ogrože- Šentvid), sodelovalo je 60
nih občanov (mladina Rog. mladincev iz Ormoža, ŠentviSlatina in Šmarje);
da in Šmarja.

— Enodnevna akcija v naselju Šmarje, sodelovala je
ekonomska šola s 45 mladinci.
— Večkratne enodnevne akcije mladine iz Velenja so v
Zibiki (Izkop temeljev in betoniranje pri šoli in stanovanjskih zgradbah). V teh
akcijah je sodelovalo cca 180
mladih iz Velenja in Zibike.
— Kopanje temeljev osnovne šole Vinski vrh, sodelovalo je 30 mladincev občine
Šmarje.
— 14-dnevna akcija mladine
EŠC TAM iz Maribora, delalo preko 30 mladincev
na cesti Podčetrtek-Olimje.
— 7-dnevna akcija iste šole

na večjih cestah v Podčetrtku, 45 mladincev.
— Enodnevna akcija mladine Mestinje in Aljažev hrib
iz Celja, sodelovalo je preko
60 mladincev na cesti proti
novi osnovni šoli v Mestinju.
— Enodnevna akcija mladine Šentvid pri Grobelnem,
sodelovalo je 50 mladincev
na urejanju okolice nove šole.
— Enodnevna akcija. mladine Šentvid pri Grobelnem,
sodelovalo je 34 mladincev na
urejanju in čiščenju nove
šole in zelenice.
Kljub napovedani zvezni
mladinski akciji ta ni bila izvedena.

POROČILO O ZBRANIH SREDSTVIH
ZA ODPRAVO POSLEDIC POTRESA
NA KOZJANSKEM IN NJIHOVI
RAZPOREDITVI
1. V solidarnostni akciji zbrana sredstva za odpravo
posledic potresa na Kozjanskem:
— I. krog zbiranja sredstev

89,294.553,— din

— II. krog zbiranja sredstev

79,875.975,— din

— posebne akcije nekaterih občin za
konkretne namene

15,850.542,— din

— direktna nakazila z območja SRS
na občinska računa sredstev za odpravo
posledic potresa občin Šmarje in Šentjur 1,626.517,— din
— neposredno angažirana sredstva posameznih
organizacij z območja SRS:
Zdravstvena skupnost Slovenije

12,229.000,— din

Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SRS
10,400.000,»— din
Ostale organizacije z območja SRS

1,505.215,— din

— nakazila iz drugih republik
(brez Banjaluke)
— nakazila iz inozemstva

916.054.— din
93.427,— din

— prodaja umetniških del (iztržek)

98.150,— din

— nakazilo iz republiške proračunske
rezerve

900.000,— din

— nakazilo iz republiškega"proračuna
— Ljubljanska banka — nakazilo obresti
Skupaj zbranih sredstev

1,200.000,—din
102.253,— din
214,091.686,— din

Opomba: Od tega se nanaša na združena
sredstva iz solidarnostnih stanovanjskih
skladov (po posebnem seznamu)

28,586.572,— din

Skupno zbranim sredstvom bi bilo potrebno
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■ Sklad za solidarnost pri Republiški
konferenci SZDL SR Makedonije

dodati še sredstva Banjaluke za gradnjo šole
v Šentvidu, ki znašajo po oceni najmanj
5,5 milijona din, kakor tudi 1,5 milijona din,
ki so jih delovni kolektivi Celja namenili
svojim delavcem, prizadetim po potresu.
Prav tako je bila vrednost darovanih'Slik za
60.000,— din večja od izkupička prodaje.
2. Premostitveni kredit stanovanjske
podružnice Ljubljanske banke:
Kredit v znesku z.rokom vračila 31.12.1974 10,000.000,— din
Kredit v znesku z rokom vračila 31. 3.1975 20,000.000,— din
Ta dva kredita še nista vrnjena.
3. Od vsote pod 1. je bilo na račun rep. odbora
za odpravo posledic potresa na Kozjanskem
efektivno vplačanih (ostala sredstva so
vplačana na račune občinskih
koordinacijskih odborov)
88,276.270,- din
4. Izplačila po sklepih rep. koordinacijskega
odbora znašajo
85,963.284,— din
5. Saldo na računu rep. koordinacijskega
odbora na dan 31. 3. 1975
2,312.986,— din
6. Salda na občinskih računih na dan 31.3.1975 22,819.416,— din
Podatki pod zap. 1., 4. m 6'. so razčlenjeni v prilogah.
SPECIFIKACIJA NAKAZIL ZA ODPRAVO POSLEDIC
POTRESA NA KOZJANSKEM IZ DRUGIH REPUBLIK*
—■ Delovni kolektivi Užičke Požege (pobratena~
občina z občino Šentjur pri Celju)
-337.999,90 din
— Jugoslovanska pomorska agencija, Beograd
1.033,05 din
— Sklad skupne porabe — Elektroveze, Beograd

6.890,00 din

Skopje

100.000,00 din

Skopje

200.000,00 din

• Trgovska mreža Zagreb

593,05 din

• »Čoka«, Čoka

461,40 din

■ »Vajda«, Čakovec
»Belje«, Belje
Rudnik i topionica bakra Bor, ŠR Srbija

1.400,00 din
1.239,00 din
50.000,00 din

Skupščna občine in delovni kolektivi z Arilja
(pobratena občina z občino Šmarje)
212.877,70 din
— Ostala nakazila
3.560,00 din
Skupaj

916.054,10 din

* V podatkih ni upoštevana pomoč Banjaluke, ki je zgradila in opremila šolo v Šentvidu pri Grobenem (šola je bila
izročena svojemu namenu 27. aprila 1975).
SPECIFIKACIJA NAKAZIL IZ INOZEMSTVA
— delavci Zasavskih premogovnikov pri firmi
Dielmah — Haniel, ZR Nemčija

13.394,00 din

— Rudis Trbovlje, Ibbenbiiren

36.885,00 din

— druga nakazila iz inozemstva

43.148,00 din

Skupaj

93.427,00 din

PREGLED IZPLAČANIH SREDSTEV IZ RAČUNA REPUBLIŠKEGA
KOORDINACIJSKEGA ODBORA ZA ODPRAVO POSLEDIC POTRESA NA
KOZJANSKEM (50100-655-50038)
I. IZPLAČILA NA PODROČJU SKUPŠČINE OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Tek
gf ' Uporabnik sredstev
1. Stanovanjska skupnost SO Šmarje pri Jelšah
2. TIS Šmarje pri Jelšah
3. Stanovanjska skupnost Šmarje pri Jelšah
4. Skupščina občine Šmarje pri Jelšah
5. Stanovanjska skupnost SO Šmarje pri Jelšah
6." Skupščina občine Šmarje pri Jelšah
1. Skupščina občine Šmarje pri Jelšah
8. Kulturna skupnost Šmarje pri Jelšah
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nakazano
dne

namen na.ka.zi1*

Znesek

23.8.1974 (sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
22,500.000,00
(sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
1,000.000,00
28.8.1974 za obnovo oziroma izgradnjo šolskega prostora
7,500.000,00
28.8.1974 (sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
27. 9.1974 akontacija za komunalno opremljanje in nakup
zemljišč za gradnjo šolskih objektov
(sklep 5. seje RKO z dne 20. 9.1974)
2,000.000,00
27. 9.1974 za kreditiranje stanovanjske izgradnje
v družbenem in zasebnem, sektorju
(sklep 5. seje RKO z dne 20. 9.1974)
12,000.000,00
7.11.1974 za komunalno urejanje gradilišč novih šol,
družbenih stanovanjskih in drugih objektov
(sklep 6. seje RKO z dne 7.10.1974)
3,000.000,00
15.11.1974 za urejanje provizoričnih rešitev in za
nadomestne objekte
(sklep 6. seje RKO z dne 7.10.1974)
3,000.000,00
25.11.1974 za sanacijo naslednjih objektov: Olimlje,
Podčetrtek, Loka pri Zusmu in Jelsingrad
(sklep 6. seje RKO z dne 7.10.1974)
1,000.000,00

9. Skupščina občine Šmarje .pri Jelšah
10. KK Hmezad 2alec

23.1.1975 namenska sredstva za izgradnjo
150 postelj doma počitka Jelšingrad
(sklep 4. seje RKO z dne 21. 8.1974)
4.12.1974 za regresiranje umetnih gnojil in sem. koruze
(sklep 6. seje RKO z dne 7.10.1974)

Skupaj

8,000.000,00
900.000,00
60,900,000,00

II. IZPLAČILA NA PODROČJU SKUPŠČINE OBČINE ŠENTJUR PRI CELJU
1. Stanovanjska skupnost Šentjur prt Celju
2. TIS Šentjur pri Celju
3. Stanovanjska skupnost Šentjur pri Celju
4. TIS Šentjur pri Celju
5. Skupščina občine Šentjur pri Celju
6. Samoupravna stanovanjska skupnost
SO Šentjur pri Celju
7. Sklad za komunalno urejanje stavbnega
zemljišča SO Šentjur pri Celju
8. SO Šentjur pri Celju
9. KK Šentjur
Skupaj
III. RAZNO
1. Zavod za raziskavo materiala, Ljubljana
2. IMV, Industrija motornih vozil, Novo mesto
3. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
Ljubljana
4. Stanovanjska skupnost SO Slovenske Konjice
5. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
6. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
7. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
8. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
9. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
10. Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij,
i
Skupaj
Kmetijski šolski center Celje
REKAPITULACIJA
I. Izplačila za območje občine Šmarje
II. Izplačila za območje občine Šentjur
III. Druga izplačila po sklepu
republiškega koordinacijskega odbora
IV. Kmetijski šolski center Celje
Skupaj

23.8.1974 (sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
28.8.1974 za nemoten potek že začetih del za obnovo
oziroma izgradnjo šolskega prostora
(sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
28. 8.1974 (sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
27. 9.1974 za izgradnjo šole v Loki pri 2usmu /
(sklep 5. seje RKO z dne 20.9.1974)
2.10.1974 akontacija za komunalno opremljanje in nakup
zemljišč za gradnjo šolskih objektov
(sklep 5. seje RKO z dne 20. 9.1974)
18.10.1974 za kreditiranje stanovanjske izgradnje
v družbenem in zasebnem sektorju
(sklep 5. seje RKO z dne 20. 9.1974)
7.11.1974 za komunalno urejanje gradilišč novih šol,
družbenih stanovanjskih in drugih objektov
(sklep 6. seje RKO z dne 7. 10.1974)
15.11.1974 za urejanje provizoričnih rešitev
in za nadomestne objekte
(sklep 6. seje RKO z dne 7.10.1974)
4.12.1974 za regresiranje umetnih gnojil in sem. koruze
(sklep 6. seje RKO z dne 7.10.1974)

7,500.000,00
1,000.000,00
2,500.000,00
2,000.000,00
500.000,00
4,000.000,00
1,000.000,00
1,000.000,00
600.000,00
20,100.000,00

13. 8.1974 avans na račun opravljenega dela za
ocenitev škode potresa na Kozjanskem
(sklep 1. seje RKO z dne 28.6.1974)
500.000,00
22. 8.1974 za plačilo nakupa 6 prikolic SO Šentjur
(sklep 4. seje RKO z dne 21. 8.1974)
161.800,00
3. 9.1974 za kritje stroškov strokovnih ekip
(sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
1,500.000,00
23. 9.1974 vračilo vplačanega solidarnostnega
prispevka po stanju 6.9.1974
(sklep 4. seje RKO z dne 21.8.1974)
637.879,10
februar 1975 razlika stroškov za popis škode po sklepu
8. seje odbora dne 30.1.1975
71.054',90
februar 1975 za demonstracijo sanacije 4 objektov III. kat.
po sklepu 8. seje odbora dne 30.1. 1975
. 430.968,10
februar 1975 za delo biroja v letu 1974
po sklepu 8. seje odbora dne 30.1.1974
528.501,90
23.5.1975 plačilo računa št. 113 z dne 18.2.1975
177.240,20
II. začasna situacija za prevzeto organizacijo
in usmerjanje dela »Biroja z tehnično pomoč
potresnem območju« za januar 1975
23. 5.1975 na
plačilo računa št. 571 z dne 19. 3.1975 .
300.326,55
— III. začasna situacija za prevzeto organizacijo
in usmerjanje dela »Biroja« za februar 1975
23. 5 1975 plačilo
računa št. 1134 z dne 10.4.1975
470.976,25
— IV. začasna situacija za prevzeto organizacijo
in usmerjanje dela »Biroja« za marec 1975
4,778.747,00
7.4.1975 plačilo popravila na stavbi kmetijske šole
v Šentjurju pri Celju (sklep 5. seje RKO)
184.536,65
Opomba:
60,900.000,00 Saldo bo uporabljen za nakazila še neporavnanih obveznov let« 1975.
20,100.000,00 sti
Vsa ostala sredstva so na računih občinskih koordinacijskih odborov. Le-ti so po dogovoru doslej le deloma, naka' 4,778.747,00 zali
10 %' sredstev, zbranih v drugem solidarnostnem ' krogu
184.536,65 na račun republiškega koordinacijskega odbora. Zato gornji prikaz vsebuje samo izdatke, realizirane na osnovi
dohodkov republiškega koordinacijskega odbora do 15.
85,963.283,65 junija 1975.
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RAZDELITEV KREDITOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH OBČINE ŠMARJE PRI
JELŠAH (stanje 15. 6. 1975)
SOCIALNA STRUKTURA

POTRESNA KATEGORIJA IN ZNESEK POSOJIL
KRAJEVNA
SKUPNOST

IV. kategorija
štev. znesek

Virštanj
Pristava
Podčetrtek
Vinski vrh
Polje ob Sotli
Mestinje

lil, kategorija
* štev. znesek

23
43

3,790.000
7,515.000

23
43

59

10,148.000

48
11

8,270.000

6
3

1,700.000
995.000

19
12

6

77

8

1,393.000

17
9

4

56
21
10

520.000
1,530.000
15,851.600

3
9
85

56
21

9,230.000
2,760.000

4

398.000

10
3

Lesično
Sladka gora

25
4
19

4,393.000
600.000

8
19

3,770.000

34

5,763.000

58
55

10,519.524
9,496.026

13

2,068.000

270.000
4,666.600

17
111

1,000.000

43
44

6,570.000

26

6,603.000

12

1,450.000

38
58

5,865.028
8,520.059
16,947.524

34
8
34
31
47

11,536.126
2,730.100

39
15

240.000

3

2,210.000
850.000

8

19

2,095.028
2,757.059
6,428.000
2,040.100

9

662.100

119
74
22

3

240.000

3

514 87,562.550 326 34,311.887
Skupaj
Opomba: Za IV. kategorijo so dodeljeni krediti v dveh tranšah,
in sicer: 1. tranša je 120.000.— din, 2. tranša je 80.000.—din,
skupno je 200.000.— din.

840

Tinsko
Podsreda

49
34

960.000
1,060.000

46

Kristan vrh

86

8
10

5,570.000

Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah

11

11,890.500

11,185.000

Buče

23

77

35

19
24
61

Skupaj

50

1,742.500

Zibika

ostali

46

18

Šentvid

obrtniki

1

4,277.500

4

upokojen-

6

6,445.000
11,792.500

13
65

Kozje

dekmetje lavci
38

46
86

520.000
1,260.000

Zagorje

2,655.000

Skupaj
štev. znesek

121,874.437 . 531

1

3
.7
20

1
6

15
6

2
4

17
111
43
44
12

4
3
12

1
12
19

51
20

13

3

4

206

88

1
2
—

2
—
2

38
58
119
74
22
3

5

10

840

PREGLED UPORABE POSOJIL, ODOBR ENIH ZA SANACIJO ZASEBNEGA
STANOVANJSKEGA SKLADAy KI GA J E POŠKODOVAL ALI UNIČIL POTRES
(STANJE 15.6. 1975)
ŠMARJE PRI JELŠAH

IBENTJUR PRI CELJU
UPORABLJENO POSOJILO I™™™*™™" %
do 50.000 din

185

62

do 50.000 din

od 50.001 do 100.000 din
od 100.001 dO 150.000 din

41

14

66

22

od 50.001 do 100.000 din
od 100.001 do 150.000 din

od 150.001 do 200.000 din

5

2

Skupaj

od 150.001 do 200.000
nad 200.000

nad 200.000
297

100

Opomba: Razlog za sorazmerno velik odstotek uporabljenih
posojil do zneska 50.000,— je v pomanjkanju tekočega priliva.
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UPORABLJENO POSOJILO

Skupaj

STEHLO UPORABNIKOV
POSOJILA
%
466
132

55

93
143

11

6
840

1
100

16
17

Opomba: Nad 200.000.— din so bila odobrena in uporabljena
posojila v socialnih primerih in se je stanovanjski problem
reševalo z montažnim objektom.

RAZDELITEV KREDITOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH OBČINE ŠENTJUR
(stanje 31. 3. 1975)
POTRESNA KATEGORIJA IN ZNESEK POSOJIL
KRAJEVNA
SKUPNOST

IV. kategorija
štev. znesek

Hi. kategorija
štev. znesek

6
4
3

720.000
640.000
360.000

4 •
1
5

20

2,400.000

. 23

Planina pri Sevnici

Dramlje
Dobje
Kalobje

Skupaj
štev. znesek

SOCIALNA STRUKTURA
dekmetje lavd

uipokojen.

ostali

°nfld
„i'

Skupaj

480.000
120.000
600.000

10
5
8

1,200.000
760.000
960.000

5
4
7

4
1
—

21

2,520.000 <

41

4,920.000

15

17

2,920.000

26

3,210.000

49

6,040.000

36

4

3

360.000

9

1,080.000

12

1,440.000

10

2

Gorica/Slivn.

17

1,950.000

14

1,680.000

31

3,630.000

17

8

Ponikva

36

4,340.000

17

2,000.000

53

6,340.000

32

18

Blagovna

8

940.000

9

960.000

17

1,900.000

9

3

5
3
4

2
27

170.000
3,560.000

1
41

120.000
4,470.000

3
68

290.000
8,030.000

—
35

1
21

2
10

3
68

149

18,360.000

148

17,150.000

297

35,510.000

170

79

39

297

Loka pri 2usmu
Prevorje

Šentjur pri Celju — trg
Šentjur pri Celju — okolica
Skupaj

Osnutek zakona o pravnem položaju
verskih skupnosti v SR Sloveniji
(ESA 316)
Temeljne svoboščine ve- zakon o pravnem položaju
rujočih ter okvire sicer verskih skupnosti. Ta je bil
svobodnega delovanja ver- sprejet 27. maja 1953.; leta
skih skupnosti določajo že 1965 je bil nekoliko spremevse od začetkov uveljav- njen, bile so to manjše forljanja našega pravnega re- malne spremembe besedila
da zvezna in republiške in preimenovanja v temeljustave. V vseh ustavnih tek
ni zakon. Kot zvezni predpis
stih od leta 1946 naprej so je omenjeni zakon nehal vev glavnem nespremenjena na- ljati 31. marca leta 1971, venčela svobodnega delovanja in dar so vse republike in tuenakopravnosti
katerekoli di naša sprejele njegove doverske skupnosti pri nas, na- ločbe in jih uporabljajo kot
čela ločitve cerkve od drža- začasni republiški zakon.
ve in šole ter prepoved izOb prenehanju veljavnosti
rabljanja vere za politične zveznega zakona in uveljavitnamene. Ob tem pa so tako vi načela, da sodi urejanje
zvezna kot republiške usta- pravnega položaja verskih
ve tudi natančneje • določali skupnosti v pristojnost rein še določajo pogoje za de- publik, so nastopili nekateri
lovanje verskih skupnosti in pomisleki ali so sploh ponjihovih organov v posamez. trebni posebni republiški zanfh pojavnih oblikah kot so: koni s tega področja, saj je
verski obredi, verski pouk, večina pravne materije o
verski tisk, materialna sred- tem opredeljena že v ustavi
stva cerkve in podobno.
in drugih predpisih. Vendar
Do zadnje ustavne refor- je ob vsestranski politični
me je bilo urejanje pravne- presoji, ki jo je v naši rega položaja verskih skupno- publiki zavzel tudi koordinasti v pristojnosti federacije. cijski odbor republiške konZ novo zvezno in republiško ference SZDL za urejanje od.
ustavo pa so te zadeve v pri- nosov med samoupravno so.
stojnosti republike.
cialistično družbo in verskiV skladu z navedenim je mi skupnostmi, prevladalo
pri nas doslej veljal zvezni mnenje, da je potreben po-

seben kodeks predpisov o
pravnem položaju verskih
skupnosti v obliki republiškega zakona. Na tej podlagi je
verska komisija SR' Slovenije pristopila k izdelavi tez
za takšen zakon in jih poslala vsem družbenopolitič.
nim dejavnikom v republiki,
nekaterim strokovnim službam in znanstvenim ustanovam. Komisija SRS za odnose z verskimi skupnostmi
je poitem, ko je prejela
številne pripombe in ko
je o njih večkrat razpravljala, izdelala osnutek zakona, ki ga je nato obravnaval izvršni svet skupščine
SR Slovenije ter ga z nekaterimi spremembami in dopolnitvami predlaga skupščini SRS.
Predloženi osnutek zakona
o pravnem položaju verskih
skupnosti v SR Sloveniji je
torej rezultat obširnih razprav ter temelji na naslednjih izhodiščih.
1. Temeljno izhodišče osnutka so skupne določbe
ustave SFRJ in SRS o Svoboščinah, pravicah in dolžnostih človeka in občana, ki
pojmujejo izpovedovanje ali
neizpovedovanje katerekoli
vere kot zasebno zadevo vsakega posameznika in to ne
sme vplivati na njegov družbeni položaj.
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2. Neposredno izhodišče za
nov republiški predpis je bivši zvezni zakon o pravnem
položaju verskih skupnosti,
ki v sorazmerno dolgi dobi
22 let v glavnem ni ter jad
bistvenih vsebinskih sprememb. Praksa odnosov med
državo in cerkvijo je ta zakon v njegovih določbah v
načelu potrdila, oziroma se
je v določeni meri njegovim
določbam prilagodila.
3. V osnutku zakooa so
smiselno vgrajene tudi nekatere določbe republiške uredbe, ki jo je sprejel republiški izvršni svet leta 1961
kot podzakonski akt zaradi
konkretizacije in prilagajanja
nekaterih zakonskih določil
razmeram v odnosih med
cerkvijo in državo v SR Sloveniji. Ta republiški predpis po letu 1965 ni bil več
v veljavi.
4. Osnutek zakona temelji
tudi na novih spoznanjih, ki
so posledica poglobljenih razprav v družbenopolitičnih,
znanstvenih in pravnih institucijah o sodobnih odnosih
med državo oziroma družbo
in verskimi skupnostmi ter
o položaju verujočih v našem samoupravnem sistemu.
5. V materialnem pogledu
sta v osnutku novega republiškega zakona o pravnem
položaju verskih skupnosti
21

bistveni dve novosti. V 5. členu je določilo s katerim je
prepovedano v okviru verskih skupnosti ali njihovih
organov organizirati in opravljati dejavnost splošnega ali
posebnega družbenega pomena in ustanavljati organiz.
me za takšno dejavnost. Za
prekrške zoper določbe novega zakona so določene
sankcije, ki so v skladu s
sankcijami za prekrške zoper javni red in mir.
V podrobnostih obravnava
osnutek zakona:
— svoboščine državljanov
glede izpovedovanja vere, kot
jih opredeljujeta zvezna in
republiška ustava;
— svobodno ustanavljanje
verskih skupnosti, njihov enakopravni položaj in svobodno opravljanje verskih obredov ter verskih zadev, pri
čemer jih opredeljuje kot posebno kategorijo, saj verske
skupnosti niso niti društva,
niti samoupravne interesne
skupnosti;
— ločitev cerkve od drža.
ve in enakopravnost državljanov ne glede na njihovo
versko prepričanje oz. pripadnost katerikoli verski
skupnosti ali nobeni, ter zasebni značaj verovanja, kot
ga opredeljuje ustava;
— prepoved zlorabe vere
in delovanja verskih .skupnosti v politične namene; za.
deva določila o verskih skup.
nostih bolj jasno kot do sedaj. razmejujejo njihovo versko delovanje od neverskega,
ki kot takšno ni dovoljeno;
— pogoje za izdajanje verskega tiska z določbo, da
veljajo zanj smiselno tudi
splošni predpisi s področja
javnega obveščanja;
— ustanavljanje in pogoje dela šol za vzgojo duhovnikov,
pri čemer opredeljuje kot zakonsko novost tudi položaj
gojencev teh šol, ki jih glede zdravstvenega varstva, otroškega dodatka, socialnega
varstva, pokojnin in ugod.
nosti v javnem prometu izenačuje z osebami, ki se redno šolajo;
— pogoje za svobodno
opravljanje verskih obredov
v kultnih objektih in na domu oziroma tistih obredov izven verskih hramov, za katere je potrebno predhodno
dovoljenje pristojnega organa;
— pogoje za opravljanje in
obisk verskega pouka, pri če.
mer posebej določa, da mo,
ra poleg privolitve mladoletnika, lii obiskuje verski po22

spevkov ▼ ■ verske namene,
kadar se te dejavnosti opravlja zunaj običajnih prostorov
in brez predhodne priglasitve oziroma brez soglasja ali
dovoljenja.
Osnutek zakona vsebuje tudi končne in izvršne odredbe,
po katerih sie s sprejemom
novega zakona na območju
SR Slovenije prenehajo uporabljati določbe temeljnega
zakona o pravnem položaju
verskih skupnosti in preneha
veljati uredba za izvrševanje
zakona o pravnem položaju
verskih skupnosti, ki jo je
izdal republiški izvršni svet
leta 1961.
Sprejetje republiškega zakona o pravnem položaju verskih skupnosti ne nalaga republiškim in občinskim or.
ganom posebnih obveznosti
in ne obremenjuje posebej
njihovih proračunov.

je socialističnega samoupravljanja in ideologije delavske,
ga razreda, kjer še posebej
sodeluje z Marksističnim centrom pri CK ZK Slovenije;
— ena pomembnih nalog
fakultete je znanstveno proučevanje vloge organiziranih
socialističnih sil, ki pa mora
biti tesno povezana s temi
silami v naši družbi', t njihovim spoznavanjem in stalnim
vgrajevanjem v celotno samoupravno prakso;
— študijske usmeritve in
profili kadrov, ki se obliku,
jejo na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, so take, da se večina kadrov zaposluje v široki
družbenopolitični praksi in
tako aktivno deluje v različnih vidikih delovanja, proučevanja in razvijanja našega samoupravnega sistema, za
katerega idejnopolitično usmeritev so družbenopolitične
organizacije posebej odgovorne;
Pobuda, da prevzamejo družbeno— fakulteta za sociologijo,
politične organizacije ustanoviteljstvo politične vede in novinarstvo
prevzema po svoji programFakultete za sociologijo, politične
ski usmeritvi nase pomemben
del skrbi za idejnopolitično
vede in novinarstvo v Ljubljani
usposabljanje kadrov družbenopolitičnih organizacij in
(ESA 288)
drugih družbenih delavcev z
Izvršni organi družbenopo- stvo družbenopolitičnim orga. novo zasnovanim centrom za
družbenopolitično usposabljalitičnih organizacij SR Slove, nizacijam:
republiške
konference nje;
nije so poslali Skupščini SR
Slovenije pobudo, da prev- SZDL Slovenije
— fakulteta za sociologijo,
centralnega komiteja ZK politične vede in novinarstvo
zamejo družbenopolitične orSlovenije
ganizacije ustanovitelj stvo faskrbi za razvijanje marksirepubliškega sveta zveze stično zasnovane in samoupkultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo v sindikatov Slovenije
ravno usmerjene publicistič.
republiške konference zve- ne dejavnosti, ki jo bo ob
Ljubljani. To pobudo so dali: izvršni odbor republiške ze socialistične mladine Slo- tesnejši povezavi s subjektivkonference SZDL Slovenije, venije
nimi silami še okrepila in po.
republiškega odbora zveze sebej razvijala tudi teoretičizvršni komite predsedstva
CK ZKS, izvršni odbor združenj borcev NOV Slove- no politično publicistiko in
založniško dejavnost na tem
predsedstva republiškega sve- nije
ta zveze sindikatov Sloveni- 2. Svojo odločitev utemelju- področju.
je, sekretariat predsedstva re. jemo z naslednjim:
Družbenopolitične organizapubliške konference zveze so— fakulteta za sociologijo, cije so zaradi tega mnenja,
socialistične mladine Sloveni- politične vede in novinarstvo da bo fakulteta uspešneje deje in sekretariat predsedstva je po svoji zasnovi najtesneje lovala ter postala resnično
republiškega odbora zveze povezana z družbenopolitično center študija, raziskovanja
združenj borcev NOV Slove- prakso; dejavnost in razvoj in razvijanja marksističnih
nije. V pobudi navajajo: »Po fakultete mora temeljiti na misli, proučevanja samoupdosedanjem zakonu o viso- dialektičnem razmerju med ravne socialistične družbe,
kem šolstvu iz leta 1969 je družbeno znanostjo in druž- zlasti pa teorije in prakse
bila ustanovitelj visokošol- benopolitično prakso. Pri tem samoupravljanja in družbeno,
skih zavodov Socialistična re. znanost izhaja iz načela svo politične prakse, če bo nepopublika Slovenija. Pri svoji bodne ustvarjalnosti in nkra- sredneje povezana z družbepobudi izhajamo iz 20. člena ti odgovornosti pred delav- nopolitičnimi organizacijami
novosprejetega zakona o vi- skim razredom, delovnimi kot ustanovitelji, ki bodo tasokem šolstvu, ki določa, da ljudmi in njihovimi organizi- ko prevzele neposredno odso lahko ustanovitelji viso- ranimi socialističnimi silami, govornost za idejno in prokošolske delovne organizaci- hkrati pa družbenopolitična gramsko usmeritev fakultete.
je tudi družbenopolitične or- praksa opira svojo aktivnost
Zato prosimo, da skupščiganizacije. Zato predlagamo, na dosežke znanosti;
na SR Slovenije čimprej sto.
da skupščina SR Slovenije:
— fakulteta je posebej od- ri vse potrebno za predlada z ustreznim pravnim ak- govorna za razvijanje mar- gane spremembe glede ustatom osnovo za ustanovitelj- ksizma kot znanstvene teori- noviteljstva fakultete.«

uk, imeti ta tudi soglasje
staršev;
— pogoje za zbiranje in
uporabo materialnih sredstev
verskih skupnosti;
— kaznovanje prekrškov v
primerih, ko verske skupnosti, njihovi organi ali odgovorne osebe ne izpolnjujejo
določil zakona, in sicer je
predvidena: zaporna kazen do
dveh mesecev za osebe, ki
store hude prekrške v zvezi
z zlorabo ali omejevanjem
verskih svoboščin, če s tem
niso storile kaznivih dejanj;
denarna kazen do 10.000 din
ali zapor do 30 dni za prekrške, ki pomenijo preseganje verske dejavnosti; denarno kazen do 10.000 din za
prekrške, storjene z verskim
tiskom in denarno kazen do
1.000 din za prekrške v zvezi
z verskimi obredi, verskim
poukom in pobiranjem pri.

Predlog zakona o družbenem
pravobranilcu samoupravljanja
(ESA 46)
V skladu s predlogom zveznega zakona, ki določa načela o položaju, pravicah in
dolžnostih družbenega pravobranilca samoupravljanja ter
čl. 152., 154. in 433 ustave
SR Slovenije, je pripravljen
predlog zakona, ki upošteva
pripombe in predloge skupščine SE Slovenije, dane ob
obravnavi osnutka tega zakona.
V primerjavi z osnutkom
zakona so v predlogu uveljavljane naslednje nekoliko
spremenjene rešitve:
— Izpodbijanje aktov ali
dejanj organov, organizacij,
skupnosti ali drugih druž
beno pravnih oseb po družbenem pravobranilcu samoupravljanja se izjemno uporablja v primerih in pod po,
goji, ki so določeni s posebnim zakonom. Konkretno
bo šlo za zakone, ki bodo
urejali razpolaganje z družbenimi sredstvi. Družbeni
pravobranilec samoupravljanja bo v tej smeri interveniral, če bo šlo za nezakonito
razpolaganje z družbenimi
sredstvi v korist tretjih oseb,
če bodo kršena načela nacionalizacije ali načela omejitve zasebne lastnine.
— Družbeni pravobranilec
samoupravljanja sam nepo
sredno ne skliče seje organov upravljanja ali zbora delavcev, pač pa lahko zahteva
sklic take seje. V Kolikor pooblaščeni delavec oziroma organ seje ne skliče v določenem roku, jo sme po predhodnem mnenju SZDL in
sindikata, sklicati sam.
— V osnutku zakona je bi.
lo določeno, da lahko družbeni pravobranilec samoupravljanja začasno zadrži izvršitev akta, če bi se z nje
govo izvršitvijo huje krši'le
samoupravne pravice delov
nih ljudi ali oškodovala družbena lastnina. Po predlogu

zakona so izvzeti akti skup.
ščin družbenopolitičnih skup.
nosti 1 ter tisti posamezni akti, ki so bili sprejeti v upravnem ali sodnem postopku.
— Poročila o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih
pravic , in družbene lastnine
daje družbeni pravobranilec
samoupravljanja ne le skupščinam
družbenopolitičnih
skupnosti SZDL in Zvezi sin
di'katov, pač pa tudi Zvezi
komunistov.
— Za imenovanje družbenega pravobranilca samoupravljanja je treba predhodno izvesti kandidacijski postopek.
Ne le družbenopolitični in
drugi javni delavci, pač pa
tudi delavci iz združenega
dela, ki ustrezajo pogojem
določenim z zakonom, so lahko kandidati za funkcijo družbenega pravobranilca samoupravljanja.
— Mandatna doba za družbenega pravobranilca samoupravljanja je določena na
štiri leta, po poteku te dobe
pa je lahko imenovan največ
še za štiri leta. Za njegove
namestnike in pomočnike je
zadržana reelekcija, ki se izvaja na štiri in ne na osem
let.
— Imuniteta družbenih pravobranilcev samoupravljanja
ter njihovih namestnikov in
pomočnikov je urejena analogno ureditvi, ki velja za
delegate skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
— S predlogom zakona je
doiočen daljši rok za imeno.
vanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja, t. j. 90
dni po sprejetju zakona, da
bi se v tem času lahko zagotovilo potrebne kadrovske
in materialne pogoje za delo
družbenih pravobranilcev samoupravljanja.

Predlog odloka o finančnem programu
za nabavo računalniške in mikrofilmske opreme organov za notranje
zadeve v SR Sloveniji (ESA 308)
I.
Republiški sekretariat za
notranje zadeve je pričel z
avtomatsko obdelavo podatkov pred dobrimi 10. leti.

Ker nt imel lastne računalniške opreme, je kupoval sistemski čas pri različnih
OZD, od 1972. leta pa ima
v najemu manjši računalnik
firm IBM 360-25 z 32 KB

centralnega spomina in potrebno periferno opremo. V
1969. letu je uvedel mikrofilm
najprej za arhivske namene,
nato pa še v tekoče poslovanje, kar je omogočilo določeno racionalizacijo dokumentacijskega in arhivskega
poslovanja, svoj posebni pomen pa ima za delo v eventualnih vojnih razmerah.
V procesu modernizacije in
racionalizacijo poslovanja je
postala razmeioma skromna
računalniška in mikrofilmska
oprema že v 1974. letu resna
ovira za hitrejši razvoj. Zaradi novih potreb je republiški sekretariat za notranje
zadeve v sodelovanju z dru.
gimi upiavnimi organi izdelal progrmjj razvoja informacijskega sistema organov
za notranje zadeve, ki bo deloval kot sestavni del družbenega informacijskega sistema v SR Sloveniji.
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II.
Srednjeročni program razvoja informacijskega sistema
organov za Stranje zadeve
izhaja iz že dosežene stop.
nje razvoja avtomatske ob.
delave podatkov in mikrofilma v republiškem sekretariatu za notranje zadeve, iz relativno ugodne kadrovske baze in potrebe, da se v ustavi
in zakonih opredeljeni enotni in na vseh nivojih vsklajeni varnostni sistem SFRJ
čimprej razvije in uresniči.
Zasnovan je tako, da omogoča neposredno vključitev
evidenc občinskih upravnih
organov na notranje zadeve
in arugin takrat, ko bodo
za to podani potrebni kadrovski in tehnični pogoji v
občini in tudi sicer postopnost v prioritetnem zajemanju varnostno najpomembnejših podatkov in postopnost pri opremljanju dislociranih organizacijskih enot
republiškega sekretariata za
notranje .zadeve z računalniško upiemo z vidika njihove vloge in odgovornosti
v varnostnem sistemu. Do leta 1980 bodo po tem programu interaktivno povezani s
centralnim računalnikom oz.
z banko podatkov organov
za notranje zadeve vsi občinski upravni organi za notranje zadeve, uprave javne
varnosti, postaje milice s
splošnim in posebnim delovnim področjem ter mejni
prehodi za mednarodni pro
met. V ta namen bo treba
postopno poivečervaa zmogljivosti centralnega računal
nika, graditi mrežo za da-

ljinski prenos podatkov in
opremljati dislocirane organizacijske enote z napravami (terminali) za vnašanje
in uporabo podatkov.
Nosilec takega informacij,
skega podsistema je Republiški sekretariat za notranje
zadeve, ki skrbi za njegovo
enotnost tako z vidika zajemanja podatkov, njihove obdelave in koriščenja kot z
vidika usklajenosti glede rar
čunalniške, mikrofilmske in
programske opreme Občine
bodo v tem okviru skrbele
predvsem za zajemanje podatkov in njihovo koriščenje.
III.
Vzpostavitev informacijskega sistema organov za notranje zadeve bo temeljila na
samoupravno dogovorjenih
pravicah in obveznostih med
republiko in občinami. Skupščini SR Slovenije predlagamo, da pooblasti republiški
sekretariat za notranje zadeve za sklenitev ustreznega
družbenega dogovora, po katerem bo republika skrbela
za centralno računalniško in
programsko opremo ter nemoteno delovanje sistema za
poenotenje evidenc in obraz,
cev, za potrebno skladnost
z družbenim informacijskim
sistemom ter za popolno uve.
ljavitev načela, da se podatki zajemajo samo enkrat in
da so v okviru zakonitih pooblastil dostopni vsakomur
m na razpolago drugim delom družbenega informacijskega sistema. Občine bi v
tem okviru skrbele za lastno računalniško opremo (ter.
minale in druge naprave), za
enotno, strokovno in pravočasno zajemanje in vnašanje
podatkov, v okvuu obsega
Koriščenja komunikacij bi
participirale na Stroških.
Informacijski sistem organov za notranje zadeve bo
zajemal samo tiste podatke,
ki so relevantni za učinkovito delovanje varnostnega
sistema kot celote, in podatke o občanih, Ki jih v skladu z zakonom izdajajo upravni organi za notranje zadeve, kot so: potne listine,
listine za identifikacijo, orož.
ni listi, prometna dovoljenja, vozniške izkaznice itd.
Vrste podatkov iz- tega področja bi bile opredeljene v
družbenem dogovoru. Operativni podatki organov za notranje zadeve bodo praviloma dostopni samo posebej
pooblaščenim delavcem in za.
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varovani proti vsem mož.
nim zlorabam.
Konkretne materialne ob
veznosti občin bodo na podlagi enotnih meril dogovorjene v vsakem primeru po
sebej .
Za dograditev računalniškega in mikrofilmskega sistema organov za notranje zadeve v SR Sloveniji zagotovi SR Sloveniji v republiškem proračunu naslednja
sredstva:
v letu 1976
v letu 1977
v letu 1978
v letu 1979
v letu 1980
SKUPAJ:

25,606.327.—
23.045.694 —
23,045.69* —
23,045.694,—
33,288 225,—
128,031.634 —

din
din
din
din
din
dm

Skupščina SR Slovenije pooblašča republiški sekretariat za notranje zadeve SR
Slovenije, da sklene z inozemskim partnerjem kredit
no pogodbo za nakup računal,
niše opreme do
višine
27,677.918,— din (1628.112 USA
$ — cena z obrestmi).
Sredstva za nabavo elektronskega računalnika v skupni vrednosti 38,839.520.—
din (dinarska protivrednost
23,798.725.— din, obresti od
glavnice 3,879.193.— din, druge dajatve 4,021.985.— din in
30% obvezni polog 7,139.617.—
din) zagotovi SR Slovenija iz
republiških proračunskih sredstev in sicer:
— v letu 1975
— v letu 1976
— v letu 1977
— v letu 1978
— v letu 1979

18,996.142,—
5,476.564,—
5,095.784,—
4.715.003,—
4,556.027,—

din
din
din
din
din

Financiranje
republiških
obveznosti iz tega programa
bi se torej odvijalo na podlagi odloka skupščine SR Slovenije, in sicer tako, da se
osnovna računalniška opre-

ma nabavi na 4-letni inozem
ski kredit, katerega daje tuji prodajalec v višini 65%
osnovne vrednosti ob 10% obrestni meri, medtem ko je
teba 35% osnovne vrednosti
plačati 3 mesece pred končnim rokom dobave. Skupšči
ni SR Slovenije predlagamo,
da dovoli1 najem tega kredita.
Obveznosti republike so v
skladu s programom razporejene na vsa leta v približno enakih zneskih.
Po predlogu odloka je re-

publiški sekretariat za notranje zadeve pooblaščen za
sklenitev kupne pogodbe s
tem, da ima pri izboru dobavitelja prednost računalni,
ška oprema domače proizvodnje.
Uvozni del računalniške opreme je po odloku ZIS oproščen plačanja carine.
Pristojnim organom predlagamo, da podpro razvojni
program informacijskega sistema organov za notranje
zadeve v SR Sloveniji v celoti in odločijo o financiranju.

Predlog odloka o dodelitvi posojila iz
rezervnega sklada SR Slovenije
Skupščini občine Tolmin, ki so jo
prizadeli zemeljski in snežni plazovi
(ESA 321)
Do največjih elementarnih
Dolgotrajno deževje in velike snežne padavine v viso- nesreč je prišlo v krajih, kjer
kogorskih predelih so proti je razgibanost tal najizrazikoncu marca in v aprilu na tejša. Tako je prišlo zaradi
tolminskem povzročile veliko snežnih padavin na kaninskem pogorju do snežnega
škodo:
plazu, ki je poškodoval ka— na regionalnih in komu- ninsko žičnico s tem, da je
popolnoma zasul in premak
nalnih cestah
— na turističnih to infra, nil vmesno postajo C. V
zgornji Soški dolini, proti
strukturnih objektih ter
— na drugih gospodarskih Trenti, pa tudi na cesto Bovec — Predel, se je utrgalo
in stanovanjskih objektih.
več snežnih plazov, ki so obTa naravna katastrofa je časno zaustavili promet na
imela zelo velik obseg, tako obeh cestah. Na Vršiču pa
da je bil v okviru občine alar. je snežni plaz znatno poškomiran štab za civilno zašči- doval planinski dom »Tičarto. Poleg tega so bile k so- jeva koča«.
Zemeljski plazovi so najdelovanju pritegnjene številne strokovne komisije, ki so večjo škodo povzročili na
ugotavljale vzroke, dejansko dveh območjih občine in
stanje in obenem strokovno to v:
— Baški grapi, kjer se je
svetovale, kako pristopiti k
organiziranju najnujneših uk- sprožilo več zemeljskih plarepov za zaščito prebivalstva, zov, ki so poškodovali kovzpostavitev prometa ter dru- munalne ceste do vasi: Stragih ukrepov, ki so jih ter. žišCe, Kuk, Kal, Znojile, Trt.
nik, Bača nad Podbrodom,
jale trenutne razmere.

Porezen, Sela nad Podmelcem, največji plaz pa je zasul regionalno cesto Bača —
Podbrdo.
— Breginjskem kotu, kjer
je zemeljski plaz, ki se je
utrgal nad vasjo Homec na
hudourniku Cerkovnik poškodoval in začasno onesposobil
regionalno cesto za ves promet, prometno zaprl vasi
Sedlo, Breginj, Logje in Robedišče ter v celoti uničil vo.
dovodno zajetje in del primarnega omrežja za vas Homec.
štab SR Slovenije za civilno zaščito predlaga, da
republika sodeluje pri odpravi posledic plazov na območju občine Tolmin, in sicer
s posojilom, ki bo krilo polovico finančnih sredstev, pot
rebnih za odpravo škode tla
komunalnih cestah.
Ocena škode na komunalnih
cestah znaša 5.460.000,00 din
in obsega samo tisti del, s
katerim bi zagotovili normalen in varen promet. Prizadeti komunalni objekti so
krajevno zelo pomembni, zato predstavlja onemogočenje
prometa veliko gospodarsko
škodo. Le-ta nastaja zaradi
otežkočenega vsakodnevnega
odhoda delavcev na delo, pa
tudi reden odkup tržnih viškov, predvsem mleka, nd
mogoč. Vse to zelo negativno vpliva na gospodarske
razmere in nadaljnji razvoj
prizadetih vasi. Se posebej
pa je treba poudariti, da so
bila ob tej priliki prizadeta
predvsem oddaljena in odročna hribovska naselja, kjer
je že tako deagrarizacija in
depopulacija - stalno prisotna.
Predlagamo, da se Skupščini občine Tolmin dodeli
iz sredstev rezervnega sklada
SR Slovenije brezobrestno
posojilo v višini 2.730.000,00
din za dobo 10 let.
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