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Problematika varstva dobrin splošnega pomena 

in vrednot človekovega okolja v socialistični 

republiki Sloveniji (ESA - 772) * 

Politika varstva okolja prostorskega razporejanja 
dejavnosti in urbanizacije so komplementarne dejavno- 
sti. K temu je treba dodati odgovornost proizvodnih 
in drugih organizacij, da upoštevajo naravne in družbe- 
ne omejitve ali zahteve glede kakovosti okolja. V pre- 
teklosti nismo bili dovolj pozorni na posledice dejav- 
nosti v okolju, kar nam povzroča škodo in povečuje 
stroške. 

Predloženo gradivo PROBLEMATIKA VARSl'VA NA- 
RAVNIH DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA IN VRED- 
NOST ČLOVEKOVEGA OKOLJA V SOCIALISTIČNI 
REPUBLIKI SLOVENIJI predstavlja dokumentacijo 
sestavljeno iz naslednjih poglavij: 

I. Ocena razmer v SR Sloveniji z vidika odprav- 
ljanja onesnaženosti okolja. 

II. Problematika urejanja prostora in okolja z vi- 
dika planiranja in organizacije. 

III. Analiza vključitve varstva in urejanja človeko- 
vega okolja v srednjeročnih planskih dokumentih. 

IV. Nekatera vprašanja kmetijskih zemljišč in pro- 
blematika občinskih prostorskih načrtov. 

V prvem gradivu je ponujena ocena razmerij, ki 
vplivajo na učinkovito odpravljanje onesnaženosti treh 
osnovnih elementov okolja: vode, zraka in tal preko 
odpadkov. 

Ugotovljeno je, da smo z zakoni uredili varstvo 
voda in zraka, medtem ko je v pripravi zakon o rav- 
nanju z odpadki. Ocenjena je samoupravna organizira- 
nost z vidika učinkovitosti pri uresničevanju širših 

x Pri pripravi gradiva sta sodelovala republiški sekretariat za urbani- 
zem in republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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družbenih interesov pri varovanju voda, sraka in tal 
ter izkoriščanju odpadkov za sekundarne surovine. 

Iz gradiva Je razvidno, da morajo biti v Čim kraj- 
šem času pripravljeni sanacijski . programi, ki bodo 
podlaga za sklepanje samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov med vsemi odgovornimi družbe- 
nimi dejavniki,- tako da bodo vključeni v dogovore 
o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Drugo gradivo prikazuje, kako kritično je stanje 
pri pripravi in uveljavljanju družbenih planov za dol- 
goročno obdobje tako na ravni republike kot občin. 
Na dveh ravneh razpolagamo z nekaterimi dokumenti, 
ki so pa zelo splošni in največkrat tudi medsebojno 
neusklajeni. 

Posebej je potrebno omeniti, da ni vzpostavljena 
povezava med planskimi dokumenti različnih časovnih 
ravni na eni strani, na drugi pa niso v enaki meri 
uveljavljeni vsi vidiki v celovitosti družbenega načr- 
tovanja. Ob tem se okolje obravnava le v ožjem pome- 
nu besede kot fizična kategorija in še ta le v sanacij- 
skem smislu. 

Tako danes na ravni republike in občin ne razpo- 
lagamo z dokumenti, na osnovi katerih bi lahko sprem- 
ljali in usmerjali prostorski razvoj, v veliki meri je 
v tem položaju tudi vzrok v slabi organiziranosti stror 
kovnih, upravnih in inšpekcijskih dejavnikov v repub- 
liki in občinah. 

Tretje gradivo obravnava prisotnost nalog z vidika 
prostorskega razvoja in urejanja človekovega okolja 
v srednjeročnih planskih dokumentih nekaterih večjih 
OZD, občinskih skupščin in SR Slovenije za obdobje 
1976—1980. Izvršena je ocena prejšnjega in sedanjega 
srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije, ki; kaže, 
da smo že v prejšnjem planu opredelili probleme v 
okolju in pota njihovega reševanja. Vendar smo ob 
skrbi za napredovanje gospodarstva puščali ob strani 
pojave v okolju, katerih posledice so se nakopičile 
tako, da sedaj ovirajo razvoj in povzročajo veliko 
škodo gospodarstvu in ljudem. V planu za tekoče pet- 
letno obdobje so jasneje označeni cilji, ki jih moramo 
doseči, in raziskovalne naloge. 

Analiza planskih dokumentov občinskih skupščin 
je pokazala da se plani zelo razlikujejo, opirajoč se 
na različne strokovne osnove. Le malo je dolgoročnih 
zasnov (do leta 2000) in še te so v glavnem prostorsko 
razporejene dejavnosti. Urbanistične načrte je treba 
dopolnjevati; vsekakor je treba opredeliti konstante, 
ki so obvezne za planiranje. 

Odnos do okolja je velikokrat le deklarativno opre- 
deljen. Niso določene naloge in nosilci. 

V glavnem upoštevajo le fizično okolje po elementih 
(voda, zrak, tla, hrup itn.), ne pa kompleksnost soci- 
alnega okolja. V ospredju je urejanje stanovanjskih 
sosesk. ... 

Cilji in prednosti so preredko jasno podane. Na- 
vadno prevladuje razreševanje nakopičenih problemov. 

Obravnavajo v prvi vrsti prostorske komponente, 
a zelo neenotno. Le malokje je jasno opredeljena vloga 
skrajevnih skupnosti, še manj druge skupnosti (n. pr. 
kmetijsko zemljiška). Medobčinskega usklajevanja sko- 
raj ni spoznati. 

Analiza_ razvojnih planov OZD kaže, da morajo 
gospodarske dejavnosti razreševati zelo različne pojave 
in postopke. 

Glede varstva okolja v širšem smislu- morajo ob- 
ravnavati vse vire, sredstva in postopke ali proizvodne 
procese, ki so osnova gospodarskemu razvoju, upošte- 
vati varstvo ekosistemov in kulturne dediščine, skladen 
razvoj območij in generalno preventivo, v ožjem smi- 
slu pa morajo obravnavati konkretne ekološke obreme- 
nitve in pojave in obvladati emisije. 

Za. razreševanje nalog, ki so pred gospodarstvom, 
je posebno važno raziskovalno delo. 

Ugotavljamo, da gospodarstva v splošnem še ne 
razrešuje zadovoljivo svoje odgovornosti do okolja. 
Pohvaliti pa kaže nekatere vzorne organizacije. 

V načrte gospodarstva je treba vnesti ustrezna do- 
polnila in določene opredelitve rešitev, izvajalcev, sred- 
stev. 

Četrto gradivo obravnava vprašanja izkoriščanja 
kmetijskih zemljišč in problematiko občinskih prostor- 
skih načrtov. Opredeljeni so cilji kmetijske zemljiške 
politike, podani pozitivni rezultati izvajanja te politike 
in problematika prostorskega planiranja. 

Zakonodaja ureja predvsem ekonomske in socialne 
vidike razpolaganja s kmetijskim prostorom. Poudar- 
jena je skrb za obdelavo kmetijskih zemljišč v najšir- 
šem pomenu. 

Bežne analize so pokazale določene pozitivne rezul- 
tate glede izvajanja zakona o kmetijskih zemljiščih, ki 
va niso enako prisotni v vseh občinah. Rezultati so 
vidnejši tam, kjer so občine in delovne organizacije 
celoviteje pristopile k izvajanju sprejete politike. 

Prostorsko planiranje je zaradi številnih vzrokov 
že dalj časa v središču pozornosti vseh, ki se srečujejo 
z izvajanjem zemljiške politike v praksi. 

V gradivu je opozorjeno na bistvo nesporazuma 
med kmetijstvom in drugimi dejavnostmi, ki posegajo 
v prostor. 

Ker kmetijstvo še danes marsikje ni našlo ustrez- 
nega pomena pri prostorskem načrtovanju, je potrebno 
čimprej konkretizirati zakonske obveznosti o izdelavi 
in sprejemu prostorskih planov oziroma ustrezni do- 
polnitvi urabnističnih prostorov. 

Na podlagi 103. in 104. člena republiške ustave iz- 
hajajo obveznosti delovnih ljudi in občanov, da zago- 
tavljajo pogoje za ohranitev in razvoj naravnih in z de- 
lom pridobljenih vrednot človekovega okolja, med ka- 
tere sodijo predvsem dobrine splošnega pomena, z na- 
menom, da zagotovijo pogoje za delo, stanovanje, poči- 
tek, kulturo in rekreacijo, kakor tudi da preprečujejo 
zdravju škodljive posledice, ki nastajajo v proizvodnji, 
porabi in prometu. 

Čeprav gradivo PROBLEMATIKA VARSTVA DO- 
BRIN SPLOŠNEGA POMENA IN VREDNOST ČLOVE- 
KOVEGA OKOLJA ne ponuja celovitega prikaza stanja 
na vseh področjih, ki vplivajo na okolje, nam vendarle 
dokazujejo nujnost širše družbene akcije za uskladitev 
družbenega razvoja z naravnimi zakonitostmi. 

Na nekaterih območjih v naši republiki je stopnja 
onesnaženosti voda in zraka presegla z zakoni določe- 
ne meje koncentracij škodljivih snovi. Področje pro- 
storskega planiranja, zlasti urbanizma, je vedno bolj 
v ospredju pozornosti občanov, ker posamezni primeri 
preraščajo v nasprotja in povzročajo znatno gospodar- 
sko škodo, zavirajo družbeni razvoj, onemogočajo smo- 
trno rabo zemljišč in ureditev prostora. Okrog nas je 
veliko primerov stihijske pozidave najkvalitetnejše ro- 
dovitne zemlje, nenačrtnega črpanja gradbenega mate- 
riala, kršenja družbenih interesov, zlasti tistih, ki imajo 
dolgoročnejše posledice v prostoru ter škodljive vplive 
na okolje in človeka v njem. 

Iz vseh navedenih razlogov postaja jasna potreba 
po obravnavi te problematike v zborih republiške 
skupščine ter na podlagi gradiva in razprave delegatov 
opredeljevanje neposrednih nalog in njihovih nosilcev. 

Predlog dokumenta STALIŠČ, SKLEPI in PRIPO- 
ROČILA ima namen pospeševanja izvrševanja obvez- 
nosti in nalog, ki so večinoma že opredeljene z naši- 
mi temeljnimi družbenimi dokumenti z namenom na- 
daljnjega razvijanja samoupravnih socialističnih od- 



I. OCENA RAZMER V SR SLOVENIJI Z VIDIKA ODPRAVLJANJA 

ONESNAŽENOST! OKOLJA 

nosov in njihovega odražanja v odnosu do okolja. Cilj, 
ki smo si ga zastavili v naši družbi glede naravnih 
virov in vrednot človekovega okolja je, da z razvito 
družbeno zavestjo uspešno obvladujemo stihijnost raz- 
voja materialne osnove, upoštevajoč soodvisnost, pogoj- 
nost med naravo in družbenim razvojem. Zato je po- 
trebno, da ob vsakokratnem ugotavljanju dosežene stop. 
nje družbenega razvoja upoštevamo tudi stanje v oko- 
lju. Razen teh dolgoročnih ciljev, ki jih bomo dosegli 
z ustreznim družbenim vrednotenjem problemov v oko- 
lju (sistemske rešitve, ustrezna zakonodaja, sočasnost 
v procesu družbenega planiranja glede na ekonomsko, 

socialno in prostorsko komponento, raziskovalno delo 
in uvajanje sodobnih, zaprtih tehnologij, vzgoje in izo- 
braževanja ter ustrezna družbena organiziranost), je 
nujno takoj pričeti z učinkovitim odpravljanjem obsto- 
ječih virov onesnaževanja. 

Temeljni nosilci za doseganje zastavljenih ciljev so 
samoupravne interesne skupnosti na vseh področjih. Pri 
njih moramo doseči razširitev dosedanjih dejavnosti 
tudi pri reševanju problemov v okolju. Le tako bodo 
uresničeni interesi delovnih ljudi in občanov za zagoto- 
vitev njihove pravice do razvoja naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja. 

Industrializacija in urbanizacija sta dva osnovna proce. 
sa, ki odločilno vplivata na preobražanje našega okolja. Pre- 
bivalstvo narašča, gostota poselitve in različnih dejavnosti 
ali antropogenih elementov v okolju pa se povečuje zlasti na 
nekaterih območjih. Spet drugod je značilna deagrarizacija. 
Tako nastajajo v okolju spremembe in pojavi, ki jih ne 
moremo obvladovati, posebno ne, če se jih lotevamo šele 
potem, ko se problemi zaostrijo in nastanejo nasprotja, pri 
katerih pride do incidentov. 

V naravnem in družbenem okolju so omejitve. Pri raz- 
voju moramo upoštevati naravne in družbene zakonitosti, 
predvsem pa usmerjati naše dejavnosti tako, da se nam mož- 
nosti povečujejo in izboljšujejo pogoji za delo in življenje. 

Leta 1974 je skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
vodah. Na podlagi določil tega zakona .smo ustanovili samo- 
upravne interesne skupnosti za vode, ki so prevzele izvaja- 
nje vodnogospodarske politike po principih svobodne menja- 
ve dela. Dolgoletna tradicija vodnega gospodarstva je bila 
dobra podlaga za delo samoupravnih interesnih skupnosti 
in njihovih služb. Toda ker je moralo vodno gospodarstvo 
v preteklem obdobju reševati v okviru dejavnosti posebnega 
družbenega pomena predvsem probleme varstva pred vodo 
(poplave, hudoumištvo) in varstva vodnih količin, je dejav- 
nost na področju varstva kakovosti voda zaostajala. 

Po letu 1970 je vodno gospodarstvo začelo načrtno ustvar- 
jati pogoje za gradnjo čistilnih naprav, kar pomeni izgrad- 
njo kanalskih omrežij predvsem v urbaniziranih središčih. 
Kljub znatnim vlaganjem v tem obdobju lahko ugotovimo, 
da se breme onenasženosti naših voda v primerjavi z letom 
1970 ni zmanjšalo, toda zaradi izvajanja preventivnih ukre- 
pov ob novogradnjah tudi ni znatneje povečalo. 

Na podlagi informacije o onesnaženosti vodotokov SR 
Slovenije, ki jo je pripravil republiški seikretariat za urbani- 
zem v sodelovanju z zvezo vodnih skupnosti, ugotavljamo, da 
so naše vode onesnažene v tolikšni meri, kot bi živelo na ob- 
močju naše republike nad 7 milijonov prebivalcev. 

Najbolj onesnaženi so naslednji odseki vodotokov: Mura 
od Spilfelda do G. Radgone, Meža od rudnika do izliva, 
Dravinja od Slov. Konjic do izliva, Paka od Velenja do iz- 
liva, Sora od Medvod do izliva, Kamniška Bistrica od Kam- 
nika do izliva, Ljubljanica od izvira do Ljubljane, Reka od 
Ilirske Bistrice do Skocjana, Rinža od Kočevja do pono- 
ra, Sava od Krškega do Brežic, ki so v IV. kakovostnem 
razredu, Savinja od Celja do Miva, kl je v III/IV. kakovost- 
nem razredu, Sava od Medvod do Zaloga, od Zagorja do 
Zidanega mosta in od Jesenic do HE Moste ter morje na ob- 
močju Izole in Pirana, ki so v III. kakovostnem razredu. 

Te ugotovitve dokazujejo potrebo po hitrejšem in učin- 
kovitejšem odpravljanju obstoječega stanja. Svojevrstna na- 
rava dela in velika sredstva, ki so potrebna za izgradnjo ka- 
nalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, povezanih v čistil- 
ne sisteme ter mnogokrat še nejasne čiste tehnološke rešit- 
ve predvsem v industrijskih dejavnostih, so vzrok, da se re- 

zultati vlaganj ne pokažejo takoj. Tudi^ gradbena operativa 
vodnega gospodarstva kaže zaradi tehnične opremljenosti in 
delovne usmerjenosti, ki so ju narekovale potrebe v pretek- 
losti, še vedno večje zanimanje za dela, pri katerih dosega 
z uporabo mehanizacije boljše poslovne rezultate (meliora- 
cije, urejanje vodotokov) kot pa odpravljanje onesnaženosti 
voda. 

Zato je velikega pomena vloga uporabnikov v okviru vod- 
nih skupnosti, ki morajo z večjim sodelovanjem pri ustvar- 
janju delovnih programov zagotoviti pravilno usmerjanje na- 
porov in sredstev v skladu s širšimi družbenimi interesi, 

Z učinkovito družbeno akcijo je treba zagotoviti uspeš- 
no delovanje delegatskega sistema v temeljnih in območnih 
vodnih skupnosti, sicer prihaja do ustanavljanja akcijskih 
delovnih teles, U vzporedno opravljajo naloge iz_ pristojno- 
sti vodnih skupnosti (Krita). Ustanavljanje akcijskih teles 
prav gotovo ni rešitev, ki "bi vzpodbujala razvoj samouprav- 
nih odnosov v delegatskem sistemu, je pa nujno, če usta- 
novljeni samoupravni organizmi ne zaživijo docela.  

Prisotna je tudi težnja, da se na nivoju republike zbere- 
jo sredstva za odpravljanje prekomerne onesnaženosti voda, 
ker potrebe presegajo lokalne možnosti. Pri tem velja pou- 
dariti, da imata združevanje sredstev in solidarnost svoje 
mesto v samoupravnih skupnostih vodnega gospodarstva, ki 
jih je treba vzpodbuditi k temu. 

Leta 1976 je bil sklenjen družbeni dogovor o izvajanju 
skupnih ukrepov za sanacijo voda Reke, To je prvi primer 
dokončnega dela pri pripravi sanacijskega programa, dosega- 
nju soglasja o razdelitvi obveznosti in nosilcih, ki se na- 
naša na izboljšanje kakovosti voda in ki je zaključen s skle- 
nitvijo ustreznega družbenega dogovora. Po tem dogovoru je 
že zgrajen prvi objekt, kar dokazuje učinkovitost pristopa. 
V pripravi je družbeni dogovor za sanacijo Save od Jesenic 
do HE Moste, ki bo na enak način pospešil zmanjšanje one- 
snaženja na tem delu reke. Enaka akcija poteka za izbolj- 
šanje kakovosti voda Krke, v kateri sodelujejo v vlogi po- 
budnikov predstavniki vseh občin ob Krki. V pripravi je še 
cela vrsta samoupravnih sporazumov in družbenih dogovo- 
rov, ki bi morali zagotoviti odpravljanje IV. stopnje onesna- 
ženosti voda v naši republiki ter zagotoviti ohranitev čisto- 
sti tistih vodotokov, ki so še v prvem ali drugem kakovost- 
nem razredu. 

Leta 1974 je bil sprejet za&an o varstvu zraka. Z izvrše- 
nimi predpisi za ta zakon so opredeljena območja v naši re- 
publiki glede na stopnjo onesnaženosti zraka, določene skup- 
no dovoljene koncentracije škodljivih prinesi v zraku, v pri- 
pravi pa je predpis o količinah in koncentracijah škodljivih 
snovi, ki se še smejo spuščati v zrak iz posameznih virov 
onesnaževanja (maksimalno dovoljene emisije). Zakon o var- 
stvu zraka je opredelil obvezo občinskih skupščin v območ- 
jih III. in IV. stopnje onesnaženosti zraka, da ustanovijo 
samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka. Območja 
Anhovega, Domžal, Idrije, Ilirske Bistrice, Jesenic, Kamnika, 
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Kočevja, Kopra, Kranja, Lokovice, Maribora (ožje območje), 
Novega mesta, Ruš, Slovenj Gradca, Slovenske Bistrice, Ve- 
likega vrha pri Šoštanju in Vrhnike so razvrščena v območ- 
ja, na katerih je zrak onesnažen nad dovoljeno, vendar pod 
kritično mejo (III. območje), območja Celja, Crne, Hrastni- 
ka, Kidričevega, Ljubljane, Medvod, Mežice, Radeč, Raven 
na Koroškem, štor, Zagorja, Žerjava in Trbovelj pa v ob- 
močja, na katerih je zrak onesnažen nad kritično mejo (IV. 
območje). 

Ugotavljamo, da kljub z zakonom določenim rokom za 
ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo 
zraka do njihove ustanovitve še ni prišlo tudi v nekaterih 
največjih središčih v republiki. Ce ob tem izpostavimo, da 
je bil rok za njihovo ustanovitev 30. junij 1975, postaja jas- 
no, v kakšnem položaju sme glede izvrševanja tudi vseh osta. 
lih nalog, pogojenih z ustanovitvijo in zaživitvijo samouprav- 
nih interesnih skupnosti za varstvo zraka. Varstvo zraka ni- 
ma takšne tradicije, kot smo jo lahko ugotavljali na področ- 
ju voda. To pomeni, da nam primanjkuje ustreznih strokov- 
nih ekip kakor tudi merilnih instrumentov za ugotavljanje 
koncentracij posameznih škodljivih primesi v zraku in njiho- 
vih izvorov. Ena temeljnih nalog samoupravnih interesnih 
skupnosti za varstvo zraka je izdelava in izvajanje sanacij- 
skih programov. Očitno je, da glede na doseženo stopnjo sa- 
moupravne organiziranosti kakor tudi na ostale naštete po- 
manjkljivosti brez posebnega napora vseh dejavnikov, odgo- 
vornih za čim hitrejše uresničevanje sprejetega zakona o var- 
stvu zraka, ne moremo pričakovati večjih in hitrejših uspe- 
hov. 

Poudariti moramo, da so v nekaterih primerih že usta- 
novljene samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka 
uspešno začele izvrševati svojo temeljno družbeno nalogo z 
učinkovitim povezovanjem družbenih dejavnikov pri ugotav- 
ljanju dejanskih vzrokov za onesnaženost zraka na svojih 
območjih in iskanjem strokovnih rešitev za pripravo sanacij- 
skih programov. Opozarjamo na izreden pomen, ki ga ima 
jo skupnosti za varstvo zraka v lokacijskem postopku pri 
izdajanju soglasij za novogradnjo. Na območjih s III. in 
IV. stopnjo onesnaženosti zraka je potrebno pozorno ocenje- 
vati vplive vsake novogradnje za i okolje oziroma zrak, pri 
čemer samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka 
oziroma delegati v njih lahko odigrajo odločilno vlogo. 

Za saniranje obstoječega stanja imajo samoupravne inte- 
resne skupnosti za varstvo zraka na voljo smernice za izde- 
lavo sanacijskih programov. Za varstvo zraka je značilno, da 
je zelo malo kratkoročnih ukrepov, ki bi lahko učinkovito 
vplivali na zmanjšanje onesnaženosti ter da se večina njih 
nanaša na sistematično spreminjanje ustaljenih načinov grad- 
nje, ogrevanja, prometa itd. Kratkoročni ukrepi so predvsem 
organizacijskega značaja in zato, razen povezovanja in zdru- 
ževanja interesov, ne terjajo večjih vlaganj. Izhajajoč iz tega 
dejstva, je prišlo do pobude za sklenitev družbenega dogo- 
vora med proizvajalci, trgovino in potrošniki premoga s ci- 
ljem, da se doseže zmanjšanje koncentracije žveplovega diok. 
sida v zraku na prekomerno onesnaženih območjih, z za- 
menjavo obstoječih premogov v uporabi, s premogi, ki vse- 
bujejo manj gorljivega žvepla. V teku je tudi več primerov, 
v katerih posamezne OZD pristopajo k nabavi in montaži 
naprav za filtriranje prašnih delcev iz svojih obratov. Po- 
trebno je izpostaviti primer, ki je v jugoslovanskem merilu 
dobil svoj družbeni pomen, da so se predstavniki jugoslovan. 
skih cementarn dogovorili (nekateri tudi že izvršili) glede iz- 
vajanja ukrepov za varstvo zraka, upoštevajoč enake pogo- 
je gospodarjenja v jugoslovanskem prostoru. 

V pripravi je zakon o ravnanju z odpadki, katerega 
osnovni namen je določiti načela in politiko ravnanja z od- 
padki. Omejevanje nastajanja, smotrno ravnanje z odpadki 
in usmerjanje odpadkov v ponovno uporabo je treba izpo- 
staviti kot nujnost, upoštevajoč svetovno pomanjkanje suro- 
vin in energije, kar mora postati družbena obveza v našem 
samoupravnem socialističnem sistemu. 

Z zakonom bodo postavljena izhodišča, na podlagi kate- 
rih bo mogoče opredeliti načine ravnanja s posameznimi 
vrstami odpadkov. V tem zakonu bo tudi izpostavljeno na- 

čelo, da mora vsak povzročitelj odpadkov poskrbeti za tak- 
šno rešitev v okviru poslovnih skupnosti ali samoupravnih 
interesnih komunalnih skupnosti, s katero bodo odpadki po- 
stali sekundarna surovina, ali pa bodo na zdravju neškod- 
ljiv način odstranjevanja deponirani. 

Upoštevajoč, da je komunalna dejavnost v dokaj omeje- 
nih materialnih pogojih spremljala naš dosedanji razvoj, bo 
z zakonom določeno, da se financiranje urejenega odstranje- 
vanja odpadkov (sanitarno urejeno deponiranje, kontrolira- 
no sežiganje, kompostiranje) prenese na povzročitelje od- 
padkov. 

Upoštevamo, da glede odpadkov razpolagamo z najmanj 
podatki (kakovost, količina lokacija), da je cela vrsta odpr- 
tih vprašanj o možnostih predelave posameznih vrst odpad- 
kov v naših pogojih (relativno majhne količine raztresene v 
prostoru, itd.), za katere nujno potrebujemo tesno povezova- 
nje z znanstveno raziskovalnim delom, kakor tudi da se pri 
nas ni uveljavil noben urejen tehnološki sistem za odstranje- 
vanje odpadkov. Pri odstranjevanju odpadkov samem skoraj 
ne poznamo drugega načina kot bolje ali slabše urejene de- 
ponije, razen v večjih naseljih, kjer je to le bolj organizira- 
no in delno urejeno. 

Takšno stanje pogojuje uvažanje večjih količin sekundar- 
nih surovin in porabo še kako potrebnih deviznih sredstev za 
nakup tega, kar imamo sami, pa kljub temu ne koristimo, 
ker nismo ustrezno organizirani. Zato so izrednega pomena 
komunalne skupnosti, ki na področju odpadkov nosijo zelo 
odgovorno družbeno nalogo: 

— da se odpadki pri samem nastajanju razvrščajo po svo- 
ji kakovosti z namenom, da se bolj kot doslej in s čim 
manjšimi stroški vračajo v surovinske vire, 

da bodo na širših področjih grajene večje in gospodar- 
nejše naprave za skupno odstranjevanje odpadkov. 

Za izvrševanje te naloge so potrebne raziskave virov na- 
stajanja odpadkov, možnosti njihove predelave in urejenega 
odstranjevanja. Pri tem ima posebno pomembno vlogo Go- 
spodarska zbornica Slovenije predvsem pri iskanju in zdru- 
ževanju skupnih interesov našega gospodarstva za predelavo 
odpadkov kakor tudi pri vzpodbujanju njegove razvojne usme- 
ritve v zaprte tehnološke procese, ki temeljijo na izkorišča- 
nju sekundarnih surovin. 

V teku je priprava samoupravnega sporazuma med po- 
sameznimi OZD, ki imajo v svojem proizvodnem procesu do- 
ločene vrste odpadkov, zanimive za proizvodnjo v drugih 
ODZ. Pobudnik za pripravo tega samoupravnega sporazuma 
sta projektni svet za sekundarne surovine pri Raziskovalni 
skupnosti Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Razi- 
skovalci so v okviru projekta sekundarne surovine pripravili 
pregled nekaterih najpomembnejših industrijskih odpadkov in 
predloge za njihovo predelavo. Ocenjujemo, da ta primer za- 
služi vso podporo in pohvalo, zato nikakor ne sme ostati 
osamljen. 

Ugotovljeno stanje v okolju je dovolj prepričljivo glede 
nujnosti bolj organiziranega in učinkovitejšega družbenega de- 
lovanja za njegovo spreminjanje. 2e obstoječi zakoni oprede- 
ljujejo obvezo po izdelavi sanacijskih programov v okviru sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. Toda sanacijski program: 
ne morejo predstavljati naloge le za vodne skupnosti, skup- 
nosti za varstvo zraka in komunalne skupnosti. Potrebno je 
vključevanje čim širšega kroga delavcev in občanov, ki so po 
delegatskem principu zastopani tudi v ostalih samoupravnih 
interesnih skupnostih (kmetijsko zemljiške in gozdarske skup. 
nosti, stanovanjske skupnosti, izobraževalne skupnosti, kultur- 
ne skupnosti, skupnosti za zdravstveno varstvo, raziskovalne 
skupnosti, itd.). 

Razdelitev nalog za izvajanje sanacijskih programov med 
nosilci nalog mora potekati v procesu samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarjanja. Ti programi pred- 
stavljajo smiselno oblikovan seštevek sanacijskih programov 
TOZD in krajevnih skupnosti. Samoupravni sporazumi in 
družbeni dogovori, sklenjeni z namenom izvajanja sanacij- 
skih programov, se morajo vključevati v planske dokumente 
preko dopolnilnih dokumentov k dogovorom o temeljih pla- 
nov družbenopolitičnih skupnosti. 
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II. PROBLEMATIKA UREJANJA PROSTORA IN OKOLJA Z VIDIKA 

PLANIRANJA IN ORGANIZACIJE 

1. DRUŽBENI PROBLEMI NA PODROČJU 
PROSTORSKEGA PLANIRANJA, 
URBANIZACIJE IN OKOLJA 

Področje urejanja prostora in okolja (urbanizma) je ved- 
no bolj v ospredju pozornosti občanov, družbenopolitičnih 
organizacij in skupnosti. Posamezni primeri s tega področja 
preraščajo v prave konfliktne situacije in povzročajo znatao 
gospodarsko škodo, zavirajo družbeni razvoj, onemogočajo 
smotrno rabo in ureditev prostora ter onesnažujejo okolje. 

Pogosti so tudi primeri samovolje, parcialnega pristopa 
k zazidavi ali izrabi zemljišč in prirodnih virov, skupinsko- 
lastniškega pojmovanja ali celo nezakonite in izsiljene grad- 
nje oz. ureditve. Okrog nas je obilo primerov stihijske po- 
zidave najkvalitetnejše ravninske kmetijske zemlje, nenačrt- 
nega črpanja gradbenega materiala, predvsem gramoza, pre 
vefikega deleža neusmerjene družinske stanovanjske gradnje 
in počitniških hišic. Zaradi odsotnosti kompleksne prometne 
politike in sektorskega pristopa imamo več primerov cestno- 
prometnih projektov, ki niso usklajeni niti s širšimi_ urbani- 
stičnimi vidiki, njihov učinek na okolje pa ni proučen. Do- 
volili smo, da se individualna motorizacija razrašča hitreje 
kot javni promet, vrtičkarstvo v večjem obsegu kot javni 
parki, veletrgovinske, poslovne in bančne dejavnosti hitreje 
kot objekti družbenega standarda. Vse to je že vtisnilo svo- 
jevrsten pečat našim mestnim naseljem, ki še ne odražajo 
socialističnih družbenih odnosov in humanih vrednot. V ta- 
kih okoliščinah dopuščamo, da odrejajo gostoto poselitve 
zgolj ekonomski kriteriji gradbeništva in komunalnih delov- 
nih organizacij, ne pa optimalnost stanovanja, slabšajo se 
pogoji dopustnosti med stanovanjem in delovnim mestom, 
mestom in prosto naravo ter med posameznimi naselji. Ni- 
so redki tudi primeri socialne neenakosti, odražene v kraju 
naselitve, primeri odtujitve, zlasti med mladimi in starejši- 
mi občani itd. 

V procesu onesnaževanja in razvrednotenja okolja se na- 
glo izgubljajo tudi značilnosti naše slovenske kulturne pokra- 
jine in krajinske podobe, na žalost tudi tiste etnološke in ar- 
hitektonske značilnosti, ki bi jih zlahka revitalizirali, vklju- 
čevali v sodobno življenje ter ohranili kot tipiko našega oko- 
lja in kulturna dediščina za prihodnje generacije. Nenačrt- 
nost in slaba organiziranost na področju graditve mest in 
naselij je povzročila, da so tisoči stanovalcev izpostavljeni 
hrupu »večjih gradbišč«, da stanujejo v »spalnih naseljih«, 
kjer zamuja gradnja šol, vzgojnovarstvenih ustanov, trgovin 
z osnovno preskrbo, servisov, zelenih površin itd. Obseg in 
značaj stanovanjskih potreb in razpoložljivih sredstev m 
usklajen s sredstvi za graditev in vzdrževanje primarne mest- 
ne komunalne infrastrukture, kar se tudi odraža na kvali- 
teti mestnega okolja. 

V širšem, reigonalnem prostoru smo šele pričeli z uve- 
ljavljanjem načel, ki lahko omogočijo skladnejši razvoj in 
smotrno urejanje prostora. Se vedno pa prevladujejo ozki 
sektorski pogledi, nepovezano programiranje posameznih de- 
lov infrastrukture, energetike, kmetijstva itd. Sprejeto nače- 
lo policentričnega razvoja in prostorske ureditve se pogosto 
tolmači z lokalistično-partikularističnega vidika in še ne pred- 
stavlja dejavnika racionalnega usmerjanja in stabilizacije re- 
gionalnega razvoja. 

Veliko oviro predstavlja neusklajeni ritem raznih vidikov 
družbenega planiranja, odsotnost ustreznih dolgoročnih raz- 
vojnih zasnov, vključno s prostorskimi plani na republiški 
in občinski ravni, potem ko smo pred leti že sprejeli v 
skupščini SR Slovenije prvi dokument v procesu izdelave re- 
gionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije »Po- 
glavitni smotri in smernice za urejanje prostora« in opraivi- 
li javno razpravo o »temeljih za politiko regionalnega razvo- 
ja SR Slovenije«. 

2. STANJE URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE 
V OBČINAH 

Urbanistično urejanje prostora v občinah temelji na za- 
konskih določilih za izdelavo urbanističnih dokumentov, po- 
danih v zakonu o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, 
št. 16/67). 

Stanje pri izdelavi urbanističnih programov (UP) 

V SR Sloveniji so. bili pred sprejetjem zakonov iz leta 
1967 izdelani številrii urbanistični dokumenti, ki jih občine 
v naslednjih letih niso uskladile z novimi zakonskimi določi- 
li. Za ilustracijo stanja veljajo naslednje ugotovitve: 

— po zakonu iz leta 1967 je do konca leta 1968 sprejelo 
UP z odlokom le 21 občin. Od ostalih je 36 občin prejelo 
UP med leti 1969 in 1973, tri občine (Velenje, Žalec, Treb- 
nje) pa ga do danes še niso sprejele in ga bodo izdelale 
predvidoma v letu 1977; 

— v letu 1976 ima tako izdelan in. sprejet UP 57 občin, 
vendar je 50 programov (83,3 odstotka) starih več kot pet 
let in veljajo v skladu z zakonskimi določili za zastarele (no- 
velacija, potrebna v roku 5 let). 

Iz priložene tabele, ki kaže stanje na področju novelaci- 
je urbanističnih programov v novembru 1976, povzemamo na- 
slednje ugotovitve: 

— 1 občina ima izdelan in sprejet noveliran urbanistični 
program (Kranj); 

  7 občin ima novelacijo izdelano, ni pa še uveljavlje- 
na z odlokom (Črnomelj, škofja Loka, Domžale, Litija, Mur- 
ska Sobota, Lendava, Maribor); 

  6 občin ima novelacijo UP v fazi izdelave (Kamnik, 
Jesenice, Grosuplje, Kočevje, Ptuj, Zagorje), 3 občine izdelu- 
jejo svoj prvi UP (Velenje, Trebnje, Žalec); skupaj 10 občin 
ima UP v fazi izdelave; 

— 25 občin se o novelaciji UP šele dogovarja s poobla- 
ščenimi strokovnimi organizacijami; 

— 18 občin do danes ni pristopilo k novelaciji. 
Glede vsebine in odnosov pa ugotavljamo, da UP kot 

velikokrat vsebujejo le analize stanja in ne dolgoročnih pro- 
jekcij za usmerjanje prostorskega razvoja, želje in možno- 
sti občin, da s čim manjšimi stroški zadostijo zakonskim za- 
htevam, delno pa tudi konkurenca med izvajalci, sta faktor- 
ja, ki vplivata na kvaliteto izdelane dokumentacije. Vsebina 
in' obseg UP se tako prilagajata bolj višini razpoložljivih fi- 
nančnih sredstev kot dejanskim potrebam. Najbolj so pro- 
blematični urbanistični programi, adaptirani iz starih urba- 
nističnih dokumentov, sprejetih pred letom 1967, ki do danes 
še niso bili novelirani (Ravne, Kamnik, Slovenj Gradec). 
Mnogi novejši programi pa slonijo na predhodno obdela- 
ni dokumentaciji, ki je dopolnjena le s podatki, ki jih na- 
rekujejo tekoče potrebe (npr. načrti — Tržič, Murska Sobo- 
ta, Gornja Radgona). 

Razlog za slabo kvaliteto urbanističnih programov in 
druge urbanistične dokumentacije je tudi v neenotni metodo- 
logiji. Metodologijo oblikujejo posamezne izvajalske organi- 
zacije, vsaka zase, različna pa je tudi v okviru ene organiza- 
cije, odvisna od strokovne in kadrovske zasedbe ter drugih 
pogdjev. Za SR Slovenijo nimamo enotnega metodološkega 
navodila, ki bi ga republiški sekretariat za urbanizem mo- 
ral izdelati v šestih mesecih po sprejemu republiškega za- 
kona o urbanističnem planiranju (v letu .1967). 

3. STANJE ORGANIZIRANOSTI URBANISTIČNE 
DEJAVNOSTI V OBČINAH 

Eden temeljnih vzrokov velikih zastojev v izdelavi urba- 
nistične dokumentacije je problem nezadovoljive organizira- 
nosti in razvitosti strokovnih služb, upravnih in inšpekcij- 
skih služb za urbanizem v občinah. V okviru formalnega 
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postopka in v zakonih zelo na splošno opredeljenih zahtev 
so strokovne in upravne službe in projektantske delovne or. 
ganizacije reševale predvsem tiste naloge, ki so najbolj od- 
ražale interes posamezne delovne organizacije, posamezne ve- 
je družbenogospodarskih dejavnosti ali čisto določene sku- 
pine občanov, dostikrat pa take organizacije same. Iz tega 
izvirajo številni primeri kršenja širših družbenih interesov 
in pri tem zlasti tistih, ki imajo dolgoročnejše posledice 
v prostoru. 

a) Strokovne službe 

Temeljno urbanistično dokumentacijo (urbanistične pro- 
grame) pripravlja za 60 občin SR Slovenije 19 organizacij raz- 
ličnega značaja, od urbanističnih zavodov, komunalnih orga- 
nizacij do projektantskih organizacij. Njihovo teritorialno 
razdrobljenost kaže priložena tabela, po kateri ugotavljamo 
tako stanje celo v okviru posameznega medobčinskega ob- 
močja. Te organizacije so po zakonu o urbanističnem plani- 
ranju predvidene kot planske institucije z nalogo, da pri- 
pravljajo temeljno urbanistično dokumentacijo za občane in 
spremljajo gibanje urbanizacije, so se iz razlogov nezadost- 
nega in nestalnega financiranja s strani občin zvečine preo- 
rientirale na projektiranje investicijskih objektov. Tako oprav- 
ljajo strokovne naloge s področja urbanizma le kot svojo 
sekundarno dejavnost, pač kakor dotekajo naročila občin, v 
glavnem za zazidalne načrte in lokacijsko dokumentacijo, 
številne občine so poverile opravljanje strokovnih urbani- 
stičnih nalog organizacijam, ki kadrovsko in po izkušnjah 
niso dorasli tej nalogi, 

b) Upravne službe 

Upravne službe za urbanizem so formalno oblikovane v 
vseh občinah, so pa slabo zasedene s strokovnim kadrom, ki 
bi bil sposoben v času velikih družbenih preobrazb ter nag- 
lih sprememb v tehniki in tehnologiji ob sočasni pospešeni 
investicijski in drugi gradnji opravljati svojo funkcijo stro- 
kovnega pomočnika za organe skupščine občine in izvrševati 
upravne naloge, ki mu jih nalagajo zakoni in občinski pred- 
pisi. 

ej inšpekcijske službe 

Urbanistična služba kot tudi službe, ki sodelujejo v za- 
devah varstva okolja, niso zadovoljivo organizirane in razvite 
ne na ravni občin in ne republike. 

Urbanistična inšpekcija sploh ni zasedena v sedmih ob- 
činah. Medobčinskih urbanističnih inšpekcij, ki združujejo 32 
občin, je 12, le 21 občin ima vsaka po enega urbanistične- 
ga inšpektorja. Takšna zasedba urbanistične inšpekcije doka- 
zuje, da urbanistični inšpektorji ne morejo obvladovati te- 
rena, še zlasti ne na investicijsko aktivnih območjih, zaradi 
česar so tudi njihovi ukrepi zapozneli in največkrat neučin- 
koviti (objekt je že zgrajen, naprava je v pogonu in po 
dobno). Preokupacija s terenskim delom tudi onemogoča 
inšpektorjem, da bi posvečali večjo skrb analizi družbene 
problematike s področja urejanja prostora in varstva okolja. 

Od vseh zasedenih delovnih mest (33) je med urbani- 
stičnimi inšpektorji le 21 inšpektorjev z visoko šolsko izo- 
brazbo. Sama kvalifikacijska struktura bi bila še sprejem- 
ljiva, vendar je treba upoštevati, da gre v bistvu za delavce, 
ki nimajo večjih izkušenj s področja urbanizma in varstva 
okolja, sploh pa zelo malo s področja uprave, kar investi- 
torji tudi temeljito izkoriščajo pri svojih nezakonitih pose- 
gih v prostor. 

še mnogo slabše stanje je pri vodnogospodarski inšpek- 
ciji. Vodnogospodarsko inšpekcijo ima le 23 občin, komunalni 
ali dragi inšpektorji pa opravljajo posle vodnogospodarske in- 
špekcije v sedmih občinah. Delovna mesta vodnogospodarskih 
inšpektorjev zasedajo v glavnem tehniki in inženirji s po- 
dročja kmetijstva in gozdarstva ter iz drugih poklicev, ki ne 
obvladujejo tehnološke problematike v zvezi z varstvom ka- 
kovosti vode in odpravljanjem onesnaženosti voda, 

4- OSNOVNO GRADIVO 

— »Usklajevanje urbanističnih programov«, republiški se- 
kretariat za urbanizem — Biro za regionalno prostorsko pla- 
niranje, 1971 

— Zapisnik 13. seje Komisije izvršnega sveta za vpraša- 
nja regionalnega prostorskega planiranja, 1971 

— Poročilo o organiziranosti urbanistične dejavnosti ? 
občinah, Republiški sekretariat za urbanizem, 1976 

— Stanje na področju izdelave prostorske dokumentacije, 
Zavod SRS za družbeno planiranje — področje za prostor- 
sko planiranje, 1976 

— Družbeni problemi na področju prostorskega planira- 
nja, urbanizacije in okolja, Vladimir-Braco Mušič, Urbani- 
stični inštitut SRS, 1976 

Priloga 

TABELA STANJA URBANISTIČNE DOKUMENTACIJE PO OBČINAH 
iN POOBLAŠČENIH STROKOVNIH ORGANIZACIJAH (k B In C) 

občina 
(medobčin- 
sko območje) 

urban, program 
s — sprejet 
i — v izdelavi 
n — noveliran 

stanje novelacije urbanističnega 
programa 

pooblaščena strokovna 
organizacija 

i. Pomursko 
G. Radgona 

Lendava 
Iijiitamsr 

'M. Sobota 

s — 1970 

s — 1868 
s — 1972 

s — 1987 

v izdelavi, a le zaradi spremembe za- 
zidalnega načrta 
izdelana, še ni sprejeta 
pogodba, a finančna sredstva niso za- 
gotovljena 
izdelana, prognoze stare 

Komunalni projekt Maribor 

Zavod za urbanizem Maribor 
Zavod za urbanizem Maribor 

Zavod za ekonomiko in urbanizem 
Murska Sobota 

2. Mariborsko 
Lemamt 
Maribor 
Ormož 

s — 1967 dogovori, finančni problemi 
s — 1070 izdelana 
s — 1S68 ni finančnih sredstev 

Zavod za urbanizem Maribor 
Zavod za urbanizem Maribor 
Zavod za urbanizem Maribor 
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Ptuj 
SI. Bistrica 

3. Koroško 
Dravograd 

Radlje 

Ravne 

SI. Gradec 

s — 1071 v izdelavi 
s — 1973 pristopili pred 2 leti, ni zagotovljenih 

finančnih sredstev 

s — 1969 dogovori, ponudba 

s — 19T1 dogovoru, ponudba 

s — 1969 dogovori, ponudba 

s — 1968 dogovori, ponudba 

Zavod za urbanizem Maribor 
Zavod za urbanizem Maribor 

Urbanistični biro Ravne (Zavod za ur- 
banizem Maribor) 
Urbanistični biro Ravne (Zavod za ur- 
banizem Maribor) 
Urbanistični biro Ravne (Zavod za ur- 
banizem Maribor) 
Urbanistični biro Ravne (Zavod za ur- 
banizem Maribor) 

4. Celjsko 
Celje 
laško 
Mozirje 
SI. Konjice 
Šentjur 
Šmarje 
Velenje 
Žalec 

s — 1968 
s — 1970 
s — 1970 
s — 1971 
s — 1969 
s — 1972 
i — 1976 
i — 1976 

dogovori 
dogovori 
dogovori 
dogovori 
dogovori 
dogovori 
dogovori 
dogovori 

Razvojni center Celje 
Razvojni center Celje 
Razvojni center Celje 
Razvojni center Celje 
Razvojni center Celje 
Razvojni center Celje 
Zavod za urbanizem Velenje 
Zavod za načrtovanje in urejanje stavb- 
nih zemljišč 

5. Zasavsko 
Hrastnik 
Trbovlje 
Zagorje 

6. Posavsko 
Brežice 
Krško 
Sevnica 

7. Dolenjsko 
Črnomelj 
Metlika 
Novo mesito 
Trebnje 

8. Ljubljansko 
Ljubljana 
5 občin 
Litija 
Grosuplje 

Ribnica 

Kočevje 
Kamnik 
Domžale 
Logatec 
Vrhnika 

s — 1971 dogovori 
s — 1972 dogovori 
s — 1967 v izdelavi, prekinjena 

s — 1973 dogovori, dispozicijski načrti 
s — 1969 dogovori, dispozicijski načrti 
s — 1969 dogovori, dispozicijski načrti 

s — 1969 
s — 1968 
S — 1973 
i — 1976 

izdelava 
ponudba 
ponudba 
ponudba 

GUP - 1972 
s — 1970 
s — 1967 

s — 196® 
S — 1969 
s — 1969 
s — 1968 
S — 1968 

Ljubljanski urbanistični zavod, L}- 
Projektivni atelje, Ljubljana 
Slovenija projekt, Ljubljana 

dogovori 
izdelana 1976 
v izdelavi, finančna sredstva niso v 
celoti zagotovljena 
dogovori, pristopili, ko bodo finančna 
sredstva zagotovljena 
v izdelavi — delne spremembe 
v izdelavi 
izdelana 
dogovori, ni finančnih sredstev 
naročilo, a finančna sredstva niso za- 
gotovljena 

Region Brežice 
Region Brežice 
Region Brežice 

Urbanistični inštitut SRS Ljubljana 
Projektivni atelje, Ljubljana 
Dominvest, Novo mesto 
Dominvest, Novo mesto 

Ljubljanski urbanistični zavod, Lj. 
Gradbeno obrtno podjetje Litija 
Projektivni atelje, Ljubljana 

Projektivni atelje, Ljubljana 

Projektivni atelje, Ljubljana 
Ljubljanski urbanistični zavod, Lj- 
Biro 71, Domžale 
Projektivni atelje, Ljubljana 
Urbanistični inštitut SRS, Ljubljana 

9. Gorenjsko 
Jesenice 
Kranj 
Radovljica 
Skofja Loka 
Tržič 

s — 1970 v začetni fazi izdelave 
n — 1974 sprejeta 
s — 1969 dogovori 
s — 1968 izdelana 
s — 1968 izdelana, zaradi zazidalnega načrta 

Urbanistični inštitut SRS, LJubljana 
Urbanistični inštitut SRS, Ljubljana 
Urbanistični inštitut SRS, Ljubljana 
Projektivni atelje, Ljubljana 
Arhitekt biro Tržič (Projektivno po- 
djetje Kranj) 

10. Kraško-notranjsko 
I. Bistrica s — 1968 
Postojna s — 1969 
Cerknica s — 1969 

prekinili zaradi finančnih težav 
v pripravi 
ponudba, ni finančnih sredstev 

Projektivni atelje, Ljubljana 
Invest biro Koper 
Projektivni atelje, Ljubljana 

lil. Goriško 
N. Gorica 

Ajdovščina 
Tolmin 
Idrija 

s 1971 

s — 1968 
s — 1969 
s — 1969 

ponudba, finančna sredstva v oeloti ni- 
so zagotovljena 

Projeiktivni biiro Nova Gorica 
Invest biro Koper 

Urbanistični inštitut SRS, Ljubljana 
Obrtno komunalno podjetje Idrija 

12. Gbalno-Kraško 
Koper 
Izola 
Piran 
Sežana 

v pripravi aneks 
s — 1968 k obstoječemu urbanistič. 

s — 1971 dogovori 

programu 
Invest biro Koper 

Invest biro Koper 
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III. ANALIZA VKLJUČITVE VARSTVA IN UREJANJA ČLOVEKOVEGA 

OKOLJA V SREDNJEROČNIH PLANSKIH DOKUMENTIH 

1. PROSTORSKI VIDIKI DRUŽBENEGA 
NAČRTOVANJA iN VARSTVA OKOLJA 

Politika varstva okolja, prostorskega razporejanja dejav- 
nosti in urbanizacije so komplementarne dejavnosti. S pro- 
storskim in urbanističnim planiranjem se razrešujejo bistve- 
na vprašanja varstva okolja, k čemur je treba dodati pred- 
vsem še odgovornost proizvodnih in drugih organizacij, da 
upoštevajo naravne in družbene omejitve in zahteve glede 
kakovosti okolja, v katerem se vse dogaja. Napake iz pre- 
teklosti, storjene na področju prostorskega urejanja in urba- 
nizacije, terjajo sedaj izredne materialne in organizacijske 
napore, da bi popravili neurejene razmere v okolju. Vendar 
bomo s prostorskim planiranjem zagotovili preventivno funk- 
cijo z vidika varstva okolja le pod pogojem, da ga vključimo 
in vrednotimo kot nezamenljivo sestavino celovitega druž- 
benega planiranja, katerega rezultati so istočasno upošte- 
vani pri sprejemanju odločitev. 2al niti zvezni zakon o te- 
meljih družbenega planiranja v svojih izhodiščih in splo- 
šnih določbah prostorskega planiranja ne ureja temu pri- 
merno. Tako je bilo tudi mogoče sprejeti srednjeročne plan- 
ske dokumente, v katerih je le obrobno in načelno zajeto 
prostorsko planiranje. V srednjeročnem načrtu je prostorsko 
načrtovanje samo eno od nalog in ne enakovreden pristop 
— skupno z ekonomskim in socialnim — za celovito projek- 
cijo nadaljnjega razvoja. Naknadno vrednotenje razvojnih 
smeri m ciljev naslednjih let z vidika urejanja prostora in 
varstva okolja je v bistvu le gašenje in še en primer neu- 
streznega odnosa do prostorskega planiranja v praksi. Zato 
iz tega spoznanja izhaja naša naloga, da z republiškim za- 
konom o družbenem planiranju razrešimo bistvena vpraša- 
nja prostorskega vidika, tako tudi gospodarjenja z zemljišči 
to naravnimi bogastvi, družbene načrtne vidike urbanizaci- 
je, usklajevanje dejavnosti z vidika varstva človeka in oko- 
lja, skladnejšega razvoja vseh območij Slovenije ipd. 

V srednjeročnih planih in dogovorih se opredeljujemo 
za preprečevanje nastajanja novih virov onesnaževanja oko- 
lja, istočasno pa planiramo vrsto posegov v okolje le na 
podlagi ekonomskih kazalcev ali potreb, ki ne upoštevajo 
vseh stroškov vzdrževanja in obnavljanja infrastrukture, ka- 
kor tudi ne stroškov za varstvo okolja, zato so nepopolni. 
Čeprav je večkrat vzrok za to neznanje ali pa nemoč po- 
samezne organizacije, ni mogoče več dopuščati takšnega rav- 
nanja in samo deklarativno oglašanje za varstvo okolja. 

Z željo pomagati pri ugotavljanju vzrokov za stanje, s 
katerim nismo zadovoljni, smo poskušali analizirati občin- 
ske srednjeročne planske dokumente in 47 dostopnih (od 80 
zahtevanih) palnskih dokumentov iz QZD, poleg tega pa smo 
proučili in primerjali prejšnji in sedanji petletni plan raz- 
voja SR Slovenije. K pripravi tega gradiva smo pritegnili 
zavod SRS za družbeno planiranje SR Slovenije — področje 
prostorskega planiranja, ki je analiziral planske dokumen- 
te nekaj večjih občin in regij v republiki in je to prikaza- 
no v III. poglavju gradiva, sicer pa so to poročilo pripravili 
strokovni sodelavci republiškega komiteja za varstvo okolja. 

Pri ocenah planskih dokumentov občin je sodelavcem 
republiškega komiteja za. varstvo okolja pomagal sektor pro- 
storskega planiranja zavoda SRS za družbeno planiranje. 

2. PRIMERJAVA PREJŠNJEGA (1971—1975) 
IN SEDANJEGA SREDNJEROČNEGA RAZVOJNEGA 
NAČRTA (1976—1980) SR SLOVENIJE 
Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA 

Ob primerjanju obeh razvojnih dokumentov se ponuja 
možnost za presojo, kako smo pojmovali okolje na začetku 
in kako sredi tega desetletja, kako smo bili sposobni dolo- 
čiti svoje naloge glede varstva okolja, in kakšne so bile real- 
ne možnosti za uresničitev zastavljenih nalog oziroma kakšne 
so danes. 

Vsebina poglavij, Isi obravnavajo problematiko urejanja 

prostora in varstva okolja v obeh dokumentih, nam dovolju- 
je sklepanje, da smo že pred petimi leta dokaj celovito in 
uspešno presojali takratne probleme v okolju. Na osnovi 
ugotovitev o slabšanju našega okolja v sicer uspešnem ob- 
dobju industrializacije in velike socialne preobrazbe so tudi 
opredelili posamezne naloge na področju varstva zraka (pred- 
vsem z zakonskimi ukrepi), na področju varstva voda (zlasti 
zaščite rezervatov pitne vode ter preprečevanje poplav) ter 
na ostalih področjih zaščite tal, naravnih virov, omejevanja 
hrupa (tudi tukaj predvsem z zakonskimi ukrepi). Kar pa 
zadeva izvrševanje teh nalog, so nam pred pol desetletja 
očitno še manjkale določnejše predstave, kaj in kako sto- 
riti. Enako velja za znanstveno raziskovalno delo pri razre- 
ševanju problemov okolja, ker sta oba elementa družbene 
politike bila v prejšnjem srednjeročnem načrtu omenjena le 
z enim stavkom. 

Tudi pregled dosežkov v preteklem petletnem obdobju, 
zlasti _ neposredni ukrepi za varstvo okolja, nam kažejo, da 
smo še največ storili v zakonodajno-pravnem pogledu. Vzrok 
temu je prav gotovo uveljavljanje nove ustave, ker so se 
z njo pravzaprav odprle nove možnosti za učinkovitejše de- 
lo na teh vprašanjih. Sprejeli smo zakon o varstvu zraka 
in opredelili območja SR Slovenije glede na stopnje one- 
snaženosti zraka, sprejeli smo tudi zakon o varstvu pred 
hrupom ter predpise o zaščiti pred radioaktivnim žarčenjem, 
zavarovali smo nekatera naravna območja ter zaščitili naj- 
bolj ogrožene rastlinske in živalske vrste. 

Upravičeno se sprašujemo, kako smo poskrbeli za us- 
pešno uveljavljanje sprejetih zakonov In izvršilnih predpi- 
sov, kajti po rezultatih sodeč nam to ni uspelo. Za izvajanje 
zakona o varstvu zraka potrebujemo opremo in ustrezno 
število strokovnjakov, usposobljenih za meritve in analize 
na terenu. Rezultati meritev so podlaga za vsakršne ukre- 
pe, tudi za določanje višine prispevkov posameznih onesna- 
ževalcev. Meritve nam omogočajo natančno spremljanje sta- 
nja. Kljub temu da je zakon o varstvu zraka v veljavi že 
od leta 197i5, še vedno ni na voljo ustrezna oprema in tudi 
kadrov nimamo. 

Zakon o varstvu voda, ki velja že več let, je prispeval 
k izboljšanju vodotokov in zaščite pred visokimi vodami, 
z vidika urejanja kakovosti voda pa je zasnovan na nedode- 
lani metodologiji za kategorizacijo vodotkov, zaradi česar 
prihaja do težav pri določanju ukrepov in zagotavljanju sred- 
stev za izboljšanje razmer. Res pa je, da sedaj že priprav- 
ljajo ustreznejšo metodologijo. V zadnjih letih pa se je na- 
raščajoče onesnaževanje voda skoraj zaustavilo in obeta, 
da bomo načrte v tem srednjeročnem obdobju s potrebno 
upornostjo uresničili. Glavne probleme na naših vodah pov- 
zroča le nekaj desetin onesnaževalcev; njihov učinek je to- 
likšen, kot če bi naše rečne doline poseljevalo nekajkrat več 
prebivalcev in povzročajo škodo ogromnemu številu ljudii 
oziroma dejavnosti. V tem pogledu je očitno, da bi zakon 
moral biti učinkovitejši. 

Na podoben način bi lahko presojali učinkovito uveljav- 
ljanje tudi drugih zakonov in predpisov, ki se nanašajo na 
probleme varstva okolja; domala pri vseh bi ugotovili po- 
dobne probleme. Nujno potrebna je sistematična in objek- 
tivna inventarizacija razmer v okolju; potrebujemo opazo- 
valne postaje s primernimi merilnimi inštrumenti, ki bodo 
omogočali tekoče spremljanje pojavov v okolju in z alar- 
miranjem opozarjali na kritične točke. Samo v takih po- 
gojih lahko pričakujemo zakonito obnašanje vseh dejavnikov 
v okolju oziroma družbeno intervencijo ob njihovi nadalj- 
nja kršitvi. 

Enako potrebujemo več strokovnih ekip za opravljanje 
ražličnih oziroma kompleksnih nalog z vidika varstva oko- 
lja, ki bi skrbele za. objektivnost informacij o stanju in 
intervenirale ob vsakršni potrebi. 

Pri reševanju kritičnih pojavov v okolju je bilo dokaj 
storjenega za izboljšanje oeraoja v Zasavju, za sanacijo no- 
tranjske Reke in za zmanjšanje drugih pojavov onesnaževa- 
nja; sprejetih je bilo več ukrepov na področju infrastrukture 
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(dograjevanje kanalizacijskega omrežja, gradnja posameznih 
čistilnih naprav, postavitev očiščevalnih naprav na indu- 
strijskih objektih, posamezni ukrepi za urejanje prometa 
v naseljih m izven njih). 

Prav gotovo so izkušnje preteklih petih let pomagale, 
da se vse bol] začnemo zavedati pomena varstva okolja, kar 
je predvsem povezano z urejanjem prostora in obvladova- 
njem urbanizacije. To je dobilo ustrezen odsev v poglavjih 
sedanjega petletnega plana. Ocenjujemo, da se je prav v 
tem času razjasnilo, kako je mogoče probleme varstva oko- 
lja učinkovito reševati le v medobčinskem sodelovanju kot 
v krajevnih skupnosti in sleherni TOZD. 

Samo na osnovi primerjave besedil načrtov je težko trdi- 
ti, vendar je verjetno, da smo ravno na tem področju le 
napredovali. Nova kvaliteta v sedanjem planu in razvoju zad- 
njih let se kaže v družbeni organiziranosti, v boljših mobi- 
lizacijskih metodah ter v boljših oblikah dela v sedanjem 
sredjneročnem obdobju. Samoupravne interesne skupnosti, 
družbeno oziroma samoupravno dogovarjanje in sporazu- 
mevanje so postali pomembna in uspešna pot tudi pri re 
sevanju problemov varstva okolja. Ravno to dejstvo obeta 
in zagotavlja bistveno drugačne rezultate v srednjeročnem 
obdobju, ki je pred nami. 

Z vidika varstva okolja so naloge v sedanjem srednje- 
ročnem programu nekoiiko bolj problemsko zaokrožene, s 
poudarkom na izhodiščnih tezah, ki so podlaga za progra- 
miranje dela. V planu smo zapisali, da bodo »naravni vi- 
ri upoštevani kot enakovreden proizvodni dejavnik v pro- 
dukcijskem procesu«. Samo iz tega stavka izhaja cela vrste 
neposrednih nalog, zlasti oblikovanje potrebnih ekonometrij- 
skih metod za ugotavljanje vseh družbenih stroškov repro- 
dukcije; razčiščevanje temeljnih izhodišč naše ekonomske 
teorije z natančnejšo opredelitvijo naravnih vrednot in nji- 
hovega pomena za nacionalno in širše gospodarstvo, argu- 
mentirano razčiščevanje z neustreznimi pojmovanji, ki pro- 
bleme varstva okolja spravljajo na raven komunalne snage 
in podobno. , . 

Politika varstva okolja je za tekoče petletno obdobje v 
sedanjem planu republike implicitno opredeljna. Zavezali 
smo se z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim spo- 
razumevanjem razreševati probleme onesnaženosti okolja v 
naši republiki, zlasti še najhujše, istočasno pa si bomo pri- 
zadevali ustvariti vse potrebne pogoje za učinkovito pre- 
ventivno ukrepanje. Izboljšati moramo zakone, predpise in 
intervencijske ukrepe, obenem pa zagotoviti tudi ugodnejše 
pogoje za varstvo okolja. 

V tem srednjeročnem obdobju moramo postaviti učin- 
kovit informacijski sistem za potrebe prostorskega plani- 
ranja in varstva okolja, kar omogoča bistveno zanesljivejše 
kot je bilo sprejemanje odločitev le na podlagi slučajnih in 
enkratnih prerezov stanja v posameznem trenutku. Istočasno 
smo podčrtali potrebo po vključitvi vidika varstva okolja 
v vzgojno-izobraževalni proces na vssh njegovih stopnjah in 
področjih. . 

Obe naloga pa ste le združitev cele vrste obveznosti m 
pogojev, ki jih moramo uresničiti v tem obdobju. Kako smo 
razumeli svoje obveznosti za uresničitev zapisane vsebine in 
nalog v srednjeročnem planu republike, je razvidno iz prilo- 
ženega programa dela republiškega komiteja za varstvo oko- 
lia. . , . 

Kljub vsem naštetim novim elementom, ki so prisotni 
v sedanjem srednjeročnem pilanu, ne moremo biti z njim 
zadovoljni, še enkrat opozarjamo, da sta tako^ prostorsko 
urejanje kot varstvo okolja tudi v sedanjem družbenem pla- 
nu razvoja SRS do leta 1980 izkazani le kot posamezni na- 
logi oziroma kot posamezni poglavji plana. To, kar si želimo 
zagotoviti v procesu planiranja za prihodnje obdobje, pa je, 
da ti dve komponenti postaneta nepogrešljiv del metodolo- 
gije v procesu družbenega planiranja. Ustrezno metodologijo 
planiranja morajo čimprej izdelati samoupravne interesne 
skupnosti in republiški organi. Vidik urejanja prostora in 
vidik varstva okolja morata biti enako kot dohodek ali šte- 
vilo zaposlenih nenehno pred očmi vseh družbenih dejavni- 
kov v procesu usklajevalnega in neprekinjenega planiranja; 
v dohodku in dohodkovnih odnosih se izražajo in ekonom- 
sko merijo tudi učinki v varstvu okolja. Samo tako bomo 
zagotovili pravočasno preventivno ukrepanje, ki je najširši 
družbeni interes. 

Za uspešno izvrševanje vseh zastavljenih nalog je po- 
trebno razčiščevanje zlasti naslednjih vprašanj: 

— Glede samoupravne organiziranosti zaradi varstva oko- 
lja obstajajo različni pogledi; eni poudarjajo samo pomen 
kompleksnih samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo 
okolja, drugi pa opozarjamo tudi, da so pojavi, povzroči- 
telji in načini reševanja zelo različni ter je potrebno^ odgo- 
vornost za varstvo ljudi in okolja v večji meri preložiti na 
glavne povzročitelje onesnaževanja in njegovih posledic. Var- 
stvo okolja ni izločena funkcija in področje, iz katerekoli 
dejavnosti, niti se ne omejuje samo na popravljanje razmer, 
temveč je komponenta smotrnega poseganja v okolje in od- 
govornosti slehernega družbenega dejavnika. Vključuje se 
na osnovi planiranja, modernizacije, tehnologije, prostorske- 
ga urejanja, usposabljanja kadrov itn. Vseeno pa ne kaže 
zanemariti spoznanja, da dozorevajo pogoji za ustrezno or- 
ganizacijo SIS z jasno opredeljeno družbenoekonomsko, t. j. 
dohodkovno osnovo, in z upoštevanjem elementov solidar- 
nosti. To problematiko sedaj intenzivno proučuje in obravna- 
va republiška konferenca SZDL. 

— Nerazčiščeni so videti tudi pogledi o funkciji in na- 
logah republiškega komiteja za varstvo okolja pri repub- 
liških upravnih organih; težko in zelo počasi prodira v za- 
vest strokovnih krogov specifična opredelitev nalog^ komiteja 
za varstvo okolja v zakonu o organizaciji republiške upra- 
ve, kjer je podčrtana njegova koordinacijska in usmerjeval- 
na vloga. Dejavnost v upravi se opira zlasti na značaj uprav- 
nih postopkov in resorsko delitev dela. V razpravah o orga- 
nizaciji republiške uprave kaže dosledneje definirati pravice 
republiškega komiteja za varstvo okolja in zagotoviti, da 
brez ovir zahteva in dobiva vsa potrebna gradiva ter doku- 
mentacijo v zvezi s problemi varstva okolja. Tudi na ravni 
republike bo razreševanje teh vprašanj potekalo v dveh sme* 
reih. Zavedamo se, da bomo le z rezultati dela prepričali 
ostale republiške organe ter ostale družbene dejavnike v re- 
publiki o možnostih učinkovitega delovanja in sodelovanja, 
pa čeprav le s koordinacijo in usmerjanjem dela že obsto- 
ječih družbenih organizmov. Po drugi strani pa je potreb- 
no z jasnimi opredelitvami zagotoviti pogoje za_ neovirano 
delo komiteja oziroma zagotoviti pogoje za boljšo in celo- 
vitejšo informiranost o problemih varstva okolja. 

— Zaradi iskanja učinkovitejših poti vgrajevanja vidi- 
kov prostorskega urejanja in varstva okolja v naš družbe- 
nopolitični sistem je potrebno obravnavati to problematiko 
v družbenopolitičnih organih in organizacijah v Sloveniji. 
Čeprav smo že poudarili, da se ne da ločiti prostorsko od 
družbenoekonomskega planiranja, ga v tem primeru pri- 
kazujemo skopaj z vidikom varstva okolja, ker ste oba pri- 
bližno enako vrednotena v praksi. Ocenjujemo, da je nujno 
zagotoviti sodelovanje predstavnikov z obeh področij v ustrez- 
nih republiških svetih. Predvidevamo, da bi tudi s tem pri- 
pomogli k učinkovitejšemu preventivnemu delovanju kakor 
tudi primernejšemu družbenemu vrednotenju obeh omenje- 
nih vidikov družbenega razvoja. 

Republiški komite za varstvo okolja je posredoval svoje 
pripombe glede pomena in vloge prostorskega planiranja ter 
varovanja naravnih in z delom pridobljenih vrednot člove- 
kovega okolja v razpravi o osnutku zaJkona o združenem de- 
lu. Prepričani smo, da bo potrebno s posebno pozornostjo 
natančneje opredeliti pomen ter vlogo prostorskega planira- 
nja in preobražanja okolja v procesu uveljavljanja zakona 
o združenem delu ter si prizadevati za spreminjanje sedanje 
prakse in miselnosti tudi glede teh dveh področij. 

— še vedno niso usklajena stališča glede vsebine in ci- 
ljev zakona o varstvu okolja; v zvezni skupščini pripravljajo 
zvezni zakon, katerega predlagatelj je zvezni komite za 
zdravstveno in socialno varstvo, ker obstaja pri ZIS le svet 
za varstvo okolja in prostorska vprašanja, ki je hkrati med- 
republiški organ; v republiki pa je treba najprej dopolniti 
obstoječe zakone (zlasti glede planiranja in o ravnanju z 
odpadki), da bi v prihodnjih dveh letih sestavili kodeks eko- 
loškega prava ter s tem zlasti pomagali združenemu delu, 
krajevnim skupnostim in občinam pri njihovih nalogah na 
teh področjih. 
 Posebno želimo znova podčrtati ustrezno vključevanje 

prostorskega planiranja v sistem in metodologijo družbene- 
ga planiranja na vseh ravneh, kar pa obenem pomeni izde- 
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l^y° ustreznih kazalcev, normativov, instrumentov in dolo- 
citev postopkov za razreševanje teh vprašanj. 

V zvezi z nalogami na področju prostorskega planiranja 
se postavlja vprašanje realnih možnosti za sklenitev samo- 
upravnih sporazumov o razvoju prostorsko pomembnih de- 
javnosti do leta 2000, ker tega zadovoljivo realno ni mogoče 
izpeljati na obstoječih osnovah do konca leta 1976 Pomen 
tega samoupravnega sporazuma terja široko akcijo za druž- 
beno verifikacijo teoretičnih oz. »laboratorijskih« predpo- 
stavk o primernosti prostora za posamezne dejavnosti ter 
o projekcijah razvoja posameznih dejavnosti. Upoštevati ka- 
ze, da_ lahuo gradimo le iz osnove, ki pa v vseh občinah in 
področjih ni zagotovljena. 

EnaKo^ se zastavlja vprašanje, kako pristopiti k izpopol- 
njevanju ze sprejetega srednjeročnega plana razvoja SRS s 
prostorskega vidika, upoštevajoč, da so predvideni posegi 
v . prostor do leta 1960 z gradnjo objektov in drugimi po- 
segi, ki bodo prisotni v prostoru leta 2000 in še dosti po- 

-raV ,to ■Zn0va °P°zaria' kako je treba pripraviti me- todologijo planiranja. O tem bi skupščina SRS morala spre- 
jeti ustrezno stališče. ^ 

ik-° ,°.<JPrtih vprašanj je tudi na področju oblikovanja informacijskih sistemov, tako prostorskega kot za varstvo 
okolja m drugih, čeprav so se že začela dogovarjanja za 
poenotenje stališč in oblikovanje ustreznega koncepta v so- 
zvezju zavoda SRS za družbeno planiranje, zavoda za sta- 
tistiko SRS ter številnih drugih družbenih dejavnikov ki 
lahko pripomorejo k uspešnemu izvrševanju te naloge. 

— Podobna je situacija tudi pri vključevanju varstva 
okolja v vzgojnoizobraževalni proces, še vedno niso v za- 
dostni men žive razprave z ustreznimi upravnimi organi in 
strokovnimi institucijami, kakor tudi ne s celotno znanstve- 
no razskovalno dejavnostjo glede nalog, ki so pred univer- 
zama, SAZU, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizaci- 
J 31 ill • 

. T°. so le nekatera najpomembnejša vprašanja, ki zahte- vajo sirso obravnavo, opredelitev stališč in s tem tudi us- 
meritev za izvrševanje nalog z vidika varstva okolja na vseh 
ravneh družbenega odločanja in delovanja. 

««?J?EGLIED IN PRES0JA RAZVOJNIH PLANSKIH 
DOKUMENTOV NEKATERIH SLOVENSKIH OBČIN 

prostobskega 

Posamezni družbeni plani se po načinu obravnave prostor- 
skega planiranja oz. prostorskega razvoja precej razlikujejo. 
Očitno so bili plani sestavljeni in dogovorjeni na osnovi raz- 
ličnih strokovnih elaboratov. Ponekod so se naslonili na že 
obstoječe dolgoročne regionalne in področne razvojne progra- 
me, drugod predvsem na urbanistične programe ali pa le°na 
premalo usklajene (po večini le srednjeročne) razvojne plane 
ali programe. Deloma so poglavja v besedilu družbenih pla- 
nov enostavno dobesedno predpisana ali vsaj povzeta iz dru- 
gih gradiv. 

Pri občinah, ki že imajo dolgoročnejše razvojne načrte 
ali programe (do leta 1985 ali celo pri prostorskih planih za 
še daljše razvojno obdobje do 1.1995 ali 2000), so predvideni 
posegi v prostor ali razvojne orientacije, usklajene v »regio- 
nalnem«, t. j. medobčinskem merilu (npr. za Sevnico in pri 
ljubljanskih občinah — za celotno mesto z opozorilom da ie 
potrebna novelacija). 

Za Ljubljano obstaja generalni urbanistični načrt iz leta 
1966, vendar predvidevajo občine v družbenem planu spre- 
membe, ki pomenijo prilagajanje tekočim programom gospo- 
darskih organizacij in stanovanjske izgradnje. S tem posredno 
S3 tudi nakazuje potreba po novelaciji generalnega plana, ki 
i° — na ravni celotnega mesta — že pripravljajo. S tem se 
kaže vprašanje značaja dolgoročnih prostorskih načrtov ozi- 
roma njihove vrednosti in vsebine, zlasti še v občinah glede 
njihove podrobne usklajenosti. 

Vsekakor je treba opredeliti konstante, ki so obvezne za . 
planiranje in se lahko spremenijo samo po vsestransko raz- 
delanem postopku. 

Odnos do okolja in prostorskega urejanja se samo pone- 
kod kaže pri opredeljevanju razvojnih programov v pravi 

razsežnosti. Zlasti je ponekod očitno le dokaj deklarativno 
nakazano, vendar kaže na osveščenost o potrebi vključevanja 
vidikov urejanja prostora in varstva okolja v razvojne pro- 
grame posameznih dejavnosti oziroma delovnih organizacij. 
Redkeje, skoraj izjemoma, so navedeni čisto konkretni ma- 
terialni ali organizacijski ukrepi, ki jih sprejme določena de- 
lovna organizacija ali predlaga za bolj smotrno prostorsko 
ureditev oziroma ustrezno varstvo okolja. 

, C1°vekovo kolj.e te v Penili domala dosledno upoštevano 
—C'^0 okoIJ'e (zrak> voda> zelenje, eventualno hrup odpadki ipd.), ne pa tudi širše socialno okolje, ki zajema tudi 

opremljenost ali dostopnost do družbenih dejavnosti, zlasti 
vrtcev,; telovadnic, šol, trgovin, obrtnih storitev in podobno 
7 ° se v Področnih programih in razvojnih načrtih pojav- ljajo prostorski vidiki m varstvo okolja, predvsem v zvezi z 
infi astrukturo m stanovanjsko gradnjo. 

Infrastrukturne dejavnosti, ki so povezovalni element v 
prostoru, so navadno obravnavane izrazito s področnega vi- 
flka'c®pfav Se V naloSah oz- Predvidenih naložbah omenjajo tudi določno prostorske rešitve, npr. nove trase in odseki za 
modernizacijo, nove trafo postaje, telefonske centrale (delo- 
ma samo kot »potrebno bo«...), je le redko nakazana posle- 
dica za prostorski razvoj ali za okolje (gneča, hrup pri pro- 
metu). Te vrste cilji in naloge pa tudi predvideni ukrepi niso 
vedno izraženi pri programih nosilcev dejavnosti, ki naj bi 
jih realizirali. J 

Ne glede na to, da so cilji in prioritete v zvezi s »prostor- 
f ™ razvojem« (tak naslov imajo dejansko poglavja v neka- terih planih; poleg »gospodarskega« in »socialnega«) redko 
jasno podane in niso označene po vplivih na prostorsko 
strukturo občin, pa le kažejo posamezne primere in predloge 
prostorskih rešitev (npr. lokacijo dejavnosti v prostoru, nove 
objekte m naprave itd.), ki pomenijo razporejanje in vpliv 

za®nove- Pri tem §Te navadno za reševanje nako- pičenih tekočih problemov in potreb in v glavnem za naslo- 
nitev na obstoječe omrežje naselij oziroma krajevnih skup- 
nosti. Policentrizem kot širok konceptni okvir navajajo kot 

razumljen pa je kot razvijanje tudi drugih posameznih 
sredisc (ene ali tudi za več) lokalnih skupnosti, nekako kot 
protiutež (občinskemu mcmocentrizmu). Odnos do širšega 
omrežja večjih urbanih središč, kar je problem medobčin- 
skega usklajevanja, pa ni nič konkretno opredeljen oz. je ko- 
maj kje omenjem Izrazito pa. je ta odnos seveda prisoten pri 
»ljubljanskih« občinah, kar je sicer razumljivo glede na skup- 
ni temeljni urbanistični dokument, skupni zavod za urbani- 
zem, skupne službe v okviru mesta, mestno skupnost. 

Pojmovanje prostorskega planiranja v srednjeročnih ob- 
cms.tih družbenih planih očitno ni enotno. 

Prostorsko planiranje se povezuje zlasti z razvojnimi pro- 
jekti na področju stanovanjskega in komunalnega gospodar- 
stva in na področju infrastrukture. 

Razvoj krajevnih skupnosti v funkciji prostorskega pla- 
niranja ie marsikje jasno izražen, na primer v občinah Cerk- 
nica in Domžale, zlasti glede prebivalstva, zaposlovanja in 
družbenih dejavnosti. 

Dejavnosti skupnosti za varstvo okolja ali drugih organi- 
ziranih družbenih dejavnikov, skratka organizacij, ki gospo- 
darijo s prostorom ali skrbijo za celovito reševanje proble- 
mov ^varstva okolja, med katere sodi tudi kmetijska zemlji- 
ska skupnost, so le tu in tam omenjene. 

^Družbeni plani na splošno ne presojajo dolgoročnih po- 
sledic predvidenega razvoja v občini in v odnosu do sosed- 
njih občin oziroma v SR Sloveniji, razen glede na raven raz- 
vitosti, ki jo odražajo razni bolj ali manj obdelani kazalci. 
To pa je, prej ko slej, eden vidikov vključevanja občin v na- 
črtovanje razvoja širše slovenske skupnosti, ki ima dolgo- 
ročni značaj. Sploh se v planih in v praksi ločuje med kra- 
jevno, občinsko, republiško ali še širšo dejavnostjo, kakor da 
je mogoče stvari razporejati samo po odgovornostih. Varstvo 
okolja, skrb za prostor in zlasti za obdelovalno zemljo, ure- 
jen promet, delovanje raznih služb, pa tudi razporeditev go- 
spodarskih dejavnosti in njihov vpliv na okolje in družbo so 
ob vseh odgovornostih nevrednih izvajalcev in upravljalcev 
vsekakor tudi zadeva in interes celotne skupnosti. Pomen 
posameznih planskih odločitev, nakazanih v srednjeročnih 
občinskih družbenih planih, na dolgoročni -razvoj pa tudi na 



regionalni razvoj v naslednjih petih, desetih letih (ob pred- 
postavki, da se bo vse predvideno realiziralo) pa bo mogoče 
oceniti šele ko bo izveden pregled planov vseh občin. 

Dogovori o osnovah družbenega plana občin se skoraj vsi 
v več poglavjih oziroma odstavkih navezujejo tudi na podro- 
čje prostorskega planiranja. Prostorski aspekti razvoja naj- 
dejo odraz že pri opredeljevanju razvojnih ciljev in temeljnih 
nalog, kot npr.: 

— »stalno in dosledno izvajati ukrepe za varstvo okolja, 
zlasti pred onesnaževanjem zraka in hrupom«; 

— »zagotoviti skladnejši in racionalnejši razvoj urbaniza- 
cije z opredelitvijo zemljišč za industrijo, kmetijstvo in sta- 
novanjski izgranjo na celotnem območju občine«; 

— »Zagotoviti pogoje za usklajenost družbenega in gospo- 
darskega razvoja vseh območij občine«; 

— »v skladu z zasnovo urbanizacije in opredelitev poli- 
centričnega razvoja SR Slovenije se bo občina vključila v raz- 
lične oblike sodelovanja in povezovanja z drugimi občinami, 
predvsem tistimi, s katerimi nas vežejo skupni interesi«; 

— »smotrno gospodariti s prostorom, skrbeti za čistost 
okolja ter njegovo sanacijo«; 

— »nadaljevali bomo prizadevanja za smotrno povezova- 
nje združenega dela v občinskem prostoru in z vsemi akterji 
v drugih regijah SR Slovenije in SPR Jugoslavije na temelju 
dohodkovnih odnosov«. 

Cilji in poglavitne naloge so običajno bolj specifično 
opredeljene v onih delih dogovorov o osnovah..., ki obrav- 
navajo posamezna področja dejavnosti. Prostorsko planiranje 
je najpogosteje zajeto v poglavjih oziroma členih, ki zadevajo 
urbanizem. Omenjajo se povsod take naloge kot: 

— izdelati (ali novelirati) urbanistične programe občin 
in druge dokumente; 

— izdelati plan prostorske ureditve; 
— nadaljevati z izdelavo geodetskih podlog in drugih 

evidenc (informacijski sistem!) tematskih kart za posame- 
zne dejavnosti; 

— usmerjanje zasebne gradnje v izbrane manjše naseli- 
tvene centre in koncentriranje okoliške razdrobljenosti grad- 
nje v te centre; 

— zavarovanje obdelovalne zemlje s prostorskim planom. 
Sicer pa so podrobnejše naloge opredeljene tudi še v 

členu (ali členih) dogovora, ki posebej govorijo o varstvu 
okolja, na primer: 

— »d=i bodo vsi investitorji ob naložbah zagotovili ustre- 
zne rešitve in potrebna sredstva za varstvo okolja«; 

— »da bodo zagotovili uvedbo in rabo ustrezne tehnolo- 
gije«; . , , 

— »da... bo vzgoja za varstvo okolja sestavni del vzgo- 
je mlade generacije«. 

Zgornjo oceno smo opravili na osnovi pregleda srednje- 
ročnih planov in dogovorov o temeljih planov za občine Lju- 
bljana, Celje, Jesenice, Koper, Kranj, Laško, Maribor, Novo 
mesto, Postojna, Ravne, Slovenske Konjice, Škofja Loka in 
Velenje. Povzemimo še nekaj ugotovitev iz dokumentov na- 
štetih občin. 

V Celju so posvetili pozornost nalogam vodnega in ko- 
munalnega gospodarstva, obvladovanja urbanizacije in indu- 
strijski coni. V Celju pa so zelo nakopičeni problemi zaradi 
onesnaževanja oziroma zastrupljanja okolja, ki zadeva veliko 
prebivalstva in tudi širše območje, zlasti ob Savinji. Očitno 
je potreben poseg v gospodarstvo, v tehnologijo in čimprej 
bi morali raziskati zdravstvene razmere v okolju; o tem do- 
govoru še ni, čeprav si občinske skupščine in drugi dejavniki 
v tem pogledu prizadevajo. V Velenju se zavedajo posledic 
rudarske, energetske in industrijske dejavnosti, vendar so 
udeleženci dogovora sprejeli poleg obče obveznosti glede go- 
spodarjenja s prostorom, varstva okolja in sanacijo ugreznin 
nekaj določenih ciljev: čistilne naprave za TEŠ XV, TGO Go- 
renje, usnjarno, peskokop SGP Vegrad. Ustanovili naj bi SIS 
za odpravljanje posledic izkopavanja premoga. Kaj pa zdru- 
ževanje dejavnikov za enotno urejanje teh nalog? 

V načrtih revirskih občin je pristop precej podoben, 
očitno medobčinsko usklajen. Obravnavajo varstvo okolja ter 
ustrezno samoupravno sporazumevanje odgovornih dejavni- 
kov, opozariajo na naloge gospodarskih organizacij, ki hudo 
onesnažujejo okolje ljudem v nič posebno ugodnih naravnih 

razmerah, načrte komunalnega gospodarstva omenjajo le 
deloma. Več je govora o urbanističnem programiranju oziro- 
ma prenovitvi načrtov; VII. poglavje plana v vseh treh obči- 
nah govori o prostorskem razvoju. Posamezne naloge pa so 
določene le za postavitev nekaterih čistilnih naprav, medtem 
ko širše obravnavanje pogrešamo. 

V Mariboru obravnava dogovor gospodarjenje s prosto- 
rom in prednostne naloge na področju varstva okolja. V 
planu je tudi glavna pozornost posvečena prostorskemu raz- 
voju infrastrukture in stanovanjskih sosesk, varstvo okolja 
pa je obravnavano kot zaključek tega dela plana. Plan pod- 
črtuje usmerjevalno in gibalno vlogo samoupravne interesne 
skupnosti za varstvo okolja — takšno skupnost ima samo 
Maribor — in ji določa naloge. Podrobne naloge — vpraša- 
nje odpadkov, čiščenje kloak ta industrijskih voda, čiščenje 
dima in plinov zaradi zmanjšanja onesnaženosti zraka, sani- 
ranje gramoznic, varstvo kmetijskih tal — so naložene ustre- 
znim skupnostim. Očitno tudi v Mariboru še niso mogli pri- 
praviti samoupravnih sporazumov in dogovorov o združenem 
uresničevanju teh nalog, s čimer bi neposredno določili ob- 
veznosti in roke za posamezne dejavnosti. 

V Ljubljani so razmere po občinah različne. V ospredju 
je prostorska problematika, saj urbanizacija pomeni uskla- 
jevanje nešteto interesov na prostoru, ki je veliko križpotje, 
poprišče dela in razreševanja interesov desettisočev dnevnih 
obiskovalcev, kjer so zgoščene terciarne dejavnosti a široko 
gravitacijsko območje in ne nazadnje, kjer so tudi problemi 
varstva okolja zelo odprti. Odpira se vprašanje ureditve 
Barja, deponij smeti, prepustnost cest, zmanjšanje zameglje- 
nosti m onesnaženosti ozračja in drugih nalog, za katere so 
nakazane zadolžitve ustreznim organizacijam. Stalno in do- 
sledno izvajanje ukrepov za varovanje življenjskega okolja se 
začenja pri mikroklimatskih pojavih, za kar je nakazanih 
tudi več rešitev (tehnologija, filtri, uporaba ustreznih goriv), 
vendar v posameznih občinah različno. Določajo tudi obve- 
zno samoupravno sporazumevanje, vendar je še precej od- 
makn!eno. Nekatere bistvene naloge po občinah so omenjene 
le z nekaj stavki. Problem Barja je problem Ljubljane, lju- 
bljanske kotline in njenega zaledja in ne nazadnje republike, 
saj po njem peljejo glavne linije na Notranjsko, Primorsko, 
Dolenjsko in v sosednje dežele. Povezuje se s kmetijstvom, 
gozdarstvom, energetiko, prometom, vodnim gospodarstvom, 
interesi industrije in zlasti Ljubljane, Vrhnike ter več dese- 
tin neposredno prizadetih naselij. Napori za čiščenje ozračja 
bodo zbledeli brez rešitve problema Barja, to pa zadeva tudi 
gorenjski del ljubljanske kotline in vzhodni posavski del. 
Problem Ljubljanice pa terja širšo rešitev, ki bi jo tudi mo- 
rali začeti obravnavati. V ljubljanskih občinah je odprtih vr- 
sta problemov, da bi zagotovili zdrave in urejene življenjske 
pogoje prebivalstva. Zato se občine ustavljajo- predvsem ob 
teh nalogah, širše pa, kakor je ureditev Barja, razrešitev pro- 
metnega križišča, turizem, pa tudi dejavnost sosesk in kra- 
jevnih skupnosti za urejevanje bivalnega okolja, vlogo skup- 
nih služb za enako urejanje centra, perifernih jeder in vseh 
delov mesta, vse to je zajeto bolj v splošnih tezah ali pre- 
puščeno reševanju na drugih ravneh. 

Metalurški kompleksi imajo posebej odprto problematiko 
varstva okolja. Na Jesenicah ugotavljajo v planu; da je »stop- 
nja onesnaženosti sicer velika, a še znosna«! Na Ravnaii pa 
sodiji', da je »naravno biofizično okolje na nekaterih območ- 
jih ogroženo«. Takšne ugotovitve niso resnične, pa tudi ne 
odražajo odgovornosti zavestnih sil do prebivalstva. Na Jese- 
nicah so trije problemi aktutni: onesnaženost zraka, onesna- 
ženost vode in deponije odpadnih snovi, na Ravnah pa niso 
nič manjši in je primer žerjava primer najhujše degradacije 
(ne pa »ogroženosti«) ČLOVEKOVEGA okolja! V obeh obči- 
nah imajo konkretne načrte; zapreti krogotok v talilnicah, 
usedalnik na potoku Javornik, biološka čistilna naprava, or- 
ganizirano zbiranje smeti (Jesenice), čiščenje odplak rudnika 
Mežica, čiščenje dima in plinov v žerjavu in pri železarni 
Ravne (Ravne). Vendar so zadolžitve presplošne in niso 
določeni prehodni režimi ter ukrepi za varstvo okolja. 

Posebej Velja ogledati še urejenost in organiziranost ne- 
katerih regionalnih središč, kjer so dejavnosti medobčinskega 
pomena in se stikajo širši interesi. V Novem mestu je v 
ospredju prizadevanje za skladnejši razvoj posameznih ob- 
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močij, predvidena pa je ustanovitev občinske skupnosti za 
varstvo okolja. Neposredne naloge so: odlagališča odpadkov, 
rastline naprave, preprečevanje onesnaževanja zraka, stano- 
vanjska ureditev za Borne. V Kranju obravnavajo preventivno 
varstvo in sanacijo problemov v okolju, politiko okolja pa 
sprejemajo kot ekonomsko zakonitost, ki jo je treba upošte- 
vati v ekonomiji okolja in delitvi dohodka. Plan predvideva 
samoupravno organiziranost in permanentno planiranje stro- 
škov, ki nastajajo z varstvom okolja. Prednost dajejo urbani- 
ziranim območjem občine, kjer je največ nalog. Podrobnih 
dogovoro" očitno še ni, ker v planu ni dogovora in takih za- 
dolžitev. V Novi Gorici poudarjajo prostorsko problematiko 
m varstvo okolja, vse delovne skupnosti in delovne organiza- 
cije pa naj poiščejo konkretne rešitve glede odplak, odpad- 
kov in onesnaževanja zraka. Krajevne skupnosti, kjer je in- 
dustrija in so odprti problemi v okolju, naj se dogovorijo s 
tozd o varstvu človeka in okolja. Plan očitno še nima. ope- 
rativne vloge pri usklajevanju rešitev in združevanju sred- 
stev. V obalnih občinah je varstvo okolja le na splošno na- 
kazano, bolj pa je podčrtana urbanistična problematika — 
potreba po obnovi urbanistične dokumentacije in programov. 
Varstvo okolja je dodano na koncu: mislijo na gozdove, re- 
kreacijske in kmetijske površine, hudourniške vode, morsko 
obalo in kulturno dediščino. Opozorjeno je, da je treba pri- 
merno upoštevati zaščito pred izlitjem nafte in mineralnih 
olj v morje, vendar ni nič konkretnega niti določenega niti 
nakazanega. Predvidene so le čistilne naprave v vseh treh 
obailirh mestih. V koprskem planu in dogovoru bi glede na 
obstoječe in načrtovane dejavnosti pričakovali zelo ostre 
ukrepe za varsitvo in urejanje okolja, saj je bilo o tem že 
mnoge razprav in znano je, da je čista petrokemija za četr- 
tino dražja od klasične. Morje pa le ni samo koralna obala, 
temveč je naš edina slovenski del morja, ob katerem sta si 
nasproti _ dva interesa, oba gospodarska in kulturna hkrati: 
eden živi samo od čistega morja in ozračja (prebivalstvo, tu- 
rizem, soline idr.), drugi pa rabi vodo, cenejše in nevarnejše 
rešitve, prostor, najrazličnejše transportne in skladiščne si- 
steme ter^ se razvija v pogojih ekonomske konkurence. Var- 
stva okolja ob slovenski obali tudi m mogoče ločevati od 
varstva okolja v Tržaškem zalivu v celoti, na Krasu, v Istri. 

škofjeloški problemi varstva okolja so tudi zapleteni, saj 
je »biofizično okolje... v prostoru škofjeloške občine ogro- 
ženo«. V ospredju so problemi ureditve rudnika urana v ži- 
rovskem vrhu, zavarovanje rezervatov virov vode, urejevanje 
naselij in problem odpadkov. Čeprav se zdi, da je občina sa- 
mosvoja enota, ni zaprto območje in bo z vsakim razvojnim 
korakom bolj povezana na razne strani. Njena osnova je v 
sekundarni proizvodnji, prav zato so se kmetovalci odloč- 
neje uprli prodoru urbanizacije in prometnega omrežja po- 
sebej, na drugi strani pa to ni le interes in odgovornost teh 
krajevnih skupnosti in občin, temveč tudi domena širšega 
družbenega interesa. Zato bi v planu pričakovali določnejše 
opredelitve nalog, obenem pa je resnično potrebno dogovar- 
janje za rešitev problemov okoli žirovskega vrha, pri čemer 
naj naše raziskovalne organizacije prevzamejo vso odgovor- 
nost za ustrezne rešitve. 

Postojna je turistično mesto. Osrednja naloga je urediti 
sistem čistilnih naprav v Postojni in Pivki ter dokončati vo- 
dovod. Oboje je širšega pomena in ni odvisno le od Postojne. 
Kraški svet je zlasti podpovršinsko povezan s tokovi voda, 
zato b: morali preprečiti onesnaževanje kraških voda — ne le' 
zaradi turizma ob kraških jamah in vodotokih, temveč zaradi 
zavarovanja glavnega vira za življenje na Krasu. To pomeni 
velike naloge vsej industriji, obrti, prometu, gradbenim in 
drugim dejavnostim! Enako je v Laškem, kjer je zdravilišče 
ob zasmrajeni in zastrupljeni Savinji, ki ob visokem vodo- 
staju vpliva na vode v kopalnih bazenih, ob malem vodostaju 
pa zasmraja okolico. V Laškem morajo vsi dejavniki prepre 
čiti lastno onesnaževanje Savinje in ozračja, s tem pa se bo 
do kraja zaostrila zahteva do vseh dejavnikov ob Savinji in 
pritokih, da bo skozi Laško tekla čista Savinja. 

V Slovenskih Konjicah imajo eno od usnjam, ki so med 
hudimi onesnaževaloi • slovenskih voda. Več je še drugih de- 
javnikov v okolju. Zato postavljajo neposredne zadolžitve za 
čistilne naprave v Konjicah in Zrečah, ureditev kanalizacije 
v Ločah itd. Na tem območju bi morali bolj podčrtati od- 

nos do kmetijske zemlje, ki jo inmjo dovolj v tej občini a 
jo imajo v drugih premalo, da bi zadovoljili slovenske pre- 
hrambene potrebe. 

Vsi našteti primeri kažejo, da je nalog veliko in jih mo- 
ramo reševati postopno. Vendar to nikakor ne opravičuje 
da bi probleme obravnavali posamezno, odtrgano od celovi- 
tih in kompletnih rešitev ne le za varstvo okolja, temveč tudi 
iz gospodarskih razlogov. Ce namreč upoštevamo vse stroške, 
j nastajajo kot posledica neurejenega okolja, tako zaradi' 

zdravljenja ljudi in okolja kakor zaradi neurejenega pro- 
meta. završene vrednosti v odpadkih slabega pretoka. česar- 
koli in slabe organizacije dela, slabitve fizične in psihične 
pripravljenosti za delo in zmanjšane produktivnosti dela, či- 
ščenja vode in tehnoloških problemov, korozije, nepoznava- 
nja proizvodnih pogojev idr., potem imajo dohodkovni odno- 
si in delitvena razmerja povsem drugačno kvaliteto. 

ZATO OPOZARJAMO NA KONCU NA OBČUTNE POSLEDICE 
ZARADI 

— neusklajenega delovanja različnih dejavnikov in po- 
samičnega reševanja, kjer so možne racionalne rešitve na 
družbenih osnovah, 

2, — nepoznavanja vseh učinkov dejavnikov v okolju, 
3- prelaganja zadev samo na pobude in akcije krajev- 

nih skupnosti, kjer lahko s strokovnimi sredstvi in prenosom 
izkušenj bolje rešujemo zadeve, 

4. — samo splošnega nakazovanja problemov in kdo naj 
išče rešitve, 

5. odsotnost raziskovalnih dejavnikov na širšem pro- 
storu, kjer bodo takšne ali drugačne rešitve, zato sicer težje 
dosegljive, vendar bodo izvedene vplivale tudi na druge ljudi 
in dejavnike, ne pa le na prostorsko najbližje okolje, 

6. — ločevanje problemov po upravnih stopnjah pristoj- 
nosti, kajti ozračje, vode v njem in na površju ali pod njim, 
prometne rešitve, problem zdrave prehrane in drugi vidiki so 
nedeljivi in neskladni z mejami upravnih območij, posebej 
pa še zaradi 

7. — neizdelane metodologije planiranja in povezanosti 
programiranja na raznih področjih (kmetijskega, urbanega 
turističnega, industrijskega), 

8- — nejasnosti glede družbene organiziranosti ali v po- 
sebnih SIS, v kompleksnih SIS, glede samoupravnega spora- 
zumevanja in širšega dogovarjanja, 

9- prenavljanja urbanističnih planov in vključevanja 
ukrepov za varstvo urbanega in ruralnega okolja, 

10. — pomanjkljivega (ali sploh odsotnega) načrtovanja, 
delovanja urbanističnih, sanitarnih in drugih inšpekcij, 

11. — nedograjenosti zakonodaje, predpisov, evidenc, in- 
formacijskega sistema, stimulacij skih ukrepov in družbene 
intervencije za boljše varstvo človekovega okolja, 

12 — odsotnosti, potrebne pomoči občinam, ki mora biti 
strokovna (planiranje, programiranje, informiranje, inšpekci- 
je), dopolnjevalna (izobraževanje, prenašanje izkušenj, spo- 
znavanje ekološkega prava, ekonomike varstva okolja) in 
usklajevalna (razvijanje medobčinskega sodelovanja, sodelo- 
vanja upravnih in gospodarskih dejavnikov, vloga SZDL in 
sindikatov). 

Se ena izkušnja izhaja iz spremljanja dogajanja v obči- 
nah. Nikakor ni mogoče zbrati podatkov od približno četrtine 
občin i-.i številne akcije na medobčinski ravni ostanejo nedo- 
končana zaradi neusklajenosti v pristopu. Vsekakor spozna- 
vamo, da je organiziranost za prostorsko razreševanje in var- 
stvo okolja zelo različna po občinah. Precej se bo izboljšalo, 
če bomo planiranje dvignili na raven, ki jo pričakujemo in 
usposobili vse občine za takšno dejavnost. Tedaj bo tudi za 
TOZD in krajevne skupnosti jasneje, kako se lotevati akcij. 

Vidik, ki ga posebno pogrešamo, pa je solidarnost. Ta 
ne pomeni vselej združevanje sredstev, da bi pomagali v tem, 
kjar ni ustreznih moči (materialnih in drugih), temveč je to 
v prvi vrsti pot k racionalizaciji, k načrtnosti, k združeva- 
nju^ sredstev za pristopno in zato učinkovitejše razreševanje. 
Solidarnost je lahko le izraz razvitega sodelovanja, vsekakor 
medobčinskega in medinstitucionalnega. V pogojih, ko mora- 
mo razreševati nakopieenj problematiko,. je pot skupnega 
določanja in izvajanja nalog najbolj zadovoljiva in naiprei 
uresničljiva. 
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4. OCENA RAZVOJNIH PLANSKIH DOKUMENTOV 
NEKATERIH VEČJIH OZD, KI IMAJO VELIKE 
ODGOVORNOSTI IN NALOGE Z VIDIKA 
VARSTVA OKOLJA 

V družbenem planu razvoja SE Slovenije za obdobje 
197(j—1980 je med glavnimi cilji in usmeritvami tudi izbolj- 
šanje kakovosti okolja. Človekovo okolje naj bo kvalitetivno 
boljše, kot je danes zaradi nezaželenih in škodljivih stran- 
skih učinkov industrializacije in urbanizacije. Ob tako gene- 
ralno opredeljenem cilju se vprašujemo, kako pravzaprav 
meriti kakovost okolja. Onesnaženje enega območja ni enako 
onesnaženju drugega. Varstvo okolja ima opraviti z najraz- 
ličnejšimi vrstami in območji onesnaženja (onesnaženje voda, 
onesnaženje zraka, hrup, ostanki kemičnih pripravkov v 
hrani, odpadki itn., ki jih ni mogoče seštevati). 

Postavitev generalnega cilja je na vsak način potrebna 
zaradi skupne usmeritve pri reševanju problema, vendar je 
potrebno določiti neposredne naloge, njihovo zaporedje ali 
skladje razreševanja, nosilce, izdajalce in pridobivanje pogo- 
jev za ta namen. 

Da bi spoznali in se mogli dogovoriti, katere konkretne 
ukrepe je treba izvajati, je potrebno izdelati metodologijo in 
se sporazumeti o merljivih osnovah ali kakovostnih kriteri- 
jih. Tu pa se problem pravzaprav začne, kajti ni še niti po- 
jasnjeno kako, v kakšnem obsegu in časovnem poteku učin- 
kujejo posamezne snovi in pojavi na človekov organizem in 
njegove funkcije. Znanstvena spoznanja je treba v prvi vrsti 
prirediti na naše razmere ali točneje: okolje v posameznih 
pojavnih oblikah je treba analizirati z vidika posledic za 
ljudi, da bi lažje preventivno in sanacijsko ukrepali. 

Varstvo okolja v širšem smislu pomeni obravnavati vse 
naravne vire in sredstva, postopke in proizvodne procese, 
kar se veže na vprašanja gospodarske rasti, nadalje na var- 
stvo narave v smislu zaščite ekosistemov, varstva krajine 
in kulturne dediščine, odstranjevanje neskladnosti med pano- 
gami ali območji, generalne preventive itn. 

Varstvo okolja v ožjem smislu pa pomeni obravnavati 
vprašanja ekooloških obremenitev kot posledico konkretne 
ekonomske aktivnosti, torej obvladovati probleme na izhodni 
strani proizvodnih procesov in onesnaževanja odpadne vode, 
odpadni plini, odpadki, hrup itd. 

Glede varstva okolja v ožjem smislu so med cilji v druž- 
benem planu razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980 na- 
slednji: 

1. zmanjšati onesnaženost voda v Sloveniji na polovico in 
pri tem povsod odpraviti IV. stopnjo onesnaženosti; 

2. odpraviti IV. stopnjo onesnaženosti zraka; 
3. rešiti problem nesmotrnega in neurejenega odstranje- 

vanja odpadkov. 
Za uresničitev teh ciljev je predvideno združevanje na- 

porov in sredstev organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti in občinskih skupščin na podlagi samo- 
upravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja sa- 
nacijskih in ureditvenih programih. 

Glede varstva v širšem smislu pa je potrebno ustrezno 
raziskovalno delo, razvoj družbenega planiranja vključno s 
prostorskim m varstvom okolja, dogovarjanje o standardni 
in posebni zaščiti prebivalstva in naravnega okolja, določi- 
tev politike gospodarjenja z zemljišči in vsemi viri, ki jih 
družba izkorišča in upravlja. Razrešiti je treba — v okviru 
družbenoekonomskih odnosov — pogoje za varstvo okolja in 
za uresničevanje zgoraj označenih neposrednih ciljev. Var- 
stvo. okolja je treba vgraditi v načrtovano in usmerjeno 
družbeno dogajanje. 

Zanima nas, ali so organizacije združenega dela, ki so 
se odzvale našemu pismu, poslanemu na 80 naslovov (tabela 
1), upoštevale pri sestavljanju svojih srednjeročnih progra- 
mov ta načela, kakšne oilje in naloge glede varstva ljudi in 
ckolja so si postavile, ali so določile ukrepe in poti do po- 
stavljenih ciljev, katere ukrepe bodo uresničile in koliko 
s'.edstev so za to planirale. 

Tabela 1 

Seznam organizacij združenega dela 
po panogah, ki so se odzvale anketiranju 

I. CRNA METALURGIJA 
1. Slovenske železarne — Ljubljana 
2. Železarna Ravne — Ravne na Koroškem 
3. Železarna štore — Štore 
4. Železarna Jesenice — Jesenice 

II. BARVASTA MELATURGIJA 
5. Tovarna glinice in aluminija »Boris Kidrič« — Kidri- 

čevo 
6. Cinkarna — Celje 
7. IMPOL, industrija metalnih proizvodov — Slovenska 

Bistrica 
8. Mariborska livarna — Maribor 
9. Rudnik živega srebra — Idrija 

III. KOVINSKA IN ELEKTRO INDUSTRIJA 
10. TOMOS, tovarna motornih vozil — Koper 
11. Gorenje, tovarna gospodinjske opreme — Velenje 
12. Litostroj — Titovi zavodi — Ljubljana 
13. Metalna — Maribor 
14. TAM, tovarna avtomobilov — Maribor 
15. TITAN, tovarna kovinskih izdelkov — Kamnik 
16. UNIS — ROG — Ljubljana 
17. Loške tovarne hladilnikov — škofja Loka 

IV. INDUSTRIJA USNJA 
18. Tovarna usnja — Kamnik 
19. KONUS — Slovenske Konjice 
20. Industrija usnja — Vrhnika 
21. Koteks — Tobus — Ljubljana 

V. KEMIČNA IN GUMARSKA INDUSTRIJA 
22. INA, nafta —.Lendava 
23. Tovarna dušika — Ruše 
24. Zlatorog — Maribor 
25. Helios — Domžale 
26. COLOR — Medvode 
27. IPLAS — Koper 
23 SAVA — tovarna gumijevih in kemičnih izdelkov — 

Kranj 
29. Združene papirnice — Vevče 
30. Sladkogorska — tovarna kartona in papirja — Slad- 

ki vrh 
31. DONIT — Medvode 
32. TEOL — Ljubljana 
33. MELAMIiN — Kočevje 
34. AERO, tovarna celuloze — Medvode 

VI. TEKSTILNA INDUSTRIJA 
35. TEKSTILNA, tekstilna tovarna — Ajdovščina 
36. MTT — Matibor 
37. Gorenjska predilnica — Škofja Loka 

VII. ENERGETIKA 
38. Elektrarna — Šoštanj 
39. Elektrarna — Brestanica 
40. Rudarsko-energetski kombinat — Velenje 
41. ISTRA — BENZ — Koper 
42. Rudnik rjavega premoga — Senovo 
43 Plinarna — Ljubljana 
44. PETROL — Ljubljana 

VIII. ŽIVILSKA INDUSTRIJA 
45. Kolinska— Ljubljana 

IX. LESNA INDUSTRIJA 
46. Lesna — Slovenj Grade« 

K. DRUGE PANOGE 
47. DINOS — Ljubljana 
Vabilu za sodelovanje se torej ni odzvalo 53 organizacij, 

kar je velika škoda. Prerez razmer je zato nepopoln, vseka- 
kor pa obremenjen z bojaznijo, da v teh organizacijah ne- 
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pripravljenost za sodelovanje izvira te spoznanja, da za to 
niso kaj prida ukrenili ali celo niso usposobljeni. Izkušnje, 
ki jin dobivamo na osnovi dokumentov organizacij, ki so se 
vabilu odzvale, so dragocene in naj pomagajo v tej naši za- 
četni fazi organiziranega pristopanja k boljšemu urejanju 
delovnega, bivalnega in rekreacijskega okolja, boljšemu na- 
črtovanju in razreševanju vseh neznank in nezmožnosti. Po- 
manjkljivosti, ki jih ugotavljamo, sprejemamo kot izkušnje, 
kajti v procesu usklajevalnega in stalnega planiranja lahko 
ustrezno preusmerimo v naše programe. 

Od 47 organizacij združenega dela (tabela 1) smo spre- 
jeli različne planske dokumente. V tabeli 2 podajamo številčni 
prikaz vseh sprejetih dokumentov oziroma odgovorov glede 
na vrsto dokumenta in številčni prikaz dokumentov, ki o;> 
ravnavajo vprašanja varstva okolja. 

Tabela 2 

Številčni prikaz sprejetih planskih 
dokumentov in odgovorov OZD 
ter dokumentov, ki obravnavajo varstvo 
okolja 

Število Zap. Vrsta dokumenta vseh dokumentov dokumentov 
za varstvo 

okolja 

1. Srednjeročni program ragvoja 28 is 
2. Osnutek srednjeročnega 

programa razvoja 6 4 
3. Sanacijski program VO 1 i 
4. Samoupravni sporazum o temeljih 

sr. programa 5 3 
5. Količinski pregled srednjeročnega 

plana 1 g 
6. Program investicijskih vlaganj 1 o 
7. Kazalci razvoja v sr. obdobju 2 o 
8. Odgovor brez dokumenta 3 o 

SKUPAJ 47 23 
V odstotkih (100%) (48 %) 

Podatki iz talbele 2 nam povedo, da je postopek izdelave 
in sprejemanja srednjeročnih programov v 29 (ali 62 %) OZD, 
v preostalih 18 OZD pa še ni sklenjen. Od 29 OZD, ki so že 
sprejele srednjeročne programe, jih je le 15 (ali 32 %) vklju- 
čilo v programe tudi vidik varstva okolja. Od nekaterih OZD, 
ki srednjeročno planiranje še niso zaključile, lahko na podla- 
gi obvez glede varstva okolja v samoupravnih sporazumih o 
temeljih srednjeročnih programov pričakujemo, da bodo vidik 
varstva okolja upoštevale pri sestavi srednjeročnih programov. 

Sprejemanje srednjeročnih planov po panogah je naslednje: 

Črna metalurgija 

Ena najvažnejših industrijskih panog naše republike, črna 
metalurgija, srednjeročni razvojni načrt še usklajuje (okto- 
ber 1976). Veljavni samoupravni sporazum o temeljih sred- 
njeročnega razvoja slovenskih železarn pa podpisnice zave 
zuje, da bodo pri izvajanju srednjeročnega načrta upoštevali 
budi interese varstva okolja. Od posameznih članov združenja 
ima samo Železarna Jesenice okvirno nakazane stroške za 
čistilne naprave jeklolivarne (100 milijonov din). 

Barvna metalurgija 

Tovarna glinice in aluminija »Boris Kidrič« v Kidričevem 
posebej ne obravnava ekološke problematike kljub znanim 
problemom fluorja, rdečega blata in onesnaževanja voda, 
vendar planira znatna sredstva za varstvo okolja (cca 66 mi- 

lijonov din) za razne čistilne naprave, za recildažre fooston- 
ke ipd. 

V Oinikarni Celje imajo vse TOZD srednjeročne plane s 
cilji varstva okolja, določeno strategijo in ukrepe za dosego 
postavljenih ciljev, sredstva za izvedbo varstvenih ukrepov 
pa so zajeta v okviru celotnih investicijskih sredstev po .posa- 
meznih TOZD. Za TOZD Ti02 je predviden poseben sanacijski 
program varstva okolja. 

Kovinska in elektro-industrija 

Od osmih OZD te panoge le tri (Titan Kamnik, Tomos 
Koper in LTH škof j a Loka) v srednjeročnih programih raz- 
voja upoštevajo varstvo okolja, drugih pet pa ga niti z besedo 
ne omenja, čeprav so med njimi veliki onesnaževalci. Dve 
organizaciji pri postavljanju srednjeročnih cddjev ne povesta 
kolikšne so sedanje emisije odpadnih sinovi in za koliko jih' 
nameravajo zmanjšati, medtem ko strategijo in ukrepe var- 
stva okolja določajo dokaj jasno. Stroški planiranih varstve- 
nih ukrepov so zajeti pri dveh OZD v celotnih investicijskih 
stroških, pri eni (Titan Kamnik), ki ima edina med vsemi 
obravnavanimi OZD sprejet poseben sanacijski program za 
varstvo okolja, pa so stroški planiranja za vsak ukrep pred- 
videni posebej in z dinamiko naložb. 

Industrija usnja 

Iz te panoge so se odzvale štiri OZD. Po dogovorih Indu- 
strije usnja Vrhnika, Konus iz Slovenskih Konjic in UTOK 
iz Kamnika, v katerih je združen večji del naše usnjarske 
industrije, vidimo načrtovanje preusmeritev proizvodnje za- 
radi pomanjkanja siurovin in razvoj višje stopnje predelave 
usnja. Nova tehnologija bi morala ustrezati tudi popolnejši 
odpravi onesnaževanja okolja, vendar ostajajo nerešeni prob- 
lema iz preteklosti, in sicer čiščenje odplak od panenega lu- 
zenja, kromovih _in vegetabilnih strojilnih raztopin in zlasti 
od sulfidnega luženja. Nujnosti reševanja teh odplak ni mo- 
goče prezreti, čeprav v njihovih planskih dokumentih ni 
navedena. 

V planskih dokumentih navedenih OZD je varstvo okolja 
omenjeno le deklarativno in ne navajajo nobenih ukrepov 
in ne določajo za to potrebnih sredstev. Sodeč po tem bi 
lahko zaključili, da usnjarska industrija kot zelo . nevaren 
onesnaževalec okolja temu ne posveča potrebne skrbi. Vendar 
je znano, da veliiko naporov in sredstev vlaga prav Industrija 
usnja Vrhnika za reševanje problemov močno obremenjenih 
odplak in odpadkov. Pričakujemo, da bo tako tudi pri vseh 
drugih delovnih organizacijah. 

Kemična in gumarska industrija 

Ta vrsta industrije sodi med velike ustvarjalce odpadkov 
v vseh agregatnih stanjih, zato bi lahko pričakovali, da bo 
vseh 11 OZD, od katerih smo sprejeli planske dokumente, te- 
meljito obdelalo njihove vplive na okolje, žal pričakovanj v 
celoti ne izpolnjuje nobena od obravnavanih organizacij, šest 
OZD je v svojih programih zajelo varstvo okolja, pet pa 
sploh ne. 

Med prvimi šestimi so Združene papirnice Ljubljana, ki 
imajo dokaj temeljito obdelan problem sanacije odpadnih vo- 
da, čepraiv stroškov za rešitev tega problema ne nakazujejo 
in ne določajo sredstva. Tovarna dušika v Rušah se loteva 
odpravljanja onesnaževanja zraka z namestitvijo zahtevanih 
in dragih filtrov (iz uvoza). Tovarna celuloze iz Medvod pred- 
videva povečanje proizvodnje pinotana iz odpadne lužnice, da 
bi odpravili sedanje močno onesnaževanje Sare; gradijo tudi 
priključek na mestni kanalizacijski sistem za odvajanje vseh 
odplak iz tovarne v skupno čistilno napravo. TEOL Ljubljana 
se usmerja v predelavo odpadnih snovi (odpadne zelene ga- 
lice iz jeseniške železarne), za svoje emisije pa meni, da so 
zadovoljivo rešene. Industrija Sava v Kranju se podobno us- 
merja v predelavo odpadkov (odpadne gume, PVC, odpadnih 
topil, obnavljanja izrabljenih avtomobilskih plaščev) in v ra- 
cionalnejše izkoriščanje surovin. Poskrbela je tudi za prepre- 
čevanje onesnaževanja okolja, vendar cilji še niso doseženi. 
Industrija Melamin v Kočevju planira odpravo onesnaževanja 
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araka z disperzijo in odpadnih voda z gradnjo Čistilne na- 
prave. 

Sredstva za izvedbo planiranih ukrepov varstva okolja 
navajajo le v tovarni celuloze v Medvodah (750 milijonov din), 
TEOL v Ljubljani (10 milijonov din) in Sava v Kranju (cca 
41 milijonov din). 

Tekstilna industrija 

Nobena od treh predstavnic tekstilne industrije v sred- 
njeročnih programih razvoja ne omenja varstva okolja! Ko- 
mentar je potreben, čeprav se ta panoga ne razvija posebno 
ugodno. 

Energetika 

Tudi od šestih OZD energetike obravnavata problematiko 
varstva okolja v svojih programih le dve: 

Industrija nafte v Lendavi (INA) je posvetila ekološki 
problematiki posebno pozornost. Naložila si je sanacijo od- 
padnih voda in araka z dimnimi plini ter krajinsko ureditev 
okolja. Planirajo ureditev kanalizacije, izgradnjo čistilnih na- 
prav za odpadne vode in dim ter ureditev okolice. V planu 
je določena" dinamika porabe sredstev (85 milijonov din) za 
izvajanje posameznih ukrepov. 

KEK v Velenju, elektrarna Šoštanj planira rešitev za emi- 
sijo vodnih hlapov iz hladilnih stolpov, prahu in hrupa ter 
razširitev toplovodnega omrežja na Šoštanj. Za varstvo okolja 
planirajo investicije v višini 150 milijonov din. 

Živilska industrija 

Edina organizacija iz živilske industrije, tovarna Koldnska 
v Ljubljani, ki se je odzvala našemu pismu, planira le za 
TOZD Kemin odpravo smradu. Odločili so se za novo tehno- 
logijo proizvodnje želatine na novi lokaciji v industrijski coni 
v Zalogu, s tem pa opustitev proizvodnje v Ljubljani. Za osta- 
le TOZD v planu ni predvidenih nobenih ukrepov varstva 
okolja. 

Lesna industrija 

Lesna industrija Slovenj Gradec kot edina iz te panoge 
v svojem programu niiti ne omenja varstva okolja. 

Druge panoge 

DINOS planira v obdobju 1976—1980 povečanje in razši- 
ritev svoje dejavnosti tudi na področje manj atraktivnih se- 
kundarnih surovin ia odpadkov. V investicijskem programu 
predvideva za ta namen 86,5 milijonov din sredstev; 58 % od 
celotne investicijske vsote planirajo za izgradnjo centralnega 
skladišča v Črnučah. 

Sklepne ugotovitve 

Na osnovi prikazanih planov smemo sklepati, da organi 
zacije združenega dela pri sestavljanju srednjeročnih progra- 
mov razvoja niso varstvu okolja, vsaj ne v večini primerov, 
posvetile potrebno pozornost. Nekatere še vedno izdelujejo 
programe, zaito jih z vidika varstva okolja ni mogoče ocenje- 
vati. Precej organizacij se samo deklarativno obvezuje, da bo- 
do pri razvoju svojih dejavnosti upoštevale zahteve varstva 
okolja, druge pa se niti ne dotaknejo te problematike. Nekaj 
OZD je prikazalo svoj srednjeročni program samo finančno, 
brez podrobnejšega opisa, zato je mogoče, da so stroški var- 
stva okolja zajeti v stroških celotnih investicij. 

V srednjeročnih programih razvoja OZD zlasti pogrešamo 
programe za spremembo trenutnih gorečih problemov. Po- 
hvaliti pa je treba nekatere vzorne primere med naštetimi in 
še druge, ki so že veliko vložili za čistejše okolje in zdravje 
ljudi. Od sprejetja družbenega plana razvoja SRS za obdobje 
1976—1980 do danes je preteklo še premalo časa, da bi gospo- 
darske organizacije že upoštevale pri sestavljanju svojih pro- 
gramov na ravni republike postavljene cilje varstva okolja. 
Za nekatere organizacije je znano, da so pobude in konkretne 
zadolžitve glede varstva okolja sprejele na zahtevo inšpekcij- 

skih služb zaradi lokacijskih pogojev ob novogradnjah ozira, 
ma ob rekonstrukcijah ali razširitvah dejavnosti, pa tudi za- 
radi pritiska prizadete javnosti. Pristop gospodarstva k var- 
stvu okolja je kljub vsemu preveč neodločen in parcialen; 
povezovanja organizacij združenega dela zaradi skupne poli- 
tike in interesov varstva okolja ali zaradi racionalnejšega iz- 
vajanja skupnih programov, ki bi zagotavljali vsem OZD 
enakopraven ekonomski položaj zaradi stroškov za okolje, iz 
odgovorov ni mogoče ugotoviti. Prav tako tega ni mogoče 
razbrati v odnosu do skupnega reševanja ekoloških proble- 
mov na ravni občine ali regije. 

V načrte OZD je treba vnesti dopolnila glede ukrepov 
varstva okolja ali ustreznejše razmestitve dejavnosti in uva- 
janja čiste tehnologije, da bi lahko na teh osnovah progra- 
mirah učinkovitejše akcije tudi v širšem obsegu. Druga neizo- 
gibna naloga pa je skleniti ustrezne dogovore ali sporazume, 
zlasti pa še usmeriti raziskovalne organizacije k razreševanju 
problemov, ki težijo gospodarstvo. 

5. NEKAJ SKLEPNIH UGOTOVITEV 

Na osnovi pregleda planskih dokumentov OZD, občin in 
republike se ponuja osnovna ugotovitev, da vključevanje na- 
log z vidika varstva okolja in urejanja prostora v plane in 
družbene akcije pove tudi, kakšna je raven in učinkovitost 
sedanjega procesa družbenega planiranja. Najprej moramo 
torej izboljšati družbeno načrtovanje in prostorsko proble- 
matiko po njenem pomenu upoštevati v vseh razvojnih pro- 
gramih. 

Izrazito mobilizacijska usmeritev glede varstva okolja 
odseva najširši družbeni interes gospodarstva, družbenih de- 
javnosti, delovnih ljudi in občanov. Pri snovanju nadaljnjega 
razvoja je potrebno, da o vseh vidikih odločajo ravno naj. 
širše družbene plasti in upravljalci družbenih sredstev. Da 
nismo v tem uspeli, lahko ugotovimo prav na osnovi pregleda 
obravnavanih planskih dokumentov. 

Ker ni celovitih sanacijskih programov, ki bi vsebinsko, 
terminsko, finančno in kadrovsko podrobno opredelili cilje 
in pota do njih, kaže, da so nosilci planiranja le strokovni 
in vodilni delavci v gospodarstvu, ki so predvsem usmerjeni 
v prizadevanju za čim večji dohodek, ne oziraje se na širšo 
družbeno ceno, ki jo za to plačujemo. Očitno še niso spoznah, 
kako pomembno je vključevanje teh programov v planske 
dokumente, saj gre za dejavnost enakovredno ostalim, ki so 
Jih v planih temeljiteje obravnavali. Vsekakor so v tem tudi 
odsevi dosedanje prakse planiranja, ki jo moramo čimprej 
spremeniti; potlej bodo OZD imele drugačne osnove, kakor 
so odločbe raznih inšpekcij, iz katerih so v posameznih planih 
enostavno povzeli ugotovitve in naročila. 

Vidiki prostorskega planiranja in varstva okoilja ter ust- 
rezni kompleksni sanacijski programi bi se morali najbolj 
odražati v planskih dokumentih občinskih skupščin. Dejansko 
pa je izredno majhno število občinskih planskih dokumentov 
določneje opredelilo neposredne naloge pri obnavljanju ob 
stoječih prostorskih planov, urbanističnih načrtov in progra- 
mov. Podobna je situacija glede kompleksnejših programov 
za sanacijo obstoječega stanja v okolju, saj so anketirane 
občine v glavnem žarišča nerazrešenih problemov okolja v 
naši republiki. Ker ni takšnih sanacijskih programov niti v 
združenem delu in njegovih organizacijskih enotah niti v 
krajevnh skupnostih, pa tudi v interesnih skupnostih nimajo 
ustreznih programov, ki naj vidik varstva okolja točno opre- 
delijo, določijo nosilce in sredstva, se kaj lahko dogodi, da 
planski cilji do leta 1980 sploh ne bodo uresničeni. Ne gre 
namreč le za preproste naložbe, ki so hitro uresničljive; od- 
pravljanje virov onesnaževanja se rešuje z novo tehnologijo 
m tudi za vse znane poti so potrebni konkretni ureditveni 
načrti na podlagi analize procesov v okolju. To pa pomeni, 
da je potreben daljši čas priprav, preden se naloge morejo 
uresničiti. 

Pri obravnavi tako ugotovljenega stanja je še pomembno 
opozoriti na dejstvo, da po podatkih republiških inšpekcijskih 
organov v približno polovici občin v Sloveniji niso niiti zase- 
dena delovna mesta sanitarnega, urbanističnega in vodnogo- 
spodarskega inšpektorja. Po tem lahko sklepamo, kako so 
zasedene ostale strokovne službe na občinski ravni, ki so jim 
zaupane takšne naloge. 

Zaradi navedenih dejstev je potrebno preurediti našo 



organizacijo dela za- razreševanje nalog varstva okolja. V tem 
srednjeročnem obdobju oziroma čimprej moramo ustanoviti 
ustrezne delovne ekipe v GZD, ki bodo sposobne z v&o de- 
lovno in družbeno odgovornostjo prevzeti skrb za pripravo 
in izvedbo potrebnih sanacijskih programov. V nekaterih več- 
jih industrijah bi bilo potrebno postaviti stalne nadzornike, 
ki bodo spremljali vse tokove in bdeli nad nevarnostmi one 
snaženja človekovega okolja. Za to so namreč potrebni spe- 
cializirani strokovnjaki. V okviru SIS pa je potrebno zago- 
tovita strokovno podlago za združevanje interesov in dejav- 
nosti delovnih ljudi in občanov z vidika varstva okolja. Prav 
tako naij se v okviru krajevnih skupnosti,, občinskih organov 
in delovnih skupnosti problematika urejanja prostora in 
varstva okolja obvezno vključi v redne delovne programe. 
Potrebna je še bolj aktivna vloga znanstveno raziskovalnih 
organizacij; republiški komite za varstvo okolja, posebne in 
občinske raziskovalne skupnosti, združeno delo in njegove 
samoupravne enote morajo z naročili in potrebno stimulacijo 
usmeriti večji krog raziskovalcev k razreševanju akutnih 
problemov onesnaženosti v okolju in njegovega preobražaja. 

Politika varstva okolja je zadeva vseh samoupravnih in 
družbenih dejavnikov, ki odločajo o dejavnostih v okolju, o 
ustvarjanju in delitvi dohodka. Varstvo okolja ni posebna 
družbena dejavnost, temveč je skrb in odgovornost vsakega 
člena tega okolja. Posebne akcije na temo varstva okolja pa 
so potrebne zavoljo tega, da bi tako kot so pojavi v okolju 
medsebojno povezani (in se ne ozirajo, od kod sega prostor 
posamezne tovarne ali meja neke krajevne skupnosti), skup- 
no in če je potrebno tudi solidarno razreševali nastale prob- 
leme. Potrebne so skupne čistilne naprave, ustrezne rešitve 

v prometu, red v soseskah, smotrno razporejanje dejavnosti 
in sto skupnih rešitev, do teh pa nas bodo privedle ustrezne 
organizacije ali SIS. 

Trije vidiki so važni. Prvi je preprečitev nastajanja novih 
virov onesnaženja; to si lahko zagotovimo z ustreznim dru- 
žbenim in prostorskim planiranjem, z odločnostjo glede na- 
bavljanja čiste tehnologije in s predhodnim raziskovalnim 
programom. Drugi je popravljanje sedanje neurejenosti; pri 
sleherni modernizaciji je treba upoštevati načelo »čiste de. 
javnosti«, za vse dejavnosti pa določiti sanacijske programe 
in postopne ukrepe. Tretji pa je preventivni vidik, ki je naj- 
cenejši in hkrati najširši. Temelji na ustrezni vzgoji, infor- 
macijski dejavnosti, zdravstvenem varstvu, zlasti pa na dis- 
ciplini in odgovornosti vseh samoupravnih dejavnikov. Tudi 
tega ne dosežemo samodejno, temveč z načrtno družbeno 
akcijo. 

Zakon o združenem delu nam omogoča, da razrešimo ne- 
katera bistvena vprašanja odnosa do varstva okolja. Zdru- 
ženo delo namreč potrebuje večjo oporo družbenih organov, 
ki usmerjajo uvoz, ker vseh potrebnih sredstev ne izdelujemo 
doma. Potrebne so olajšave, da bd lahko uresničili programe 
na najcenejši oziroma povsem ustrezen način, kaijti stroški 
za to se naposled prelivajo v cene izdelkov. 

Vsekakor iz tega izhajajo naloge tudi za republiški ko- 
mite za varstvo okolja, za zavod SRS za družbeno planiranje, 
za Raziskovalno skupnost Slovenije in za raziskovalne orga- 
nizacije, za univerzi in Slovensko akademijo znanosti in umet- 
nosti, predvsem pa za vse resorne organe in družbene dejav- 

nike, ki jim je na skrbi naš napredek in ustrezni pogoji za 
delo in življenje. 

IV. NEKATERA VPRAŠANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

IN PROBLEMATIKA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV 

1. UVOD 

Preteklo je dve leta in pol od uveljavitve republiškega 
zakona o kmetijskih zemljiščih. To obdobje je prekratko, da 
bi lahko celovito ocenili oziroma izvrednotili njegove učinke 
in vplive na fizične, otipljive spremembe v kmetijskem pro- 
storu Slovenije. Prav tako je težko oceniti vpliv zakona na 
način razmišljanja in ravnanja pri razpolaganju s kmetijskim 
prostorom — na vpliv, na katerega pogosto pozabljamo ali ga 
prezremo, saj ne daje neposrednih rezultatov, vpliva pa na 
posamezne družbene odločitve o prostoru že zaradi dejstva, 
ker zakon normativno opredeljuje način ravnanja. 

Menimo, da često enostransko ocenjujemo rezultate izva- 
janja zakona zgolj skozi prizmo dejstva, da prostorski plani, 
ki jih je zakon predpisal za občine v SR Sloveniji, še niso 
sprejeti, in da kmetijstvo izgubi vsako leto okrog 2000 ha, 
pretežno najboljših kmetijskih zemljišč. Gotovo so ta dejstva 
najbolj zastrašujoča. 

Zategadelj naj bi razprava v največji možni meri dala 
iniciative oziroma usmeritve za nadaljnje delovanje v kme- 
tijski zemljiški politiki, izhajajoč iz družbeno verificiranih 
ciljev glede razpolaganja s prostorom. 

2. CILJI KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE 

Ob sprejemanju zakona smo se zedinili, da ima kmetijski 
prostor oziroma kmetijska raba prostora več funkcij: 

— služi proizvodnji hrane in surovin kmetijskega porekla, 
— s kmetijsko proizvodnjo in njeno modernizacijo se 

povečuje celotna družbena produktivnost dela in produktiv- 
nost kmetijskega dela, s čimer se nadoknadijo izpadi proiz- 
vodnje, ki so zaradi deagrarizacije in zmanjševanja kmetij- 
skih površin objektivno pogojeni, 

— vzdržuje se kulturna krajina, ki dobiva večnamensko 
funkcijo (poselitev, turizem in rekreacija, obrambna sposob 
nost itd.), 

— opravlja varovalno funkcijo za vzdrževanje vrste po- 
membnih družbenih dobrin (pitna voda, zmanjševanje nevar- 
nosti poplav, erozije, plazov itd.). 

Zakonodaja ureja predvsem ekonomske in socialne vi- 
dike razpolaganja s kmetijskim prostorom, izhajajoč iz nje- 

govih opredeljenih funkcij. Pri tem posebej velja opozoriti 
na skrb za obdelavo kmetijskih zemljišč v najširšem smislu 
(od košnje in paše na od gozda ogroženih zemljiščih do 
spreminjanja zamočvirjenih travnikov v njive), na varstvo 
kmetijskih zemljišč (od drobnih bitk v slehernem naselju ali 
gosti poselitvi ali se s poselitvijo širiti na najbližje kmetijske 
površine do občinskih prostorskih planov in še dlje — do 
regionalnih potez glede načrtovanja nekaterih infrastrukturnih 
objektov — kot so prometnice, energetske prenosne naprave, 
intenzivno se razvijajoči regionalni centri), na usmerjanje 
prometa in zakupa kmetijskih zemljišč, na vse vrste prostor- 
sko-ureditvenih operacij (kot so zamenjave, arondacije, koma- 
sacije in melioraoije ter urejevanje oziroma oživljanje planin- 
skih in drugih skupnih pašnikov) in končno, na samoupravno 
urejanje medsebojnih razmerij med obdelovalci kmetijskih 
zemljišč v KZS, kjer enakopravno sodelujejo delavci in kmet- 
je v kmetijskih organizacijah, delegati krajevnih skupnosti, 
delegati članic območnih vodnih skupnosti, delavci in kmetje 
iz gozdnogospodarskih organizacij, predstavniki občinskih 
skupščin in drugih dejavnikov v občini skladno s posebnimi 
družbenimi dogovori v občini. To pomeni, da se z uresni- 
čevanjem temeljnih ciljev zakonodaje na tem področju v ok- 
viru KZS kmetijska zemljiška politika dejansko podružblja. 

Razreševanje nakopičenih in sproti porajajočih se prob- 
lemov kmetijske zemljiške politike na podlagi dogovorov o 
izvajanju celovite razvojne koncepoije kmetijstva in v okviru 
z ustavo začrtanih družbenoekonomskih odnosov je torej vse- 
kakor eno od ključnih vprašanj nadaljnjega razvoja kmetij- 
stva v SRS. Od razrešitve teh vprašanj zavisi, v kakšni meri 

, in po kakšni stopnji se bo povečevala proizvodnja hrane in 
produktivnost dela, kako bomo izkoristili izvozne možnosti, 
kakšen bo gospodarski, dohodkovni in samoupravni položaj 
precejšnjega dela prebivalstva v republiki in končno, kakšno 
okolje bomo zapustili poznejšim generacijam. V celoti gle- 
dano so torej vprašanja kmetijske zemljiške politike — kljub 
temu, da zahtevajo poglobljen strokovni pristop velikega šte- 
vila strokovnjakov v delovnih organizacijah, v strokovnih in 
raziskovalnih organizacijah in v upravnih organih ter v KZS 
— občutljiva politična vprašanja, ki zahtevajo maksimalno 
in trajno angažiranje, saj gre za dolgoročne procese in ne za 
enkratne premike. 
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3. NEKATERI REZULTATI KMETIJSKE ZEMLJIŠKE 
POLITIKE V OBDOBJU 1974—1975 

Prve bržčas še prepovršne analize izvajanja zakcma o 
kmetijskih zemljiščih so pokazale naslednje pozitivne re- 
aultate: 

— kmetijske zemljiške skupnosti so kljub začetnim te- 
žavam ustanovljene v vseh občinah SRS in ponekod so po. 
stale tudi nadvse pomemben dejavnik agrarne politike v ob- 
činah — deloma zaradi finančnih sredstev, s katerimi razpo- 
lagajo — predvsem pa zaradi usmerjevalnega dela in inicia- 
tiv, katerih nosilci so v fazi realizacije delavci in kmetje v 
kmetijskih organizacijah; 

— znotraj kmetijstva so domala v celoti odstranjeni nek- 
daj pogosti prostorski konflikti, ki se v veliki meri razrešil 
jejo na samoupraven način znotraj skupnosti, kar ohranjuje 
in krepi proces družbene organiziranosti celotne kmetijske 
proizvodnje; 

— preko kmetijskih zemljiških skladov pri KZS v obči. 
riah, v katerih so bivša SLP zemljišča, ki niso v uporabi kme- 
tijskih in gozdnogospodarskih organizacij, se ob sodelovanju 
vseh zainteresiranih pomembno vpliva na smotrnejše gospo- 
darjenje s temi zemljišči in na pospeševanje menjav, obli- 
kovanje obdelovalnih skupnosti (kjer to poteka), na razvoj 
kooperacije in na zaokroževanje zemljiških kompleksov na 
družbenih obratih; prav tako je očitno, da v nekaterih obči- 
nah kmetijske zemljiške skupnosti pričenjajo skrbeti za bolj- 
šo obdelavo sicer obdelanih in za obdelavo nekaterih doslej 
neobdelanih zemljišč; 

— ponovno oživlja raba skupnih pašnikov in planinskega 
sveta v občinah, kjer so kmetijske zemljiške skupnosti na 
podlagi programov našle skupni jezik z občinskimi skupšči- 
nami in kmetijsko pospeševalno službo v kmetijskih orga- 
nizacijah; 

— zanimivo je, da v občinah z intenzivno deagrarizacijo, 
kjer je bil proces opuščanja kmetijske rabe tal zelo nagel, 
po sprejemu zakona ocenjujejo, da se ponovno obdelujejo 
nekatera že na pol opuščena zemljišča; res je, da nagibi za 
takšno obnašanje pri nekmetih niso vedno principialni, ven- 
dar lahko ob nadaljevanju usmerjanja s strani KZS pričaku- 
jemo, da se bo proces opuščanja zemljišč in njihovega ne- 
kontroliranega zaraščanja upočasnil; 

— najmočnejši premik pomeni zakon na področju hidro- 
melioracijskih del, kjer je bilo v SRS po vojni do leta 1970 
izvedenih le okrog 5500 ha melioracij; po sprejemu zakona, 
torej po letu 1973, pa je bilo sprejetih investicijskih progra. 
mov za cca 4600 ha in izvedenih 3000 ha melioracij v večini 
na družbenih zemljiščih na območju SV Slovenije; pozitivno 
je, da so vzniknile tudi iniciative za hidromelioracije na 
Dolenjskem, v okolici Ljubljane, Kranja, na Goriškem, na 
Koprskem, dalje za nadaljevanje del v Savinjski dolini in 
drugod; ni zanesljivih podatkov, vendar iz občasnih poročil 
iz občin sklepamo, da so mnogo številnejše kot v preteklosti 
tudi t. i. male melioracije, kjer z ureditvijo ali čiščenjem 
opuščenih odvodnih jarkov zemljiške skupnosti urejajo po 
nekaj ha zemljišč ob manjših vodotokih; 

— po več kot desetih letih so ponovno v pripravi nekatere 
komasacije — ponekod združene z odvodnjo, ponekod kot 
samostojne operacije; urejajo se skupni nasadi — prvič po 
ureditvi hmeljnikov — na zemljiščih kmetov in občanov v 
proizvodnih skupnostih kmetov na pogodbeni osnov*, 

— formirana je materialna podlaga za izvajanje kmetij- 
ske zemljiške politike — v občinah (razen redkih izjem) do 
višine, ki omogoča stalnost iniciative KZS glede programira- 
nja in iniciranja akcij; v republiki pa do višine, ki predstavlja 
pomembno materialno podlago za usmerjanje sredstev kme- 
tijskih organizacij, bank in tudi KZS v vlaganja v urejanje 
kmetijskih površin — doslej so ti procesi tekli zairadi vrste 
težav predvsem na družbenih obratih; 

— pospešile so se raziskave na področju rabe kmetijskih 
zemljišč in spoznanje o potrebi celovitejšega povezovanja 
vseh nosilcev kmetijske zemljiške politike zaradi usklajevanja 
strokovnih rešitev in smotrnejšega planiranja dobiva svojo 
konkretizacijo z oblikovanjem zveze KZS v republiki v letu 
1976; 

— ob koncu velja še opozoriti, da je ob izvajanju zakona 
dokončno zavržena iluzija o farmskem kmetijstvu, ki je po- 

gojevala teao o spremembi zemljiškega maksimuma za kmete; 
zakon namreč nudi zadosti možnosti tistim kmetom, ki so 
pripravljeni na podlagi združevanja dela in sredstev s svojimi 
organizacijama v skupni pogodbeni proizvodnji združevati 
tudi zemljišča — svoja in preko KZS ter kmetijskih organi- 
zacij na podlagi skupne proizvodnje tudi družbena zemljišča; 

— kot pozitivno je mogoče oceniti tudi dejstvo, da se z 
varstvom zemljišč in samoupravnim ter enakopravnim razre- 
ševanjem prostorskih konfliktov računa tudi izven kmetijstva 
— v širši družbeni skupnosti; kot pozitivno velja oceniti že 
dejstvo, da na podlagi zakonskih določb o varstvu kmetijskih 
zemljišč prihaja do legalizacije prostorsko-namembnostnih 
protislovij, in da se ta protislovja v večini primerov urejajo 
z dogovarjanjem, z iskanjem v objektivno danih situacijah 
najboljših rešitev na podlagi vsestranskega pretresa naspro- 
tujočih si interesov in na predpisan način. 

Seveda velja upoštevati, da navedeni pozitivni rezultati 
niso enako prisotni v vseh občinah. Celo več, rezultati so 
vidnejši tam, kjer tudi sicer ugotavljamo celovitejši pristop 
občin in delovnih organizacij v izvajanju sprejete politike. 

V celoti gledano pomeni kmetijska zemljiška zakonodaja 
pomemben in trajen impulz za aktivnost in konkretne akcije 
na tem področju za daljše obdobje. Ponekod se pojavljajo pri- 
pombe, da je sestav KZS enostranski ali celo »cehovski«. Po- 
udarjamo, da v KZS v resnici tudi gre za organizirano sooča- 
nje tistih, ki od kmetijske pronavodnje, ki je vezana neposred. 
no na zemljo, živijo s sekundarnimi uporabniki zemlje v ne- 
kmetijske namene. Ob dejstvu, da so v KZS tudi delegati 
krajevnih skupnosti in občin, ki se po svoji funkciji identi- 
ficirajo s splošnimi interesi v občini, se ne bi smeli bati, da 
proces soočanja objektivno pogojenih interesov v razrešitvi 
ne bi dal optimalnih družbenih usmeritev glede razpolaganja 
z zemljo. 

4. PROSTORSKO PLANIRANJE 

Je zaradi vrste vzrokov upravičeno že daljši čas v sre- 
dišču pozornosti vseh, ki se srečujejo v zemljiško politiko 
v praksi v občinah ali v stroki, v upravnih organih itd. Na- 
gel razvoj celotne družbe prinaša z izgradnjo industrijskih 
objektov, infrastrukture in stanovanj kot posledico naglo 
zmanjševanje kmetijskih površin. Pri tem pa je treba upo- 
števati, da gre pri kmetijski zemlji za nezamenljiv pogoj 
dela v kmetijstvu, za razliko od drugih dejavnosti, kjer je 
z večjimi ali manjšimi stroški moc proizvodni objekt obno- 
viti ali mu spremeniti lokacijo. 

V tem je tudi bistvo tega nesporazuma med kmetij- 
stvom in drugimi dejavnostmi. Ta se odraža na eni strani 
v iskanju sektorsko najcenejših, pogosto premalo premišlje- 
nih odločitev o posegih na najboljši kmetijski prostor, kar 
neposredno spodkopava ekonomsko in socialno varnost za- 
poslenih v kmetijstvu. Nihče ne zanika, da je objektivno 
potrebno in nujno zagotoviti prostor za razvoj vseh dejav- 
nosti in za zadovoljevanje vseh družbeno verificiranih po- 
treb. Ni pa mogoče sprejeti telmicističnega razpolaganja in 
poseganja v velike zemljiške komplekse, pretežno ravninske, 
ki odtegneta vsako leto del temelja za proizvodnjo hrane 
v SRS. še zlasti je to nesprejemljivo pri gradnji objektov 
in v naseljih, kjer je objektivno mogoče iskati sporazumne 
rešitve na slabši zemlji skoraj v vsaki občini. Celo pri infra- 
strukturi se je že nekajkrat pokazalo, da je moč s smotrnim 
načrtovanjem (npr. cest) najti v danih okoliščinah in pro- 
storu ustrezne rešitve (prilagamo stališče glede magistral- 
nega plinovoda). 

Do večjih problemov pri poseganju v gozdni prostor pri- 
haja zaradi krčitev za smučarske proge, vlečnice in druge 
žične naprave. Taki posegi zavzemajo v Sloveniji vedno -večji 
obseg, predstavljajo pa najbolj delikaten poseg v gozdni pro- 
stor zaradi stalne potencialne nevarnosti naglega napredo- 
vanja erozijskih procesov. Ker so take naprave lokalnega 
pomena, je odločitev za poseg v gozdni prostor za take na- 
mene odvisna predvsem od pristojnih občinskih skupščin, 
če niso omejitve zaradi ekstremnosti rastišč dane že z za- 
konom o gozdovih. Trenutno so odprti taki problemi pri lo- 
kaciji smučišč na Vršiču, o čemer vas bodo lahko izčrpneje 
informirali organi, ki vodijo lokacijski postopek. 

Zakon pozna zaradi smotrne rabe vsega prostora v obči- 
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m (in znotraj tega — tuđi rabe ta zaščite kmetijskih zem- 
ljišč)) institucijo prostorskega plana v občini, upoštevajoč 
verificirane interese ta potrebe vseh' dejavnosti v občini. 
Znotraj prostorskega planiranja kot integralne komponente 
družbenega planiranja se morajo uskladiti protislovni intere- 
si na družbeno organiziran način — zaradi pomena zemlji- 
šča kot splošne družbene dobrine s predpisom skupščine 
občine za ustrezno plansko obdobje. 

Znotraj celovitega plana razpolaganja s prostorom v 
občini ima po zakonu kmetijstvo posebno mesto. Zaradi 
naštetih razlogov se mu določijo površine za trajno uporabo, 
za časovno omejeino rabo ta za razvoj kmetijstva, povezanega 
z drugimi dejavnostmi. V tem smislu predstavlja zakon re- 
lativno močno zaščito kmetijskih zemljišč, še zlasti, ker v 
primerih, ko se sprejema prostorski plan, delegati KZS ena- 
kopravno z delegati v skupščini občine soodločajo o spre- 
jemu prostorskega plana. 

Po dveh letih ugotavljamo, da posebni deli prostorskih 
planov, ki se nanašajo na kmetijstvo, v občinah še niso spre- 
jeti. Celo več, le malo je občin, ki so pristopile k izdelavi 
teh planov dlje kot do imenovanja posebne komisije. 

Izgovori so številni — od ugotovitev, da ni sredstev, da 
ni kadrov, do tega, da so ustrezni republiški urbanistični 
organi prepozno izdali ustrezne predpise, kljub temu, da le-ti 
le opredeljujejo nekatere tehnične podrobnosti, ki so sicer 
v celoti določene z zakonom. Počasi se premika celo, ko gre 
za neposredno nalogo iz resolucije za leto ;976, za nalogo, 
ki so jo sprejeli vsi delegati v skupščini SRS. S pripravo 
osnov za sprejem teh planov se ukvarjajo pretežno le KZS 
z ožjim strokovnim aktivom ob pomoči nekaterih strokovnih 
in raziskovalnih institucij v republiki. Pri tem je treba 
opozoriti, da gre za dokument, ki je del celovitega prostor- 
skega plana v občini. 

Da bi se delo pospešilo in preneslo v okvir organizira- 
nega planiranja v občini, je treba upoštevati, da gre za dve 
vrsti nalog: 

— za pripravo strokovnih osnov, ki naj na podlagi fi- 
zičnih danosti opredelijo celoten prostor v občini glede nje- 
gove primernosti za kmetijsko proizvodnjo ta druge dejav- 
nosti; v tem smislu je kategorizacija zemljišč objektivno 
napotilo glede potrebe intenzitete zaščite kmetijskih zemljišč 
ta glede usmeritev urbanizacije v najširšem smislu; tedaj 
je kategorizacija, kljub temu, da se zaivedamo, da ni najboljša 
(je pa edina, ki je bila teamsko celovito obdelana), prispe- 
vek k spoznavanju prostorskega potenciala in trajnejša pod- 
laga dolgoročnih planskih odločitev; 

— za plansko dogovarjanje o določanju namembnosti 
prostora — predvsem za kmetijstvo v tri cone hkrati pa se 
nudi priložnost za korekcije planskih prostorskih odločitev, 
ki so bile ponekod za več desetletij že sprejete z veliko manj 
objektivizirani!! meril, kot jih nudi kategorizacija; ta faza je 
v celoti vezana na javno razpravo in delegatsko odločanje 
oziroma usklajevanje v zborih občinske skupščine na podlagi 
strokovnih osnov, interesov, možnosti in razvojnih ciljeiv 
vseh dejavnosti v občini ta občine kot celote. 

Nekateri sodijo, da je to delo KZS. želimo pa poudariti 
vtis, da so kmetijske zemljiške skupnosti sposobne ta po- 
oblaščene to same opraviti. Menimo, da je prav, da imajo 
KZS svoje komisije za prostorsko planiranje, da so torej 
sposobne strokovno v procesu sprejemanja planov jasno 
opredeliti svoj oziroma svojih članic interes in potrebe. Nuj- 
no pa je, da vlogo priprave — organiziranja ta izdelave stro- 
kovnih osnov (kategorizacije) prevzemajo pristojni organi 
občinske skupščine v tesnem sodelovanju s KZS. Kjer so 
organi KZS strokovno lahko tudi nosilci organiziranja in iz- 
delave strokovnih osnov ta jih pooblasti za to občina, je 
najbrž prav, da se v delo vključijo. Gre pa za več, KZS so 
dolžne zahtevati v občini izvedbo zakona, ne morejo pa se 
spremeniti v strokovno telo, kar skupnost ni komisija ali 
njena strokovna služba, temveč delegati posameznih samo- 
upravnih organizacij, kjer se oblikujejo osnove kmetijske 
zemljiške politike in opredelijo interesi glede zaščite kme- 
tijskih zemljišč. V drugi, to je v fazi dogovarjanja, usklaje- 
vanja oziroma sprejema planov, pa so skupnosti dolžne po 
svojta delegatih v okviru skupščine občine zagotoviti za 
vse dejavnosti in še posebej za kmetijstvo v občini sprejem- 
ljive rešitve. Kategorizacija kot podlaga je torej argumsnt 
vseh dejavnosti, predvsem pa kmetijstva, pri odločanju. Ob 
tem bi veljalo še opozoriti, da je najboljša zaščita pred po- 
segi kvalitetna obdelava zemlje in jasno opredeljen razvojni 
načrt kmetijstva v članicah KZS oziroma v občini kot celoti, 
saj je le-ta temeljni družbenoekonomski argument za zaščito 
kmetijske zemlje z vidika skladnega gospodarskega razvoja 
v občini. 

V zvezi s prostorskimi plani bi tedaj veljalo v okviru 
organov skupščin občin čimprej konkretno sklepati o kon- 
kretizaciji zakonskih obvez o izdelavi ta sprejemu prostor- 
skih planov oziroma dopolnitvi urbanističnih programov. Pri 
tem bodo ustrezne republiške strokovne institucije v skladu 
z dogovori na jesenskih seminarjih in s posebnimi navodili 
nudile občinam vso potrebno strokovno pomoč. 

SKUPŠČINA OSNUTEK 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 335. in 336. člena ustave Socialistične republike Slovenije, 327. člena poslovnika skupščine SR Sloveni- 
je, je skupščina SR Slovenije na sejah zbora... sprejela 

STALISCA, SKLEPI IN PRIPOROČILA 

za reševanje 

PROBLEMATIKA VARSTVA NARAVNIH DOBRIN SPLOŠNEGA 

POMENA IN VREDNOT ČLOVEKOVEGA OKOLJA V SOCIALISTIČNI 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na sejah 
zbora raapraviljala o problematiki varstva dobrin splošnega 
pomena in vrednot človekovega okolja in 

ugotovila 

1. V sedanji poselitvi Slovenije in v razmestitvi naselij 
Jn gospodarskih dejavnosti se že kažejo značilnosti ta posle- 

dice usmeritve dejavnikov in tujega kapitala iz prejšnjih sto- 
letij. Industrializacija ta urbanizacija sta se začeli najprej 
v nekaterih rečnih dolinah in kotlinah, zlasti ob mednarod- 
no pomembnih prometnih poteh in kažipotjih. V obdobju in- 
tenzivne socialistične graditve ta družbene preobrazbe po os- 
voboditvi smo gradili predvsem na teh osnovah, čeprav smo 
istočasno razvijali nove centre, od Velenja do Nove Gori- 
ce. Čeprav se je prebivalstvo Slovenije po osvoboditvi pove- 
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čalo za toliko, kolikor se je v sto prejšnjih letih in je gospo- 
darstvo samo od leta 1953 naprej povečalo svoj družbeni pro- 
izvod za več kakor petkrat, v intenzivni socialistični preobrat 
bi ni bilo mogoče odpraviti neskladij, ki so bila zasnovana 
v prejšnjih razdobjih. Industrializacija in urbanizacija sta iz 
poprejšnje zasnove napredovali v vsa območja naše domovi- 
ne. Ta proces kaže, kolikšnega pomena je prostorsko načr- 
tovanje in smotrno razporejanje dejavnosti, kako skrbno je 
treba prilagajati obstoječo poselitev in vse dejavnosti sodob- 
nim dosežkom, pospeševati integracije, spodbujati nova raz- 
vojna jedra in v njih usposabljati ljudi za nove dejavnosti. 

Industrializacija, urbanizacija, deagrarizacija, moderniza- 
cija prometnega omrežja, splošna tehnizacija in kemizacija 
dejavnosti in kar je današnjih dosežkov in korenitih preo- 
brazb človekovega okolja, dejavnosti in življenja, so značil- 
ni pojavi napredka in preobrazbe, po katerih pa se kažejo 
tudi nezaželeni učinki in posledice. Takšni so onesnaževanje 
in deloma zastrupljanje naravnih virov, surovin, hrane in 
vode, onesnaževanje in zastrupljanje zraka, zanemarjanje de- 
lovnega in bivalnega okolja in onesnaženje z odpadki, ne- 
smotrna urbanizacija in odvzemanje dobrih rodovitnih zem- 
ljišč kmetijstvu, izsekavanje gozdov na golo in nesmotrno za- 
raščanje z neproduktivnimi gozdovi. 

Nasproti temu, kar omejuje naše življenjske možnosti, si 
delavci in občani prizadevajo za ohranitev naravnega okolja, 
za preprečevanje in odpravo onesnaževanja, za boljše gospo- 
darjenje z zemljo, za urejanje sosesk in usklajevanje dejav- 
nosti. To je nedeljivi del naporov za napredek, kajti vse, kar 
delovni ljudje ustvarjajo in gradijo, delajo zase. 

Kljub temu pa še ni usmerjenega in medsebojno poveza- 
nega delovanja samoupravnih in družbenopolitičnih skupno- 
sti" in organizacij ter poslovnih bank v številnih primerih, ko 
je treba spremeniti sedanje stanje ali s smotrnim planira- 
njem, temeljitim znanstvenoraziskovalnim delom, učinkovi- 
tim izobraževanjem in vzgojo ter primerno organiziranostjo 
preprečevati neurejenost in onesnaženost okolja. 

2. Neracionalno trošenje kmetijskih zemljišč v preteklo- 
sti, njihovo opuščanje in premajhen obseg na novo pridob- 
ljenih zemljišč za kmetijske namene terja, da v bodoče s 
kmetijskimi zemljišči bolj skrbno gospodarimo. Zavedati se 
moramo, da bomo s skrbnim gospodarjenjem s kmetijskimi 
zemljišči najustrezneje izkoristili možnosti, ki nam jih nu- 
dijo: . . , * 

 za proizvodnjo hrane in surovin iz kmetijstva, 
— za varovalno funkcijo pri zagotavljanju pomembnih 

družbenih dobrin, kot so pitna voda, zmanjševanje nevarno- 
sti poplav, erozije, plazov itd., 

  za ohranjevanje kulturne krajine in ustvarjanje mož- 
nosti za racionalno poselitev, razvoj turizma, rekreacije in 
krepitev naše obrambne sposobnosti. 

3. prednosti naše družbene ureditve so: 
a) da delavci in občani, ki so nosilci upravljanja, s sred- 

stvi družbene reprodukcije planirajo razvoj in programirajo 
delo, pri tem pa usklajujejo svoje posebne in družbene in- 
terese 

b) da družbenopolitične skupnosti določajo s prostorski- 
mi plani politike urbanizacije, prostorskega urejanja in var- 
stva okolja, . 

c) da so dobrine splošnega pomena pod posebnim druž- 
benim varstvom. . 

Vse te prednosti pa še ne izkoriščamo m uresničujemo 
v skladu z dolgoročnimi družbenimi interesi in na račun 
kratkoročnih koristi dolgoročno uničujemo pogoje človeko- 
vega življenja in dela — tudi na področjih, kjer določeni pro- 
cesi poseganja v naravne dobrine splošnega pomena zmanj- 
šujejo možnosti za pridobivanje hrane, surovin in za ohra- 
njanje rastlinskega in živalskega sveta v ustreznem ravno- 
težju. 

Družbenopolitične skupnosti so izdale sicer že vrsto pred. 
pisov, ki urejajo družbene odnose do okolja, kot so na pri- 
mer zakon o varstvu narave, zakona o prostorskem in urba- 
nističnem planiranju, zakon o vodah, zakona o kmetijskih 
zemljiščih in gozdovih, zakona o varstvu zraka in varstvu 
pred hrupom, zakoni o varstvu in gojitvi divjadi, ribištvu 
in morskem ribištvu, o zdravstvenem varstvu in podobni. 

Obveznosti, ki jih nalagajo ti zakoni, med temi tudi izdaja- 
nje podzakonskih predpisov, ustanavljanje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, kot na primer za varstvo zraka in druge, 
urejanje te problematike v statutih in pravilnikih, niso iz- 
polnjene in zaradi tega se v zadostni meri ne upošteva poli- 
tika naše socialistične družbe do vrednot okolja. Poleg po- 
manjkanja ustreznih predpisov velja opozoriti še zlasti na 
njihovo neusklajenost in sektorski pristop, kar otežuje, da 
bi se posamezni interesi usklajevali zaradi uresničevanja dol- 
goročnih družbenih ciljev. 

4. Intenzivno gradimo samoupravni sistem družbenega 
planiranja, ko oblikujemo temelje planov in plane za sred- 
njeročno obdobje 1976—1980. Dolgoročno družbeno planira-, 
nje je pogoj za uresničevanje smotrov na področju gospodar- 
jenja s prostorom in varstva okolja, zato. ga moramo še raz- 
viti. Sprejeti srednjeročni družbeni plani vključujejo ureja- 
nje prostora in varstvo okolja le kot posamezni nalogi, vse- 
binsko pa ta dva vidika nista upoštevana v pristopu za iz- 
delavo planskih dokumentov. Problem je pomanjkanje dolgo- 
ročnega in usklajenega prostorskega planiranja, kjer se spre- 
jemajo konkretni dokumenti, ki opredeljujejo rabo prostora. 

Prostorsko planiranje in urbanizem, pomembni sredstvi 
za obvladovanje ekoloških in drugih nasprotij v ožjem in 
širšem okolju, v katerem živimo in delamo, razvijamo ob 
planiranju družbeno-ekonomskega razvoja že vrsto let. Do- 
slej smo vložili že mnogo naporov in sredstev v izdelavo in 
obravnavo urbanističnih načrtov za ureditev območij naselij 
ter zazidalnih načrtov za stanovanjske soseske in druga za- 
zidljiva območja. Urbanistični načrti in na njihovi osnovi za- 
zidalni načrti pa še ne upoštevajo v zadostni meri načel var- 
stva okolja in smotrnega gospodarjenja s prostorom; zlasti 
ne upoštevajo v zadostni meri smotrnega gospodarjenja z 
rodovitnimi zemljišči, katerih obdelava edina zagotavlja tra- 
jen vir hrane in vzdrževanja naravnega ravnotežja, varstva 
pred erozijo, poplavami in podobno. Slovenija sodi med de- 
žele, ki imajo na prebivalca najmanjše njivske površine in 
je. zazidava takšnih površin že v principu problematična. Iz 
vseh teh razlogov bo treba postopek, metode sprejemanja in 
uveljavljanja prostorskih, urbanističnih in drugih dokumen- 
tov ter strokovnih osnov zanje uskladiti z vlogo delavca in 
občana, kakor jo opredeljuje nova ustava. Obsežno in drago- 
ceno gradivo,, ki smo ga zbrali in pripravili v okviru izdela- 
ve regionalnega prostorskega plana za območje SR Slove- 
nije. še nismo oblikovali kot dokumente, z izjemo resolucije 
o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora, ki 
pa je po svoji naravi sicer dolgoročen splošen dokument. 

Na ravni republike tudi niso obdelani podrobnejši krite- 
riji za izvajanje politike uporabe prostora, kar vodi ob krat- 
koročno zasnovanem razvoju v občinah, ki ima za cilj nag- 
lo povečevanje narodnega parka, do nesmotrnih posegov v 
okolje, ki so v očitnem neskladju z ustavnimi načeli oziroma 
dolgoročnimi družbenimi interesi v republiki. 

Sprejet delovni program IS skupščine SR Slovenije za 
obdobje 1976—1977 napoveduje v svojem zakonodajnem delu 
utrditev odnosov do smotrnega gospodarjenja s prostorom in 
varstva okolja na področju prostorskega planiranja in urba- 
nizma v republiki in občinah. 

V pripravi je osnutek delovnega programa in gradiva za 
izdelavo prostorskih planov, ki bo omogočal pristop k dol- 
goročnemu celovitemu družbenemu planiranju in sočasno iz- 
delavo prostorskega plana za Slovenijo. Prav tako je potreb- 
na novelacija urbanističnih programov oziroma prostorskih 
planov občin. Kljub obvezam iz resolucije o družbenoekonom- 
skem razvoju večina občin zaostaja tudi pri pripravah pro- 
storskih planov na osnovi zakona o kmetijskih zemljiščih, 
s čimer v bistvu vzdržujejo neugodno klimo, ki otežuje med- 
sektorsko uskladitev prostorskih interesov. 

5. Dosedanje raziskovalno delo je preozko zastavljeno in 
posvečeno predvsem proučevanju posameznih fizičnih prvin 
okolja. To nam je sicer pomagalo pri zakonodajnem ure- 
janju nekaterih vidikov odnosa do okolja. Ugotavljamo tudi 
neposredno povezovanje raziskovalne sfere s subjekti druž- 
bene reprodukcije, vendar je zelo omejeno, kajti to ni le za- 
deva posameznih organizacij, temveč vsestranski in širši in- 
teres družbene skupnosti.. Začenja se tudi povezovanje z de- 
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javnostim, ki neposredno vplivajo na nadaljnji razvoj proiz- 
vodnje, na primer sodelovanje Ljubljanske banke s skupi- 
nami raziskovalcev pri sprejemanju njenih poslovnih odloči- 
tev, povezovanje Gospodarske zbornice Slovenije z nekateri- 
mi raziskovalnimi organizacijami pri razreševanju tehnolo- 
ške problematike gospodarstva, zlasti glede uvajanja čistih 
tehnologij in smotrnejšega izkoriščanja sekundarnih surovin. 

Posebno pozornost zasluži predlog, ki so ga skupaj ob- 
likovali Gospodarska zbornica Slovenije, Raziskovalna skup- 
nost Slovenije, nekateri raziskovalni zavodi in zainteresirane 
gospodarske organizacije, da se obstoječa znanja in izkušnje 
za preverjanje uporabnosti industrijskih odpadkov kot sekun- 
darnih surovin združijo v družbeno potrebnem centru zara- 
di razvijanja polindustrijskih preizkusnih sistemov in za 
uvajanje reciklaže tehnologije. Pri tem je pomembno sprot- 
no usposabljanje posameznih profilov strokovnjakov. Posamez- 
nih pozitivnih primerov povezovanja raziskovalne sfere z go- 
spodarstvom pri usmerjanju razvoja tehnologije v skladu s 
smotrnim izkoriščanjem naravnih virov in ohranitvijo vred- 
not okolja je še precej, čeprav še vedno čela vrsta razisko- 
valnih in gospodarskih organizacij ni med seboj povezanih. 
Raziskovalne organizacije združenega dela so bile doslej vse 
premalo vključene v pripravljanje kriterijev, standardov, nor- 
mat ivo v, metodologij in drugih rešitev kot podlage za' pla- 
niranje. Zato ugotavljamo pomanjkanje celovitega, dolgoroč- 
nega programa usmerjenih raziskav na vseh področjih de- 
javnosti ter ustrezno integracijo znanja in kadrov kot podla- 
go za usklajevanje celovitega družbenega razvoja z narav- 
nimi značilnostmi prostora. 

6. V vzgojno-izobraževalnih procesih na vseh stopnjah je 
bila ob uveljavljanju marksistične misli premalo poudarjena 
soodvisnost med naravo in družbenim razvojem. To sta vzro- 
ka in posledici pomanjkanja potrebnega znanja za razvijanje 
primernejšega odnosa do okolja. 

Od predšolskih zavodov pa do univerze še nimamo izde- 
lanih programov in učnih pripomočkov, ki bi vključevali od- 
nos do okolja ali zagotavljali celovito spoznavanje pomena te- 
ga odnosa. Pri posameznih predmetih se okolje sicer ome- 
nja, vendar je to odvisno izključno od razgledanosti posa- 
meznih pedagoških delavcev. 

Na fakultetah se kažejo pomanjkljivosti v izoliranosti po- 
sameznih strok, problemi se ne obravnavajo celovito. Vsaka 
stroka skuša reševati svoj vidik ločeno. Posebnega pomena je 
pomanjkanje takšnih družbenih planerjev, ki bi bili sposob- 
ni pripravljati strokovne predloge celovitih projekcij družbe- 
nega razvoja, vključujoč pri svojem delu ekonomski, social- 
ni in prostorski vidik. Na področju vzgojnoizobraževalnih de- 
javnosti ni omogočeno ustrezno interdisciplinarno usposab- 
ljanje strokovnjakov za službe na področju prostorskega pla- 
niranja, urbanizma, varstva okolja, organizacije dela in var- 
nosti, energetike in prometa, skratka kompleksnih dejavno- 
sti, ki najbolj ogrožajo okolje. 

To pomeni, da nam primanjkuje splošno in specializira- 
no znanje, ki bi omogočilo uspešnejše reševanje protislovij 
med družbenim razvojem in okoljem, kar ima za posledico 
pomanjkanje vzgojnoizobraževalnega delovanja tudi pri vseh 
drugih oblikah vplivanja na družbeno zavest. 

7. Analize kažejo, da smo v praksi storili šele prve ko- 
rake pri uresničevanju družbene preobrazbe, ki smo se je 
lotili na področju samoupravne interesne organiziranosti, kar 
še posebej velja za problematiko varstva in izboljšanja člo- 
vekovega okolja. Premalo je še usklajenega delovanja samou- 
pravnih interesnih skupnosti, skupnih samoupravno načrto- 
vanih programov razvoja in samoupravno sprejetih delitve- 
nih razmerij za izvajanje teh programov, pri čemer varstvo 
okolja ni ustrezno zajeto v planih razvoja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Vse to ima za posledico, da ostaja varstvo 
okolja v glavneiti zunaj delovanja obstoječih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti ali pa se za to področje ponekod ustanav- 
ljajo kompleksne samoupravne interesne skupnosti. 

Zakon o republiških upravnih organih posveča uresniče- 
vanju ustavnih določil o varstvu dobrin splošnega pomena 
in vrednot človekovega okolja sicer veliko skrb, potrebno 
usklajeno delovanje republiških upravnih organov na tem 
področju pa še ni podrobno opredeljeno in uveljavljeno. Za- 

vod SRS za družbeno planiranje še ni uspel ustrezno raz- 
viti vseh oblik planiranja ter jih povezati v enotnem proce- 
su. Pooblaščene strokovne službe ali organizacije, ki naj bi 
v občinah delovale za urejanje prostora, niso primerno uspo- 
sobljene in financirane in so se zato preusmerile na pripra- 
vo tehnične doikumentacije za določenega investitorja, ki ni 
družbeno-politična skupnost. Opravljajo strokovne naloge s 
področja prostorskega planiranja le kot svojo sekundarno 
dejavnost, kakor dotekajo naročila in sredstva, v glavnem 
pa zazidalne načrte in lokacijsko dokumentacijo. Precej ob- 
čin pa je poverilo opravljanje nekaterih prostorskih nalog 
projektantskim in drugim organizacijam, ki nalogam niso 
kadrovsko dorasle in ker premalo poznajo razvojne proble- 
me posameznih občin ali pa jih ne obravnavajo. 

Upravne službe za urbanizem so sicer v občinah ustanov- 
ljene, so pa preslabo zasedene, da bi bile sposobne v času 
velikih družbenih preobrazb ter naglih sprememb v gospodar- 
stvu ob sočasno pospešeni investicijski gradnji opravljati 
funkcije strokovnega pomočnika za organe skupščine občine 
in izvrševati upravne naloge, ki jih nalagajo zakoni in občin- 
ski odloki v smislu celovitega družbenega obvladovanja raz- 
polaganja s celotnim prostorom. 

Urbanistična inšpekcija je v republiki in občinah nepo- 
polna. Sedem občin nima urbanistične inšpekcije. Enaindvaj- 
set občin ima le po enega urbanističnega inšpektorja. Med- 
občinskih urbanističnih inšpekcij, ki združujejo 32 občin, je 
dvanajst. To je tudi eden od vzrokov številnih neurejenosti 
v okolju, nedoslednosti, neuresničevanja zakonov in predpi- 
sov in drugih nezaželenih pojavov. 

Poleg urbanističnih inšpekcij morajo z njimi usklajeno 
delovati tudi vodnogospodarske, sanitarne, kmetijske in dru- 
ge družbene inšpekcije, preko katerih se tudi zagotavlja ozi- 
roma preverja družbeno primeren odnos dejavnikov do oko- 
lja. Ugotavljamo, da inšpekcije nasplošno v mnogih primerih 
niso kos nalogam, zato je na njih in na družbenopolitičnih 
skupnostih del odgovornosti za neurejeno stanje, slabo go- 
spodarjenje in nesreče. 

Z namenom, da bi se hitreje reševala problematika var- 
stva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega oko- 
lja je skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela 
naslednja: 

I. 

STALIŠČA 

Z ustavo Socialistične republike Slovenije, zakonom o 
združenem delu in nekaterimi drugimi zakonskimi rešitvami 
ter družbenim planom Socialistične republike Slovenije 1976— 
1980 ob doseženi samoupravni organiziranosti ter z izkazano 
visoko stopnjo solidarnosti in vzajemnosti med delavci in 
občani smo dobili sredstva in monžosti, da že v tem sred- 
njeročnem obdobju preprečujemo nastajanje novih virov one- 
snaževanja in nadaljujemo s sanacijo nekaterih obstoječih 
virov in posledic. 

1. Ne glede na že dosežene uspehe se moramo po samo- 
upravni poti takoj lotiti odpravljanja najbolj perečih virov 
onesnaževanja okolja in preprečevanja nesmotrne izrabe pro- 
stora. Prednostne naloge so naslednje: 

a) zmanjšati splošno onesnaževanje in odpraviti IV. stop- 
njo onesnaženosti, preprečiti zastrupitve vode in vsakršno 
nadaljnje slabšanje kakovosti voda: 

— na kraškem svetu, vključno reko Reko, podzemske ja- 
me in izvire ter ob slovenski obali in na Jadranu; 

— na Savi in pritokih, kjer je največ kritičnih odsekov 
zlasti na jeseniškem, kranjskem, medvoškem in ljubljan- 
skem območju, v revirjih, pri Krškem in Brežicah na prito- 
kih pa zlasti na Sori, Kamniški Bistrici, Ljubljanici, Savinji 
s Pako, Voglajno in Hudinjo ter na reki Krki; 

— na mednarodnih vodnih tokovih (Mura, Drava, Soča) se 
moramo preko organov federacije zavzemati, da bodo upo- 
števani mednarodni dogovori in načela o onesnaževanju, ki 
se širi čez meje, ob tem pa stopnjevati tudi naša prizadeva- 
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nja, da se razmere na teh vodah ne bodo poslabšale, temveč 
čimprej popravile; 

b) učinkovito zmanjšati kritično onesnaženost zraka in 
nevarnost zastrupitev ali hudih obolenj, pri čemer se je tre- 
ba opirati na najnovejša spoznanja o nevarnosti plinov, di- 
ma in trdnih delcev v zraku tudi v najmanjših količinah, 
kar je pomembno zlasti za Ljubljano, Medvode, Kranj in 
Jesenice, Žerjav in Mežico, Ravne in Crno na Koroškem, za 
Celje, Kidričevo, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik; 

— zagotoviti manj onesnažujoče načine ogrevanja, uvajati 
čiščenje goriv in manj nesnažujočih izgorevalnih sistemov ali 
motorjev z ustreznimi ukrepi; 

c) urediti ravnanje z odpadki po sodobnih principih od- 
stranjevanja in ponovne uporabe ter na ta način preprečiti 
nadaljnje onesnaževanje okolja in izkoristiti dodatne gospo- 
darske vire; 

— sprejeti ukrepe za uporabo najprimernejše embalaže 
izdelkov, njenega odstranjevanja ali ponovne uporabe; 

Za odpravljanje obstoječega stanja v okolju je nujno skle- 
panje samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ki 
se vključujejo v dogovore o temeljih planov družbenopolitič- 
nih skupnosti, v procesu kontinuiranega planiranja. Kjer za 
to ni razumevanja, je treba ob upoštevanju realnih pogojev 
in z določitvijo prehodnega roka sprejeti intervencijske ukrepe 
na osnovah zakonov, predpisov in odločitev družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

2. V prizadevanjih za uresničevanje kmetijske zemljiške 
politike je potrebno uresničiti predvsem naslednje naloge: 

— zavreti neurejenost pri razmeščanju dejavnosti in ob- 
jektov v prostoru, predvsem pa preprečiti pozidavanje kme- 
tijsko dragocenih zemljišč in zazidave s premajhno gostoto 
naseljenosti; preprečiti gospodarsko škodljive pojave v oko- 
lju, kakor so opuščanje gorskih kmetij, črne gradnje, nesmo- 
trno odpiranje gramoznic, neurejeno odlaganje odpadkov in 
predmetov; 

— s posebnu^* republiškimi predpisi zaščititi na- podlagi 
prostorskega plansS republike najkvalitetnejša kmetijska zem- 
ljišča in določene komplekse zemljišč, ki so posebnega po- 
mena za nadaljnji razvoj pridelovanja hrane; 

— pospešiti je treba sprejemanje prostorskih _ planov v 
občinah, v katerih morajo biti dolgoročno opredeljene funk- 
cije celotnega prostora v občini in usklajeni vsi, sicer pro- 
tislovni, interesi za razpolaganje s kmetijskim prostorom, rav- 
no tako pa morajo biti kvalitetnejša kmetijska zemljišča za- 
varovana pred urbanizacijo in industrializacijo in komunal- 
no pripravljene zadostne površine slabih zemljišč za te na- 
mene. Zavreti je potrebno opuščanje in zagotoviti obstoj in 
razvoj planinskih pašnikov in planšarstva v alpskem svetu, 
kar terjajo ekonomski, ekološki in narodnoobrambni raz- 
logi; 

— vložiti je treba vse napore v ureditev vodotokov, 
v oblikovanje skupnih trajnih nasadov, v urejanje planinskih 
pašnikov in v združevanje zemljišč v zaključene kompleks- 
ne družbene obrate in proizvodne skupnosti kmetov. Večja ra- 
cionalnost izrabe kmetijskih zemljišč ni le stvar kmetijskih 
proizvajalcev, ampak vse družbe, saj bo v naslednjem deset- 
letju proizvodnja hrane osrednje vprašanje hitrejšega razvo- 
ja celotne družbe; 

— zagotoviti je treba, da o temeljnih vprašanjih razpola- 
ganja s kmetijskimi zemljišči odločajo kmetje in delavci kme- 
tijskih, živilskih in drugih zainteresiranih organizacij zdru- 
ženega dela ter občani v krajevni skupnosti. 

3. V odnosu do urejSnja prostora in oblikovanja okolja je 
treba uveljaviti vodilno vlogo združenega dela. Potrebno je 
bolj poglobljeno proučevanje pojavov in njihovih posledic v 
okolju in zlasti preventivno delovanje. Zagotoviti je treba 
usklajenost predpisov družbenopolitičnih skupnosti med se- 
boj, z zvezno in republiško ustavo ter z zakonom o združe 
nem delu. Odločneje je treba zagotoviti izvajanje republi- 
ških zakonov in iz njih izhajajočih ukrepov za varstvo in 
izboljšanje okolja ter ustvarjati za to potrebne pogoje. 

4. Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije podčrtuje dolgoročnost na po- 
dročju vseh vidikov celovitega družbenega planiranja. Temu 

ustrezno je treba oblikovati republiški zakon in metodologi- 
jo planiranja. 

Prostorsko planiranje z ekološkimi, lokacijskimi, sociolo- 
škimi in dohodkovnimi prvinami je treba uveljaviti kot ne- 
nadomestljivo sestavino celovitega družbenega planiranja, po- 
trebno za obvladovanje ekoloških problemov, za urejanje pro. 
štora ter zagotovitev čim skladnejšega razvoja vseh delov 
SR Slovenije. 

Pri planiranju družbenega razvoja je treba rešiti ekonom, 
ska in finančna vprašanja varstva in iziboljšanja človekovega 
okolja; opredeliti ekonomske ukrepe in inštrumente, da bi 
stroške za okolje vključili v stroške za razvoj in tako valo- 
rizirali naravno okolje, kot terjajo ustavne opredelitve. Te- 
mu ustrezno je treba zgraditi informacijski podsistem za 
spremljanje pojavov v okolju v okviru družbenega informa- 
cijskega sistema, ki bo zagotavljal optimalno število ažurnih 
podatkov kot podlago za celovito in učinkovito reševanje pro- 
blematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot člo- 
vekovega okolja. 

5. Raziskovalne dejavnosti je treba učinkovito vključiti v 
oblikovanje elementov okolja in urejanje prostora ter jih 
sistematično razvijati. Raziskovalno delo mora biti opora na- 
črtovanju in uresničevanju načrtov, pri čemer je potrebno 
prednostno usmeriti znanstvene in razvojne zmogljivosti za 
razreševanje ključnih tehnoloških problemov, na gradnjo kom- 
pleksnih čistilnih sistemov, na pospešeno izdelavo znanstve- 
nih in kartografskih osnov za prostorsko načrtovanje, na 
oblikovanje urbanistične dokumentacije za razvijanje racio- 
nalnejših sistemov gradnje, ogrevanja in urejanja sosesk, 
za zaščito naravnih elementov urbaniziranega okolja in za 
zdravo prehrano oziroma življenje ljudi. 

Raziskovalno delo mora ponuditi objektivno podlago za 
usklajevanje ožjih in širših družbenih interesov, upošteva- 
joč, da se dolgoročni smotri družbenega razvoja zagotav- 
ljajo tudi s prostorskim planiranjem. Pri tem je treba po- 
svetiti posebno pizornost določanju kazalcev ter izdelavi pla- 
nerskih normativov in standardov. Raziskovalno delo bo lah- 
ko napredovalo le, če bomo pridobivali in primerno usposab- 
ljali kadre ter jim dali na voljo sodobno opremo. Povezo- 
vanje raziskovalnega dela s sočasnim oblikovanjem strokov- 
nih kadrov kaže čimprej uresničiti na vseh področjih, zlasti 
na področju planiranja. 

6. Odnos do okolja odraža odnos do človeka, zato je v 
procesu oblikovanja človekove zavesti pomemben dejavnik 
vzgojno-izobraževalno delo. V uresničevanju družbenovzgojnih 
smotrov, predvsem v oblikovanju celovite osebnosti, mora- 
mo zagotoviti tudi aktiven odnos do naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot okolja. 

S pomočjo takšne vzgoje in načrtnega izobraževanja se 
lahko bogati pojmovanje in ravnanje naših ljudi, ki so ved- 
no soodgovorni za stanje v okolju. Visoko šolstvo pa je 
dolžno razviti permanentno izobraževanje strokovnih kadrov, 
kadrov, katerih delo prispeva k urejanju in izboljšanju oko- 
lja. 

Podpirati moramo izvenšolsko aktivnost mladine (giba- 
nje »znanost mladini«, taborništvo, planinarjenje, usposablja- 
nje za splošni ljudski odpor, telesno kulturo in rekreacijo, 
tehnične, umetniške, kulturne, naravovarstvene in druge de- 
javnosti), izdajati primerno literaturo, ponazorila in eksperi- 
mentalna ali opazovalna sredstva, krepiti vlogo komunikacij- 
skih sredstev, radia in televizije in sploh bogatiti pedagoško 
delo v šolah in izobraževanje ob delu. 

Razvijati moramo sistematično in konstruktivno informi- 
ranje občanov ne le o incidentnih in nezaželenih pojavih, tem- 
več tudi o uspešnih tehnoloških rešitvah, o domači proizvod- 
nji primernih sredstev, o novih projektih in drugih dosež- 
kih. Samo s tem bomo preprečevali ozke in pristranske po- 
glede na to problematiko in prispevali k osveščanju vseh de- 
javnikov okolja in njihovih odgovornosti. 

7. V naši samoupravni socialistični ureditvi je treba izha- 
jati iz stališča, d£ je určjanje prostora in okolja neločljivi 
del procesa družbene reprodukcije in odgovornost vseh obča- 
nov, organiziranih v krajevnih skupnostih in družbenopoli- 
tičnih skupnostih, ter vseh delavcev, organiziranih v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. 
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Zato je potrebno, da se medsebojno povezujejo samou- 
pravne interesne skupnosti na področju komunalnih dejavno- 
sti, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in zvez ter 
ostalih dejavnosti materialne proizvodnje kakor tudi na po- 
dročju družbenih dejavnosti ter usklajujejo lasten razvoj in 
delovanje, usklajujejo, povezujejo ter razvijajo tudi druge de- 
javnosti in s tem tudi rešujejo problematiko varstva to 
izboljšanja človekovega okolja. 

Pri izvajanju upravnih in strokovnih nalog je potrebno 
urejanje prostora in varstvo okolja združevati z odgovorno- 
stjo za celovito družbeno planiranje. Pri oblikovanju in iz- 
vajanju planskih usmeritev in dokumentov je treba s polno 
odgovornostjo upoštevati tudi gospodarjenje s prostorom in 
varstvo okolja. Ob upoštevanju podrobne ocene dosedanjega 
dela moramo pripraviti predloge za učinkovitejšo delitev de- 
la in sodelovanje republiških upravnih organov. 

! Zavod SRS za družbeno planiranje mora pri pripravi stro. 
kovnih izhodišč upoštevati in vgrajevati vse poglavitne vidi 
ke družbenega planiranja, variante in stališča iz javnih raz 
prav. 

Hitreje in učinkoviteje pa je treba v občinah razreševa- 
ti kadrovsko izpopolnitev upravnih organov, zlasti inšpekc^, 
da bi zagotovili opravljanje tistih nalog s področja urejanja 
prostora in varstva okolja, ki jih občinam nalagajo zakoni 
in drugi splošni predpisi. 

II. 

SKLEPE 

1. Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo: 
— stalno spremljal in obravnaval stanje dobrin splošne- 

ga pomena in razvoja naravnih in z delom pridobljenih vred- 
not človekovega okolja ter poskrbel za čim bolj učinkovi- 
te oblike razreševanja problemov na tem področju; 

— predložil skupščini SR Slovenije takšen predlog, zako- 
na o družbenem planiranju, ki bo zagotovil v okviru celovi- 
tega, sočasnega in kontinuiranega družbenega planiranja tu- 
di dolgoročno planiranje (razvojno orientacijo) ter oblikova- 
nje metod, ki bodo upoštevale specifičnost vseh vidikov druž. 
benega planiranja; 

— predložil skupščini SR Slovenije predlog odloka o iz- 
delavi prostorskega plana za območje SR Slovenije, s kate- 
rim se po zveznem zakonu o temeljih sistema družbenega 
planiranja določi vsebina, postopek in rok, v katerem bo 
predložen osnutek oziroma predlog plana; 

— predloži skupščini SR Slovenije v okviru sprememb in 
dopolnitev zakona o republiških upravnih organih tudi tak- 
šna oblike sodelovanja, smotrno delitev dela in pristojnosti 
republiških upravnih organov, ki bodo zagotovile uspešna iz- 
vrševanja nalog v okviru odgovornosti in pristojnosti na 
področju urejanja prostora in varstva okolja. 

2. Republiški in občinski upravni organi bodo: 
— zaostrili ukrepanje v zvezi z izpolnjevanjem obvezno- 

sti, ki jih nalagajo republiški zakon o varstvu zraka, o vo- 
dah, o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, 
o zdravstvenem varstvu, o kmetijskih zemljiščih in zakoni 
s področja zemljiške politike kakor tudi drugi predpisi, ki 
neposredno ali posredno zadevajo okolje in njegove posa- 
mezne elemente; 

3. Republiški komite za varstvo okolja bo: 
— sodeloval z drugimi republiškimi upravnimi organi, 

zlasti z republiškim komitejem za družbeno planiranje in 
informacijski sistem, republiškim sekretariatom za urbani 
zem, republiškim komitejem za tržišče in cene in republi- 
škim sekretariatom za industrijo ter z Gospodarsko zborni 
co Slovenije in poslovnimi bankami pri oblikovanju in skle 
panju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o 
odstranjevanju virov onesnaževanja na področju voda, zra- 
ka in odpadkov v najbolj ogroženih območjih SR Sloveni- 
je kot dodatnih sestavin dogovorov o temeljih planov; 

— skrbel za to, da bo odnos do okolja vgrajen smisel 
no in dosledno, ne le formalno, v vse nove in sedanje pred- 
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pise, ki neposredno ali posredno vplivajo na njegovo obliko- 
vanje že v procesu nastajanja ali usklajevanja z določili 
nove ustave; 

— v sodelovanju z Raziskovalno skupnostjo Slovenije 
usklajeval program raziskovalnega dela s področja urejanja 
prostora in varstva okolja; 

— v sodelovanju z gospodarstvom poskrbel za usmeri- 
tev raziskovalnega dela v proučevanje možnosti za razvijanje 
in uvajanje takšnih proizvodnih tehnologij, ki bodo zagotav 
ljale smotrnejše izkoriščanje energije in varovanje okolja 
obenem, smotrno izrabo odpadkov in njihovo vračanje v re- 
produkcijo ter proizvodnjo kakovostnih in trajnejših izdel- 
kov; 

— sodeloval z republiškim sekretariatom za urbanizem, 
Meteorološkim zavodom SR Slovenije in Zvezo vodnih skup- 
nosti Slovenije pri vzpostavljanju opazovalnih mrež za one- 
snaženost zraka in voda; 

— sodeloval z zavodom SR Slovenije za statistiko in Go- 
spodarsko zbornico Slovenije pri vodenju evidence odpad- 
kov kot sekundarnih surovin; 

— sodeloval z organi in organizacijami za vzgojo in izo- 
braževanje, preko delavskih univerz pripravil izhodišča za 
osveščanje, popularizacijo in samodisciplino na področju od- 
nosov do okolja. 

4. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
bo: 

— spremljal škodljive vplive okolja na zdravstveno sta 
nje prebivalstva: 

— oblikoval ukrepe in pripravil navodila za njihovo izva- 
janje v primerih prekomernega onesnaženja okolja; 

— pripravil predlog normativnih predpisov za sanitarno 
urejeno odstranjevanje odpadkov, ki so nevarni za človeka; 

— v sodelovanju z republiškim sekretariatom za indu- 
strijo in republiškim sekretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano pripravil predlog kriterijev za preverjanje izdel- 
kov in pripravkov z vidika njihovega učinka na okolje. 

5. Republiški komite za družbeno planiranje in inf.orma 
cijski sistem bo: 

— v sodelovanju z republiškim komitejem za varstvo 
okolja, republiškim sekretariatom za urbanizem, zavodom 
SR Slovenije za družbeno planiranje poskrbel za uveljavitev 
dolgoročnega planiranja ter metodologij, ki bodo temeljile na 
specifičnosti posameznih vidikov celovitega družbenega pla- 
niranja; 

— sodeloval z republiškim komitejem za varstvo okolja, 
z republiškim sekretariatom za industrijo, republiškim se- 
kretariatom za urbanizem in z nosilci informacijskega siste- 
ma v prostoru pri oblikovanju takšnih metod za izdelavo in- 
vesticijske tehnične dokumentacije in druge projektne doku- 
mentacije, potrebne v upravnem postopku, ki bo zagotovila 
uresničevanje opredeljenih odnosov do okolja; 

— v sodelovanju z republiškim komitejem za varstvo oko. 
Ija, republiškim sekretariatom za urbanizem, republiškim se- 
kretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zavodom 
SR Slovenije za družbeno planiranje in zavodom SR Slove- 
nije za statistiko in drugimi nosilci družbenega informacij- 
skega sistema oblikoval koncept informacijskega podsistema 
za spremljanje pojavov v okolju ter poskrbel za tesno pove- 
zovanje informacijskega sistema s sistemom planiranja ter 
njuno skladno razvijanje. 

6. Republiški sekretariat za urbanizem bo: 
— vplival na pospeševanje priprav celovitih sanacijskih 

programov o odstranjevanju virov onesnaževanja na področ- 
ju voda in zraka v najbolj ogroženih območjih SR Sloveni- 
je, ki bodo podlaga za ustrezno samoupravno sporazumevanje 
in družbeno dogovarjanje; 

— pripravil predlog za novelacijo odloka o regionalnih 
objektih; 

— sodeloval z Meteorološkim zavodom SR Slovenije in 
Zvezo vodnih skupnosti Slovenije pri vzpostavljanju opazo- 
valne mreže za onesnaženost zraka in voda; 

— v skladu s konceptom informacijskega podsistema za 
spremljanje pojavov v okolju bo zagotovil zasledovanje po- 
plav, zemeljskih in snežnih plazov, erozije in sprememb na 
vegetaciji; 



— izdelal in bolj uveljavil norme, metode in upravne po- 
stopke kot sredstva urbanizma za varstvo vrednot človeko- 
vega okolja; . 

— sodeloval s pristojnimi občinskimi in republiškimi or- 
gani pri proučevanju stanja v strokovnih službah in inšpek- 
cijah ter pripravil predloge za njihovo učinkovito delo; 

— izdelal predlog ekonomskih in drugih ukrepov za ob' 
vlado vanje procesa stihijskega odpiranja gramoznic in za sa- 
nacijo površin po končanem izkoriščanju. 

7. Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo !n pre- 
hrano bo: 

— predlagal dopolnitev predpisov s področja rabe in var- 
stva kmetijskih zemljišč; 
  predlagal predpise za posebno in trajno zaščito naj- 

kvalitetnejših kmetijskih zemljišč; 
  proučil problematiko rabe planin in predlagal ustrez- 

ne ukrepe; 
— poskrbel na podlagi dopolnitve predpisov o kmetij- 

skih zemljiščih za spremembo prispevka od spremembe na- 
membnosti kmetijskih zemljišč zaradi zagotovitve izvajanja 
melioracij in drugih prostorsko-ureditvenih posegov v rabo 
kmetijskih zemljišč v skladu z družbenim planom. 

8. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo: 
— v sodelovanju z republiškim komitejem za varstvo 

okolja in republiškim komitejem za raziskovalno dejavnost 
poskrbel, da se bo oblikoval odnos do okolja kor rezultat 
razvijanja marksistične misli o soodvisnosti naravnih zako- 
nirosti in družbenega razvoja ter dialektične metode v celot- 
nem vzgojno-izobraževalnem procesu. 

9. Zavod SRS za družbeno planiranje bo; 
  razvijal svojo organizacijo v skladu z razvojno stopnjo 

sistema celovitega družbenega planiranja; 
— pripravil poročilo s kritično oceno o dejanskem sta- 

nju prostorskih in urbanističnih dokumentov ter projektne 
dokumentacije za infrastrukturne sisteme v Sloveniji s stop- 
njo njihove verifikacije ter ga predložil IS skupščine SRS 
kot osnovo za zakonodajne ukrepe in izdelavo družbenih 
planov. 

10. Zavod SR Slovenije za šolstvo bo: 
— pripravil programe, ki bodo zajeli v okviru primer- 

nih predmetov na vseh stopnjah izobraževanja tudi odnos 
do okolja; 

— usposabljal na posebnih seminarjih pedagoške delav- 
ce za uvajanje odnosa do okolja pri njihovem delu. 

11. Meteorološki zavod SR Slovenije bo: 
— pripravil in izvajal operativni program za vzpostavi- 

tev in vzdrževanje opazovalne mreže za onesnaženost zraka, 
postopno glede na stopnjo ogroženosti posameznih območij. 

12. Zavod SR Slovenije za statistiko b,o: 
  vzpostavil in vodil evidenco odpadkov kot sekundar- 

nih surovin. 

III, 

PRIPOROČILA 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE PRIPOROČA: 
1. Republiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve, 

da: 
— zavzame stališče do uresničevanja tistih elementov v 

ustavi opredeljene družbene ureditve, ki zadevajo varstvo do- 
brin splošnega pomena, urejanje prostora in oblikovanje oko- 
lja; (102. do 104. člena republiške ustave in drugi). 

2. Skupščinam občin, da: 
— spremljajo in obravnaivajo stanje in razvoj naravnih in 

z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja ter skrbijo 
za učinkovito ukrepanje na tem področju; 

— uresničujejo svojo vlogo usklajevalca delovanja samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ustanovljenih na podlagi ob- 
stoječih zakonov, tudi pri razreševanju problemov varstva do- 
brin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja; 

— poskrbijo, da vsi nosilci družbenega razvoja in plani 
ranja sodelujejo pri oblikovanju celovitega sanacijskega pro- 

grama za območje občine, pa tudi širše, ki mora postati se- 
stavni del dogovora o temeljih plana; 

— poskrbijo za ustanovitev strokovnih organizacij na po- 
dročju družbenega planiranja, ki bodo organizirane tako, da 
bodo lahko skladno z razvojno stopnjo sistema celovitega 
družbenega planiranja razvijale vse njegove poglavitne vi- 
dike; 

— se zavzemajo za ustanovitev takšnih organov na ob- 
činski ali medobčinski ravni, ki bi prevzeli koordinacijsko 
vlogo na področju prostorskega planiranja, urbanizma in var- 
stva okolja; 

— uvajajo in utrjujejo aktiven odnos do okolja v vse ve- 
ljavne predpise v procesu njihovega usklajevanja z novimi 
statuti ter vgrajujejo ta odnos v vse nove predpise; 

— zagotovijo novelacijo obstoječih urbanističnih planov 
in izdelajo občinske prostorske plane, ki naj uvedejo v skla- 
du z obstoječimi predpisi različne stopnje zaščite kmetijskih 
zemljišč ter razporeditev interesov za rabo zemlje v občini 
v skladu z dolgoročnimi interesi rabe zemljišč in tudi var- 
stva okolja; 

— odpravljajo socialne in ekonomske vzroke za nastaja- 
nje črnih gradenj, zagotovijo smotrno pozidavo znotraj ob- 
stoječih naselij, zagotovijo zazidalne površine na nagnjeraih 
terenih, odpravijo avtomatično izdajanje gradbenih dovoljenj 
za nadomestne gradnje, uredijo ustrezno infrastrukturo ter po. 
enostavijo postopke za pridobitev dovoljenj za organizirano 
stanovanjsko gradnjo; 

— onemogočijo disperzno gradnjo, ki povzroča zazidavo 
velikih kmetijskih površin; 

— zagotovijo smotrno odpiranje gramoznic, kamnolomov 
peskokopov tako, da ne segajo na območja kmetijsko pro- 
duktivnih površin in istočasno izvajanje ukrepov za sanacijo 
površin po končanem izkoriščanju; 

— zagotavljajo organizirano in urejeno odlaganje odpad- 
kov na manj vrednih površinah kakor tudi krajinsko uredi- 
tev in ustrezno namembnost površin odlagališč po preneha- 
nju uporabe; 

3. Krajevnim skupnostim, da: 
— oblikujejo in izvajajo program za razvijanje odnosov 

občanov do okolja in krepitev njihove samodiscipline na tem 
področju in preko svojih delegatov v samoupravnih interes- 
nih skupnostih in občinskih skupščinah uveljavljajo svoje ne- 
posredne interese za urejeno okolje. 

.4 Samoupravnim organizacijam in skupnostim, da: 
—- poskrbijo za analizo stanja in program odstranjeva- 

nja lastnih virov onesnaževanja okolja; 
— proučijo z vidika okolja investicijsko tehnično doku- 

mentacijo in uveljavijo zaščito okolja; 
— se organizirajo tako, da bi učinkovito skrbeli za kvali- 

teto delovnega okolja in krepili samodisciplino; 
5. Gospodarski zbornici Slovenije, da: 
— pospešuje produkcijo opreme in sredstev za aktivno 

zaščito okolja in daje pobude za poslovno in industrijsko so- 
delovanje na tem področju; 

— pripravi predloge za ugodnejši režim uvoza akšne opre- 
me in sredstev za potrebe varstva okolja, ki bi jih bilo ne- 
smotrno izdelovati pri nas; 

— poskrbi preko odgovarjajočih strokovnih inštitucij za 
zbiranje in posredovanje informacij in strokovnih nasvetov 
samoupravnim organizacijam in skupnostim v zvezi z od- 
ločitvami o nabavi opreme in sredstev ali graditvi naprav 
za varstvo okolja; 

— upošteva pri obravnavaju in usklajevanju naložb vse 
vidike vplivov na okolje; 

6. Poslovnim bankam, da: 
— uvedejo in razvijajo v praksi mestoma že uvrščen 

odnos do okolja med kriterije za odobritev kreditov. 
7. Organom pravosodja in družbene samozaščite, da: 
  utrdijo odgovornost za uresničevanje zakonov in pred- 

pisov o varstvu okolja, z zaostritvijo kaznovalne politike in 
hitrejšim ugotavljanjem dejanj, povzročitevljev in posledic 
ter sprotnim razreševanjem obravnavanih problemov. 

8. Samoupravnim interesnim skupnostim s področja ma- 
terialne proizvodnje, da: 

— pripravljajo in predlagajo svojim članom, da sklenejo 
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ljali izvajanje aktivne politike ohranjevanja in izboljšanja 
naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja. 

11. Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, da: 
— skrbi za razvijanje znanstvenega dela tudi na področ- 

ju stanja in za razvoj naravnih in z delom pridobljenih vred- 
not človekovega okolja. 

12. Visokošolskim organizacijam združenega dela, da: 
— obravnavajo politiko in ukrepe za varstvo okolja, nji- 

hove pravne, zdravstvene, ekološke, socialne, ekonomske in 
tehnološko-organizacijske vidike, uvajajo študente v interdi- 
sciplinarno proučevanje in raziskovalno delo ter praktično re- 
ševanje problemov okolja in oblikujejo aktiven odnos do na- 
ravnega in družbenega okolja. 

13. Univerzama v Ljubljani in Mariboru, da: 
— vzpodbujata in sodelujeta pri oblikovanju programov 

in organizaciji interdisciplinarnega in podiplomskega študija, 
izobraževanja ob delu in usposabljanja specialistov za to po- 
dročje, ki ga razvijajo visokošolske organizacije. 

14. Posebnim organizacijam za izobraževanje odraslih, 
da: 

•— izobražujejo in vzgajajo samoupravljalce kot aktivne 
nosilce izboljšanja stanja v okolju. 

samoupravne sporazume za odstranjevanje virov onesnaževa- 
nja na področju voda, zraka in odpadkov kot dopolnilne se- 
stavine temeljev srednjeročnih družbenih planov za obdobje 
1971 do 1980 najkasneje do konca leta 1977; 

— proučijo z vidika okolja investicijsko tehnično doku- 
mentacijo in uveljavijo zaščito okolja. 

9. Raziskovalni skupnosti Slovenije in področnim razisko- 
valnim skupnostim, da: 

— pripravi celovit dolgoročni program raziskovalnega de- 
la, ki bo zajel predvsem vire in vzroke negativnih pojavov 
v okolju, poglavitna nasprotja v prostoru, materialno bilan- 
co z vidika sekundarnih surovin, specifične vzroke in posle- 
dice onesnaževanja z industrijo, energetiko in prometom ter ne. 
posredne in dolgoročne ekonomske posledice onesnaževanja 
okolja; 

— usmerja znanstveno raziskovalno delo v povezavi z 
gospodarstvom v proučevanju možnosti za razvijanje in uva- 
janje takšnih proizvodnih tehnologij, ki bodo omogočale var- 
stvo in izboljševanje okolja. 

10. Izobraževalni skupnosti Slovenije, da: 
— vzpodbuja pripravo programov šol in drugih orga- 

nizacij na področju vzgoje in izobraževanja, ki bodo zagotav- 

Predlog za izdajo zakona o pomilostit- 

vi, z osnutkom zakona (ESA-773) 

Razlogi, zakaj moramo v 
Sloveniji, podobno pa tudi v 
federaciji in vseh drugih re- 
publikah in pokrajinah, po 
dveh letih zopet sprejeti no- 
vo besedilo zakona o pomi- 
lostitvi so tesno povezani s 
spremembami na področju 
kazenskega prava, že spreje- 
ti kazenski zakon Jugoslavi- 
je namreč ureja le tiste 
splošne določbe in oprede- 
ljuje tista kazniva dejanja, ki 
sodijo po novi ustavni ure- 
ditvi v pristojnost federaci- 
je. vse drugo na tem pod- 
ročju morajo v svojih zako- 
nih predpisati republike in 
pokrajini. S tem pa seveda 
v številnih primerih, tudi sa- 
me odločati o pomilostitvah 
obsojencem ali pa ljudem, 
proti katerim je bil uveden 
kazenski pregon. 

Po sedanjih predpisih odlo- 
ča o prošnjah za pomilostit- 
ve predsedstvo SFRJ v vseh 
primerih, ko so sodišča iz- 
rekla smrtno kazen ali pa 
nad pet let kazni strogega 
oziroma mladoletniškega za- 
pora. Ne glede na vrsto in 
višino kazni pa tudi takrat, 
ko so ljudi obsodila vojaška 
sodišča. O ostalih prošnjah 
■va, pomilostitve v naši repu- 
bliki odloča predsedstvo SR 
Slovenije. 

Tako v novem zveznem kot 
tudi v republiškem zakonu, 
ki bosta začela veljati 1. ju- 
lija 1977, bo zaradi tega 
predvsem spremenjena pri- 
stojnost za dajanje pomilo- 
stitev. že zvezna ustava za- 
hteva, da določa predsed- 
stvo SFRJ le takrat, ko je 

bil posameznik obsojen ali 
preganjan zaradi storitve ka- 
znivega dejanja, ki je dolo- 
čeno v zveznem zakonu. Ta 
načelna opredelitev je bila 
tudi izhodišče pri sestavi 
predloga za izdajo sloven- 
skega zakona o pomilostitvi, 
ki mu je že priložen osnutek 
zakona- 

Kakor je zapisano v os- 
nutku republiškega zakona, 
bo predsedstvo SR Sloveni- 
je dajalo pomilostitve za vsa 
kazniva dejanja, predvidena 
v zakonih naše republike. 
Mimo tega pa tudi v prime- 
rih, ko so slovenska sodišča 
uporabila zakone drugih 
republik in pokrajin s pogo- 
jem, da so sama sodila na 
prvi stopnji. V posebnem 
odstavku zakona je še 
predvideno, da bo predsed- 
stvo SR Slovenije pristojno 
tudi takrat, ko so naša sodi- 
šča izrekla enotno kazen za 
kazniva dejanja, določena v 
zveznih in slovenskih zako- 
nih. Izjema bodo le tisti pri- 
meri, ko je bilo katero od 
kaznivih dejanj storjeno zo- 
per temelje socialistične sa- 
moupravne družbene uredit- 
ve in varnosti SFRJ ter zo- 
per oborožene sile. O takih 
prošnjah ali uradno začetih 
postopkih bo vedno odločalo 
samo predsedstvo SFRJ. 

Če bežno pogledamo še 
druge novosti, ki jih prina- 
ša osnutek republiškega za- 
kona o pomilostitvi, je raz- 
širjena možnost za dajanje 
pomilostitev tudi na nekate- 
re varnostne ukrepe (prepo- 
ved opravljanja določenega 

poklica, dejavnosti ali dolž- 
nosti, prepoved javnega na- 
stopanja, vožnje motornega 
vozila storilcu, ki je poklic- 
ni voznik in izgon tujca iz 
države), izbris obsodbe, na 
spremenitev izrečene kazni v 
pogojno obsodbo ter na od- 
pravo ali skrajšanje trajanja 
pravnih posledic obsodbe, 
določenih s posameznimi za. 
kani. 

Tako kot doslej se bo tudi 
v bodoče, kakor je zapisano 
v osnutku, postopek za pomi- 
lostitev začel po uradni dolž- 
nosti ali na prošnjo obso- 
jenca, njegovega zakonca, so- 
rodnikov v ravni črti, njego- 
vih bratov, sester, posvoji, 
telja, posvojenca, rejnika ali 
skrbnika. Prošnje bodo vlo- 
žili na sodišču, ki je izreklo 
sodbo na prvi stopnji. Po- 
stopek za pomilostitev po 
uradni dolžnosti (v prime- 
rih ko bo šlo za odpustitev 
kazenskega pregona ali pa 
je bila izrečena snirtna ka. 

I. Razlogi za izdajo zakona 
o varnosti na javnih smučiš- 
čih 

Športno rekreativno smu- 
čanje v naši republiki ima 
iz leta v leto večje število 
privržencev, razširjajo se o'd 
stoječa in nastajajo nova 
smučišča. Ta dejavnost se 
odvija pretežno na smučiš- 
čih ob žičnicah, ki jih upra- 
vljajo organizacije združene- 
ga oela in gre torej za jav- 
na smučišča. 

Varno smučanje na javnih 

zen in obsojenec oziroma 
dragi upravičenci niso vlo- 
žili ustrezne prošnje), pa bo 
začel predstojnik republiške- 
ga organa, pristojnega za 
pravosodje. 

Zakonski osnutek vsebuje 
tudi določila o samem pos- 
topku. V 9. členu govori, 
da lahko upravičenci po- 
novijo prošnjo za pomilosti- 
tev. Osnutek predpisuje rok 
šestih mesecev od dneva, ko 
je bilo odločeno o prejšnji 
prošnji. Po preteku enega le- 
ta pa, kadar je bila izrečena 
kazen nad 5 let zapora. Mi- 
mo drugih manjših spre- 
memb v kazenskem osnutku 
v primerjavi s sedanjim za- 
konom poseben člen tudi 
predvideva ustavitev pomi- 
lostitvenega postopka. To se 
bo zgodilo takrat, če bo pro- 
silec umaknil prošnjo ali 
pa, kadar bo obsojenec med 
pomilostitvenim postopkom 
umrl. 

smučiščih je pogojeno lah- 
no od primerne izbire in 
priprave smučarskih terenov 
kot oo obnašanja smučarjev. 

Te okoliščine narekujejo tu- 
di ceiovietejšo in enotnejšo 
pravno ureditev na tem pod- 
ročju, ki je nakazana v 
predloženem osnutku zakona. 

II. Vsebina osnutka zako- 
na 

V osnutku so vsebovana te- 
meljna pravila za tehnično 
ureditev javnega smučišča, 
osnove reda na smučiščih m 

Predlog za izdajo zakona o varnosti na 
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zagotovitve učinkovitega in 
strokovnega reševanja oziio 
ma prve pomoči ponesrečen 
cev na smučiščih. 

Zagotovitev teh temeljnih 
ukrepov bo pogoj za prido- 
bitev dovoljenja za obrato 
vanje javnih smučišč kot za 
obratovanje samo. 

III. Priprava zakonskega os 
nutka 

Predloženi osnutek aakona 
o varnosti na javnih smučiš- 

čih je rezultat Širokih po- 
svetovanj med zainteresu'đ- 
nuni organi in organizacijami. 
Deiovni osnutek so med dru- 
gim obravnavali republiški 
sekretariat za industrijo, re 
publiški komite za promet in 
zveze, pristojni organi posa 
meznih občinskih skupščin, 
Zveza telesnokulturnih organi 
zaoij, Planinska zveza in Smu- 
čarka zveza, koristne pred- 
loge pa so dali tudi posa 

mezni poznavalci te proble- 
matike. 

iv. uveljavitev zako 
NA 

V osnutku je predviden za 
četek izvajanja določb zako 
na v začetku nove smučar 
ske sezone 1977/78. Do tedaj 
bo treba izdati tudi podrob 
nejše predpise za tehnično 
ureditev javnih smučišč, o 
redu na smučiščih v ožjem 
smislu ter o reševanju in pr- 

vi pomoči. 
Vendar že osnutek zakona 

nakazuje tiste nujne ukrepe, 
ki jih bodo moraM narediti 
upravljale! javnih smučišč ta- 
koj po uveljavitvi zakona, da 
bo v novi sezoni zagotovlje- 
na čim večja varnost ude- 
ležencev na javnih smučiš- 
čih in v okviru danih zmo- 
gljivosti omogočena udelež- 
ba čim večjega števila smu- 
čarjev. 

\ 
RAZPORED 

DELEGATOV IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ ZA VZDRŽE- 
VANJE STIKOV S SKUPŠČINAMI OBČIN V SR SLOVENIJI 

Delegati iz SiR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ so na svojem pogovoru dne 14. 1. 1977 sprejeli sklep, da 
bodo vzdrževali stike s skupščinami občin v SR Sloveniji po naslednjem razporedu: 

Zap. št. IME IN PRIIMEK SKUPŠČINA OBČINE 

1. Rudi Bregar 
2. Andrej Cetinski-Lev 
3. Iva Cizej 
4. Štefka Dodič 
5. Peter Ficko 
6. Jelka Firbas 
7. Jože Globačnik 
8. Vinko Gobec 
9. Franc Horvat 

10. Maks Jabločnik^ 
11. Slavko Jakič 
12. Anton Jurjevčič 
13. Anka Jurše 
14. Jože Kapus 
15. Ivica ing. Kavčič 
16. Mirko Ledinek 
17. Viktor Lozej 
18. Martin Mlinar 
19. Bogdan Osolnik 
20. Vojko mr. Oaiin 
21. Jasna dr. Peče-Janičijevič 
22. Edvard Pogorevc 
23. Milan Pugelj 
24. Franc Sagaj 
25. Drago Seliger 
26. Lucijan Stadina 
2f7. Rudi šimac 
29. Dr. Joža Vilfan 
29. Slavko Zalokar 

LJUBLJANA-ŠIŠKA, ZAGORJE OB SAVI, BREŽICE 
KOOEVJE, RIBNICA — JLA 
2ALEC, CELJE 
SLOVENSKA BISTRICA 
VELENJE, MOZIRJE 
LENART ORMOŽ 
DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI, LJ.-VIČ-RUDNIK 
KAMNIK, DOMŽALE 
GORNJA RADGONA, MURSKA SOBOTA, 
PTUJ 
LJUBLJANA-MOSTE-POLJE, GROSUPLJE 
TRŽIČ LITIJA 
LJUBLJANA-BEŽIGRAD, SEVNICA 
RADOVLJICA, JESENICE 
IDRIJA, TOLMIN 
MARIBOR 
KOPER, SEŽANA, ILIRSKA BISTRICA 
HRASTNIK, TRBOVLJE 
NOVO MESTO, METLIKA. TREBNJE 
SLOVENSKE KONJICE 
NOVO MESTO, KRŠKO, ČRNOMELJ 
RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC 
ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠENTJUR PRI CELJU, LAŠKO 
LJUTOMER, LENDAVA 
VRHNIKA, LOGATEC, CERKNICA 
IZOLA, PIRAN 
AJDOVŠČINA, NOVA GORICA 
LJUBLJANA-CENTER, POSTOJNA 
KRANJ, ŠKOFJA LOCKA 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Vse interesne skupnosti bodo vračale prispevek 

iz dohodka tistim, ki poslujejo z izgubo 

• Po spremembi določb, ki so bile v Predlogu zakona, bodo vse samoupravne interes* 
ne skupnosti vračale prispevek iz dohodka temeljni organizaciji združenega dela, ki je 
poslovala z izgubo 

• Po mnenju delegatov v Odboru za družbenoekonomske odnose ta zakonska določba 
ne bo povzročala težav v negospodarskih dejavnostih 

• Davki in prispevki iz osebnega dohodka delavcev se ne bodo vračali organizacijam 
združenega dela, ki poslujejo z izgubo 

Odkar je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo Predlog zakona o 
spremembah Zakona o ugo- 
tavljanju in obračunavanju 
celotnega prihodka in do. 
hodka v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela (AS 
461) pa do njegovega spre- 
jetja po hitrem postopku na 
seji Zveznega zbora 1. feb- 
ruarja, je v delovnih tele- 
sih tega Zbora tekla zelo ži- 
vahna razprava. 

Prikaz Predloga tega za- 
kona smo podali v naši prej- 
šnji številki. 

Povod za razpravo so Bile 
določbe v Predlogu zakona, po 
katerem temeljnim organiza- 
cijam združenega dela, ki po- 
slujejo z izgubo, ne bi vra- 
čali davkov in prispevkov iz 
osebnega dohodka delavcev, 

Ob tem spornem primeru 
je prišlo do zelo živahne in 
polemične razprave. Večina 
delegatov v Odboru za druž. 
benoekonomske odnose, ki je 
sicer matični odbor za to do- 
meno, se je izjavila zoper 
takšne izjeme za navedenih 

a$ 

vtem ko bi prispevke in dav- 
ke iz dohodka temeljne or- 
ganizacije še naprej vračali, 
če organizacija posluje z iz- 
gubo. Vendar je bila pri sled- 
njem primeru predvidena iz- 
jema — prispevkov iz do- 
hodka za zdravstveno, za po- 
kojninsko in invalidsko zava- 
rovanje, za zaposlovanje, za 
izobraževanje in za otroško 
varstvo naj ne bi vračali. 

Po takšni predlagani spre- 
membi veljavnega zakona sa- 
moupravnim interesnim skup- 
nostim iz petih navedenih 
dejavnosti ne bi bilo treba 
za 1. 1976 vrniti sredstev, ki 
so jih na račun prispevka iz 
dohodka dobile od gospodar- 
skih organizacij, ki so pos- 
lovale z izgubo, to pa naj ne 
bi veljalo za druge samo- 
upravne interesne skupnosti. 

pet samoupravnih interesnih 
skupnosti, ker meni, da mo- 
rajo vse samoupravne inte- 
resne skupnosti brez izjeme 
varčevati prispevke in davke 
iz dohodka temeljnih organi- 
zacij, ki so poslovale z iz- 
gubo. Delegati so se pri tem 

sklicevali na 153. člen Zakona 
o združenem delu, v katerem 
je rečeno, da če temeljna or- 
ganizacija ne ustvari toliko 
dohodka, da bi zadostovalo za 
poravnavo z zakonom zajam- 
čenih osebnih dohodkov, ni 
dolžna izvrševati obveznosti 
do samoupravnih interesnih 
in družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Spričo takšnega pomena pri. 
pomb, ki so jih člani Odbo- 
ra dali na predlagane rešit- 
ve iz Predloga zakona, je 
Zvezni izvršni svet kot pred- 
lagatelj,. še enkrat z več vi- 
dikov obravnaval sporno 
vprašanje varčevanja prispev- 
kov, vplačanih iz dohodka, te- 
meljnim organizacijam zdru- 
ženega dela, ki so poslovale z 
izgubo. Po naknadni obrav- 
navi ob upoštevanju ocen, ki 
so bile izrečene na seji Od- 
bora za družbenoekonomske 
odnose, je Zvezni izvršni svet 
dal amandma, s katerim je 
določeno, da vse interesne 

skupnosti brez izjeme varču- 
jejo sredstva, ki so jih do- 
bile iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, ki 
so poslovale z izgubo- 

Predlagatelj je dal kot ses- 
tavni del amandmaja tudi 
tabelarni pregled prispevkov 
določenim samoupravnim in- 
teresnim skupnostim iz oseb- 
nih dohodkov in dohodka te- 
meljnih organizacij združe- 
nega dela iz gospodarstva. Iz 
tega pregleda je razvidno, da 
je v republikah m pokraji- 
nah zajet precej različen del 
dohodka za združevanje sred- 
stev v interesnih skupnostih. 
Tako se n. pr. v SR Bosni 
in Hercegovini krije iz pris- 
pevkov iz dohodka organizacij 
združenega dela oikrog pet 
odstotkov prihodka v interes- 
nih skupnostih, v SR Hrvat- 
ski 13 odstotkov, v SR Sr- 
biji 30 odstotkov, v SR Cr- 
ni gori pa komaj en odstotek. 

Ko so razpravljali o novi 
rešitvi, ki jo je Zvezni iz. 

ENAKE OBVEZNOSTI ZA VSE INTERESNE 
SKUPNOSTI 



vršni svet ponudil s tem 
amandmajem, so se delegati 
v Odboru za družbenoeko- 
nomske odnose strinjali gle- 
de ocene, da vračanje pris. 
pevkov gospodarstvu ne bo 
povzročilo novih težav v ne- 
gospodarskih dejavnostih, saj 

gre za majhen odstotek sred- 
stev, ki ne more bistveno vpli- 
vati na zmanjševanje izgub v 
teh dejavnostih. 

Na koncu so delegati v Od- 
boru za družbenoekonomske 
odnose in delegati v Odboru 

za delo, zdravstveno in soci- 
alno politiko, kd so tudi dvak- 
rat razpravljali o tem za- 
konskem predpisu, podprli 
predlog Zveznega izvršnega 
sveta, naj vse interesne skup- 
nosti vračajo prispevke iz do. 
hodka temeljnim organizaci- 

jam združenega dela, ki pos- 
lujejo z izgubo, obdržijo pa 
naj davke in prispevke iz 
osebnih dohodkov gospodar- 
stva. V takšnem besedilu je 
bil Zakon dokončno sprejet 
tudi na seji Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. 

Predlagani zakon o vrednostnih papirjih 

ne bo sprejet 

• Preložena je izdaja enotnega zakona o vseh vrstah vrednostnih papirjev 

• Treba je ugotoviti, ali posamezni vrednostni papirji povsem ustrezajo določbam 
Zakona o združenem delu 

• Enotno bo treba urediti tudi tiste vrste vrednostnih papirjev, ki kot takšni niso zajeti 
z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih (kreditno pismo, hranilna knjižica, zava- 
rovalna polica, tovorni list in drugi) 

Pri razpravi o Predlogu 
za izdajo zakona o vredno- 
stnih papirjih (AS 431) so 
delovna telesa Zveznega od- 
bora Skupščine SFRJ skle- 
nila, da Zboru sugerirao, da 
z dnevnega reda sklicane 
seje vzame obravnavanje te- 
ga zakonskega besedila. To 
sugestijo je Zbor na seji 1. 
februarja sprejel. Taiko je 
do nadaljnjega odložena iz- 
daja zakona o vrednostnih 

Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose je bil najprej 
obveščen o dogovoru, ki so 
ga v zvezi s Predlogom za 
izdajo zakona o vrednostnih 
papirjih dosegli predsednik 
Odbora, predsednik Zakono- 
dajno^pravne komisije in se- 
kretar Sekretariata za za- 
konodajo Skupščine SFRJ s 
predstavniki predlagatelja in 
Zveznega komiteja za zako- 
nodajo. Sprejeta je bila tudi 
informacija, da je omenjena 

papirjih, katerega temeljne 
določbe smo prikazali v 27. 
šteivilki »Poročevalca«. 

Predlog za izdajo zakona o 
vrednostnih papirjih sta ob- 
ravnavali dve delovni telesi 
Zveznega zbora — Odbor za 
družbenoekonomske odnose 
in Zako-nodajno-pravna komi- 
sija. Obe delovni telesi sta 
imeli seji v drugi polovici 
januarja in na njih sprejeli 
ustrezne sklepe. 

tvarina zdaj urejena z Za- 
konom o obligacijah (vred- 
nostni papirji v blagovnem 
prometu), z Zakonom o me- 
nici in čeku (s sprememba- 
mi in dopolnitvami veljavnih 
zakonov) in z Zakonom o 
določenih vrstah vrednost- 
nih papirjev (obveznice, bla- 
gajniški zapiski in drugi). 

Sprejeli so tudi predlog, 
da bi se kasneje morebiti lo- 
tili potrebne kodifikacije te 
snovi. S tem se je strinjal 

tudi predstavnik predlagate- 
lja. 

Zakonodajno.pravna komi- 
sija je v svojem poročilu 
podrobno razložila sklep, da 
se Predlog za izdajo zakona 
o vrednostnih papirjih vza- 
me z dnevnega reda seje 
Zbora. Komisija je hkrati 
sklenila predlagatelju zakona 
naložiti, da izdela nov pred- 
log za izdajo zakona o dolo- 
čenih vrstah vrednostnih pa- 
pirjev (obveznice, blagajni- 
ški zapis, certifikat o zdru- 
ženih sredstvih in potrdilo 
o deponiranih sredstvih). 

Poudarjeno je, da mora 
predlagatelj posebno pozor- 
no preveriti, ali certifikat o 
združenih sredstvih kot vr- 
sta vrednostnega papirja po- 
vsem ustreza Zakonu o zdru- 
ženem delu, oziroma, ali 
vprašanja v zvezi s tem vre- 
dnostnim papirjem velja ure- 
dita z zakonom o določenih 
vrstah vrednostnih papirjev. 

Izhajajoč iz ocene, da je 
materijo o vrednostnih pa- 
pirjih smotrno urediitd v 
enem zakonu, je Komisija 
sugerirala predlagatelju, naj 
— če je to mogoče — ome- 
njeno materijo uredi z eno- 
tnim zakonom, ki bi zajemal 
vse vrste vrednosti papir- 
jev (menica, ček, obveznica, 
blagajniški zapis, certifikat 

o združenih sredstvih, potr- 
dilo o deponiranih sredst- 
vih, kreditno pismo, hranil- 
na knjižica, konosament, 
skiadiiščnica, tovorni list in 
zavarovalna polica). 

če bi takšen predlog spie- 
jeiL, bi z istim zakonom ure- 
jnli tudi tiste vrste vredno- 
stnih papirjev, ki so v upo- 
rab:. a njihove uporabe kot 
vili predpisi ne urejajo. Pri 
tem so mišljeni kreditno pi- 
smo, hranilna knjižica, ko- 
uosament, skladiščnica, to- 
rorni list in zavarovalna po- 
lica. 

ce bi izdali tak enoten za<- 
kon c vrednostnih papirjih, 
bi odpravili veljavne zakone 
o posameznih vrstah vred- 
nostnih papirjev (Zakon o 
menici, Zakon o čeku, Za- 
kon o vrednostnih papirjih) 
oziroma določbe, ki se v 
drugih zveziiih zakonih na- 
našajo na posamezne vrste 
vrednostnih papirjev. 

Ob koncu Komisija opo- 
zarja, da bi morali, če bi 
predlagatelj to sugestijo 
sprejel, pri nadaljnjem delu 
zagotoviti koordinacijo z 
delovnimi telesi, ki priprav- 
ljajo predlog zakona o ob 
ligacijah in pogodbah ter 
predlog zakona o pomorski 
in notranji plovbi. 

ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ JE ODLOŽIL 
SPREJETJE ZAKONA O VREDNOSTNIH PAPIR- 
JIH — K AS 431 

KODIFIKACIJA MATERIJE O VREDNOSTNIH 
PAPIRJIH 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Široka družbena akcija za varnost in izboljšanje 

človekovega okolja 

9 Angažirati vse sile v združenem delu in v vsej družbi za ohranitev naravnih in z 
delom ustvarjenih vrednot, da bi uspešneje zavarovali človekovo življenjsko in delovno 
okolje 

• Ustanovljen bo Svet Leta, prek katerega naj bi uresničevali sodelovanje zainteresi- 
ranih zveznih, republiških in pokrajinskih organov, družbenopolitičnih in drugih organi- 
zacij ter skupnosti s področja varstva in izboljševanja človekovega življenjskega in de- 
lovnega okolja 

USTANOVITEV IN NALOGE SVETA LETA VARSTVA 
IN IZBOLJŠEVANJA ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

Na predlog Predsedstva 
Zvezne konference SZDLJ je 
Odbor Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ za delo, zdrav, 
stveno in socialno politiko 
določil Predlog odloka o raz- 
glasitvi 1. 1977 za Leto var- 
stva in izobraževanja člove- 
kovega življenjskega in de- 
lovnega okolja. Da bi lah- 
ko pravočasno začeli z orga- 
nizacijskimi pripravami in 
aktiviranjem vseh institucij 
v naši družbi, ki se ukvarjajo 
z varstvom in izboljševanjem 
človeškega okolja, je Zvezni 
zbor na seji 1. februarja 
sprejel ta Odlok po hitrem 
postopku. 

Odlok o razglasitvi 1. 1977 
za Leto varstva in izobraže. 
vanja človekovega življenjske 
ga in delovnega okolja je bi! 
sprejet zavoljo uspešnejšega 
varstva in izboljševanja člo- 
vekovega okolja, pospeševan- 
ja široke družbene aktivnosti 
in angažiranja vseh sil v 
združenem delu in celotni 
družbi za ohranjevanje narav- 
nih in z delom ustvarjenih 
vrednot. Le-te so bistvena pr- 
vina zdravega, varnega in 
ustvarjalnega življenja člove- 
ka in celotnega razvoja na. 
še socialistične samoupravne 
skupnosti. 

!?ri izdelavi tega Odloka se 
je izhajalo iz pravic, dolžnos- 

ti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov, organizacij 
združenega dela, družbenopo- 
litičnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij ter 
skupnosti pri zagotavljanju 
pogojev za ohranjevanje in 
razvoj naravnih in z delom 
ustvarjenih vrednot človeko. 
vega okolja, določenih z Us- 
tavo SFRJ in z Zakonom o 
združenem delu. 

Izhodiščno osnovo tvorijo 
tudi družbeni cilji in naloge, 
ki izhajajo iz sklepov X. kon- 
gresa ZKJ in Programskih 
ciljev in statuta SZDLJ. Gre 
tudi za naloge, določene s 
Temelji skupne politike dol. 
goročnega razvoja SFR Ju- 
goslavije do 1. 1985 in z Druž- 
benim planom Jugoslavije za 
dobo od 1. 1976 do 1980, v 
zvezi z varstvom in izboljše- 
vanjem človekovega življenj 
skega in delovnega okolja. 

Upoštevana je tudi nuj- 
nost pospešenega družbeno- 
ekonomskega in socialnega 
razvoja SFRJ, krepitev njiho- 
vih obrambnih zmogljivosti 
in njenega vključevanja v di- 
namičen tehnološki razvoj in 
v mednarodno delitev dela, 
kakor tudi stopnja razvoja sa- 
moupravnih odnosov, družbe, 
ne zavesti in vpliva delavske- 
ga razreda na družbene to- 
kove. 

Po tem Odloku bo ustano- 
vi j en Svet Leta varstva in iz- 
boljševanja človekovega živ- 
ljenjskega in delovnega okolja 
kot družbeno telo za uresni- 
čevanje sodelovanja zaintere- 
siranih zveznih, republiških 
in pokrajinskih organov, 
družbenopolitičnih in drugih 
družbenih organizacij ter 
skupnosti na področju var- 
stva, in izobraževanja človeko 
vega življenjskega in delovne 
ga okolja. 

Svet bo izdelal program 
aktivnosti v Letu varstva in 
izboljševanja človekovega 
okolja, s katerim bodo dolo- 
čene konkretne naloge, ki jih 
je treba opraviti v 1. 1977 za 
voljo pospešitve trajne akci- 
je za uresničevanje ciljev, do 
ločenih z družbenimi doku 
menti. 

Njegova naloga bo spodbu- 
]ati vse institucije, angaži. 
rane v Letu varstva in izbolj 
ševanja človekovega in živ 
ijenjskega okolja, pri izvrše 
vanju njihovih programov ter 
jim nuditi pomoč. 

S svojo aktivnostjo bo do- 
prinesel k celokupni družbeni 
akciji v zvezi z varstvom in 
izboljševanjem človekovega 

okolja in si prizadeval spod- 
buditi vse dejavnike, ki lahko 
doprinesejo k zboljšanju os- 
novnih elementov človekove- 
ga okolja. 

Svet bo spodbujal tisk, ra- 
dio in televizijo ter druge 
oblike informiranja, da v 
skladu s svojo družbeno vlo- 
go pripomorejo k razvijanju 
najširše družbene akcije v 
zvezi z varstvom in izboljše- 
vanjem človekovega življenj- 
skega in delovnega okolja. 

Svet bo ustanovil in podel- 
jeval diplome ter druga priz- 
nanja za rezultate, dosežene 
na področju varstva in izbolj- 
ševanja človekovega okolja. 
Opravljal bo tudi druge zade- 
ve v zvezi z Letom varstva. 

Svet bo imel predsednika in 
iva podpredsednika. Imeno- 
val jih bo Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ izmed članov Sve- 
ta, in sicer na podlagi Ko- 
misije za volitve in imeno- 
vanja Skupščine SFRJ. 

Svet bo končal svoje delo 
s predložitvijo poročila Skup- 
ščini SFRJ o rezultatih, do- 
seženih v Letu varstva in 
izboljševanja človekovega živ- 
ljenjskega in delovnega okolja 
v SFRJ, in sicer najpozneje 
do 31. marca 1978. 

ODLOK O RAZGLASITVI LETA 1977 ZA LETO 
VARSTVA IN IZBOLJŠANJA ČLOVEKOVEGA 
ŽIVLJENJSKEGA IN DELOVNEGA OKOLJA 



ANALIZE IN OCENE 
.  . 

Akcijo za zatiranje nalezljivih bolezni bo treba 

izvajati še bolj organizirano 

• Za nalezljivimi boleznimi je umrlo leta 1975 v naši državi samo 328 oseb 

• Navzlic velikim uspehom, ki so bili doseženi pri zatiranju nalezljivih bolezni, pozor- 
nost družbe ne sme oslabeti, ker nekatere od teh bolezni še prevladujejo, zlasti v 
otroštvu 

® Kršitev predpisov in nespoštovanje ukrepov glede preprečevanja in zatiranja nalez- 
ljivih bolezni je precej pogost pojav, kar v precejšnji meri otežuje preventivo 

• V sanitarno nadzorstvo na meji je bilo zajetih leta 1975 5.489 ladij, 7.682 letal in 
483.672 potnikov 

Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ je dostavljena v obrav- 
navo Analiza varstva prebi- 
valstva pred nalezljivimi bo- 
leznimi, ki ogrožajo vso dr- 
žavo, za 1. 1975, ki jo je pri- 
pravil Zvezni komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

To gradivo je predhodno 
obravnaval Odbor za delo. 
zdravstvo in socialno politi- 
ko, ki je po razpravi sprejel 
predloge ukrepov in nalog 
na tem področju, zatem pa 
je bila Analiza dana na dnev- 
ni red seje Zveznega zbora. 

V Analizi je poudarjeno, 
da se je v nedavni preteklo- 
sti v naši državi pojavljalo 
precej kužnih bolezni, za 
katerimi je umiralo veliko 
ljudi ali pa je pri tistih, ki 
so oboleli za temi bolezni- 
mi, prišlo do hudih okvar, 
šlo je predvsem za malari- 
jo, pegavico, davico, otro- 
ško paralizo, antraks (vranič- 
ni prisad), tetanus in dru- 
ge. 

S prizadevanjem celotne 
naše skupnosti in še pose- 
bej zdravstvene službe se 
je znatno zmanjšalo tako 
število obolenj kot število 
umrlih za omenjenimi in za 
nekaterimi drugimi nalezlji- 
vimi boleznimi. Toda dej 
stvo, da se je zmanjšalo šte- 

vilo obolelih ter da pone- 
kod nekaterih nalezljivih bo- 
lezni ni, ne pomeni, da so 
te bolezni izginile. Nasprot- 
no — če z ustreznimi ukrepi 
ne bi stalno izvajali potreb- 
no nadzorstvo, bi se ob do- 
ločenih priložnostih utegnile 
ponovno množičneje pojaviti 
posamezne nalezljive bolezni. 

To je med drugim razvid- 
no iz podatkov, da so v ce 
lotni strukturi obolenj naše- 
ga prebivalstva nalezljive 
bolezni vselej v ospredju, tu- 
di še danes. Stopnja obolev- 
nosti pa bi bila še večja, če 
bi upoštevali tudi tiste na 
lezljive bolezni, glede katerih 
ne velja obveznost prijavlja- 
nja po določbah zveznega za- 
kona in zakonov republik in 
pokrajin. Gre predvsem za 
gripo ter druge virusne in 
bakterialne infekcije dihalnih 
in drugih organov. 

Vseh, ki obolijo za nalezlji- 
vimi boleznimi, se iz raznih 
razlogov ne odkrije vselej 
prav tako pa vsi odkriti pri- 
meri niso prijavljeni vselej 
in pravočasno. Navzlic temu, 
da prijavljanje nalezljivih bo- 
lezni ni popolno, pa je mo- 
goče v podatkih ugotoviti do- 
ločene kazalce in sklepati o 
gibanju posameznih nalezljl 
vih bolezni pri nas. 

Kot je poudarjeno v Ana- 
lizi, je 1. 1975 za desetimi naj- 
pogostejšimi boleznimi zbo- 
lelo v Jugoslaviji 136.122 oseb 
in umrlo 328 oseb. Za dizen 
terijo je zbolelo 42.283, nalez- 
ljivo zlatenico 35.302, ošpica- 
mi 37.782, zastrupitvijo s 
hrano 12.885, oslovskim kaš- 
ljem 6.068, virusnim možgan 
skim vnetjem 5.253, epidemič- 
nim meningitisom 1.322, tre- 
bušnim tifusom 614, paratifu 
som 377 in tetanusom 236 
oseb. 

Poleg tega je bilo v letu 
1975 registrirano še 47 pri- 
merov Brillove bolezni (re- 
cidivi pegavice), 7 primerov 
otroške paralize, 8 primerov 
stekline, 8 davice in 17 pri 
merov importirane (vnesene) 
malarije. 

Kot je poudarjeno v Ana 
lizi, se je število registrira- 
nih primerov omenjenih na- 
lezljivih bolezni v letu 1975 
nekoliikanj povečalo glede na 
prehodno leto. To zvečanje 
utegne biti, kot je rečeno, 
posledica določenega zboljša- 
nja v pogledu prijavljanja, 
morda pa tudi dejanskega 
povečanja števila obolenj za 
nalezljivimi boleznimi. 

V posameznih republikah, 
kot npr. v SR BiH, redno 
registrirajo in zasledujejo 
epidemije, katerih je bilo, 
večjih ali manjših, med le 
tom 56 in v katerih je zbo- 
lelo 2.155 oseb. Največ je bi- 

V Analizi je opozorjeno, 
da pri teh podatkih ni upo- 
števana gonoreja (12.421 pri- 
merov), sifilis (1.300) in vse 
oblike tuberkuloze (20.660 re- 
gistriranih primerov), ker se 
te bolezni evidentira v zdrav- 
stevnih organizacijah kožno- 
venerične oziroma protituber- 
kulozne službe. 

V prvih devetih mesecih 
leta 1975 je v naši državi po 
nepopolnih podatkih zbolelo 
za nalezljivimi boleznimi 
92.588 oseb in umrlo 147. Na 
podlagi tega bi bilo mogoče 
domnevati, da se celotna 
epidemiološka situacija v le- 
tu 1976 ne bo bistveno raz- 
likovala od stanja v predlan- 
skem letu. 

lo epidemij nalezljive zlate- 
nice, zastrupitev s hrano, 
trebušnega tifusa in ošpic. 
Zategadelj bi bilo koristno, 
da antiepidemična služba tu- 
di v drugih republikah in 
pokrajinah uvede v svoja po- 
ročila o gibanju nalezljivih 
bolezni obvezno registriranje 
in opis epidemij. 

V poročilih služb sanitar- 
ne inšpekcije republik in av- 
tonomnih pokrajin se zelo 
skromno govori o takšnih 
pojavih, evidentno pa je, da 
obstajajo. Tako je v poroči- 
lu Republiškega sanitarnega 
inšpektorata SR Makedonije 
navedeno, da je zabeležen 

ANALIZA VARSTVA PREBIVALSTVA PRED NA 
LEZLJIVIMI BOLEZNIMI, KI OGROŽAJO VSO 
DRŽAVO, ZA LETO 1975 
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epidemični meningitis v ob- 
čini Delčevo, epidemija na- 
lezljivega in gnojnega menin- 
gitisa v občinah Ohird in 
Struga, epidemija nalezljive 
zlatenica v vaseh Rosoman 
in Labunište ter ošpic v va 
si Crni Vrh pri Skopju. 

V poročilu Pokrajinskega 
sanitarnega inšpektorata SAP 
Kosova je omenjena epidemi- 
ja salmoneloze na Ginekolo- 
ško-porodniški kliniki v Pri- 
štini, v poročilu Republiške, 
ga sanitarnega inšpektorata 
SR Srbije pa je rečeno, da 
so ukrepali, da bi zatrli epi- 
demije zlatenice in dizenteri- 
Je. 

V poročilu Republiškega 
sanitarnega inšpekotrata SR 
Slovenije je navedeno, da so 

Mednarodni zdravstven) 
pravilnik prišteva med karan- 
tenske bolezni: kugo, kolero, 
koze in rumeno mrzlico. 

Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije se 
je v letu 1975 zmanjšalo šte- 
vilo držav, ki so prijavile 
primere kolere. V tem ko so 
imeli leta 1974 to bolezen v 
36 državah, v katerih je bi- 
lo registrirano okrog 100.000 
obolelih, se je v letu 1975 
pojavila v 29 državah z 87.475 
obolenji, kar je najmanjše 
število, zabeležno v zadnjih 
petih letih. Število afriških 
držav, v katerh se je poja- 
vila kolera, se je zmanjšalo 
od 19 v letu 1974 na 13 v 
letu 1975, vtem ko je Števi- 
lo azijskih držav, ki so pri- 
javile kolero, ostalo enako 
(16), vendar je Sirija, za ka 
tero je od leta 1972 veljalo, 
da nima te bolezni, spet pri- 
javila primere kolere. 

Kolera je imela epidemi- 
čen obseg na Portugalskem, 
po nekaj primerov pa so 
pijavile Španija, Italija, Fran 
cija in Anglija. 

Obolenja za kugo so bila 
v letu "1975 samo v nekate- 
rih afriških državah (Malga- 
ška republika, Južna Rodezi 
ja, Zaire, Angola, Lesoto, 
dalje v Aziji (Burma in Viet- 
nam) in v Ameriki (ZDA, 
Brazilija, Bolivija, Peru),. Po 
nepopolnih podatkih Svetov- 
ne zdravstvene organizacije 
je registrirano okrog 1.100 
obolenj za to obleznijo, od 
tega 76 smrtnih primerov. 

V Analizi ugotavljajo, da 
so mnoge države v sodelo- 
vanju s Svetovno zdravstve- 
no organizacijo invedle ob- 

v porastu črevesne infekcije, 
vtem ko je v poročilu Re 
publiškega sanitarnega in 
špektorata SR Hrvatske re- 
čeno dobesedno, da podatki 
o gibanju nalezljive bolezni 
pogosto prihajajo z zamudo 
od enega do treh mesecev, 
torej takrat, ko epidemiolo- 
ška situacija, prikazana v po- 
ročilu o gibanju nalezljivih 
bolezni, ne obstaja več. 

Iz vsega navedenega je raz- 
vidno, da podatke o epide- 
mijah slabo in počasi obde- 
lujemo ter da bi morali ri- 
gorozneje zahtevati, da se 
spoštujejo predpisi o prepre- 
čevanju in zatiranju nalezlji- 
vih bolezni, zlasti določbe o 
prijavljanju epidemij. 

sežen program za izkoreni- 
njenje koz, vendar se ta bo- 
lezen še pojavlja v več dr- 
žavah Afrike, Južne Ameri- 
ke in Azije. V Nepalu, Indiji 
in Bangladešu so v letu 1975 
registrirali poslednje primere 
koz, Etiopija pa je edina 
država, v kateri so koze še 
danes. Med letom 1975 je bi- 
lo v tej državi registrirano 
3.935 obolenj, v Somaliji pa 
14. To je obenem najmanj- 
še število primerov koz, kar 
jih je bilo doslej v enem 
letu zabeležno v svetu. 

Pojave rumene mrzlice so 
registrirali leta 1975 v več 
državah Afrike in Južne Ame- 
rike. Ker to bolezen prenaša 
vrsta insektov, ki v našem 
klimatskem področju ne mo- 
re živeti, v tem pogledu ni 
kakšne posebne nevarnosti 
za našo državo. Ker pa do- 
ločeno število naših državlja 
nov potuje v te države, naši 
organi izvajajo varstvene 
ukrepe predvsem z imuniza 
cijo teh oseb da bi prepre- 
prečili prenašanje rumene 
mrzlice. 

Zatem je v Analizi poudar- 
jeno, da malarija ogroža v 
60 afriških m azijskih drža- 
vah okrog 400 milijonov lju- 
di, poleg tega pa obstaja ri- 
ziko malaričnih infekcij še 
na posameznih področjih v 
40 državah. 

Ob velikih naporih vse 
skupnosti je naša država ma- 
larijo izkoreninila, kar je 
Svetovna zdravstvena organi- 
zacija uradno objavila leta 
1973. Toda zaradi neugodne 
epidemiološke situacije v šte- 
vilnih državah sveta, pa tu- 

di zategadelj, ker so ko- 
marij, ki prenašajo to bole- 
zen, tudi v naših krajih, ob- 
staja potencialna nevarnost, 
da se malarija znova pojavi. 

V pogledu karantenskih 
bolezni je v Analizi poudar- 
jeno, da so po nepopolnih 
podatkih, za devet mesecev 
leta 1976 v svetu zabeležili 
kolero v 24 azijskih in afri- 
ških državah s 30.580 prijav- 

Neizpodbitni uspehi pri 
zmanjševanju obolevnosti in 
smrtnosti za malarijo, pega- 
vico, davico, trebušnim tifu- 
som, trahomom, endemičnim 
sifilisom, tuberkulozo, otro- 
ško paralizo in drugimi kuž- 
nimi boleznimi, ki so še v 
bližnji preteklosti pomenila 
hud zdravstveni in socialno- 
ekonomski problem države, 
so — kot se zatem ugotav- 
lja v Analizi — pripeljali do 
tega, da je v nekaterih kro- 
gih, celo v medicinskih, sli 
šati mnenja, češ da nalez- 
ljive bolezni niso več po- 
memben problem. Glede po- 
sameznih nalezljivih bolezni 
je to res, ni pa takšno mne 
nje sprejemljivo glede nalez- 
ljivih bolezni nasploh. 

Opozarja se, da se družbe 
na pozornost do nalezljivih 
bolezni, ki še vedno domini- 
rajo, zlasti v otroštvu, ne sme 
zmanjšati. Nujno je obravna- 
vati problem kot celoto, da 
bi se pravilno usmerjalo 
družbene sile k uporabi 
ustreznih preventivnih ukre- 
pov, od česa se je vsekakor 
mogoče nadejati večkratnih 
pozitivnih učinkov. 

V sedanji situaciji lahko 
črevesne nalezljive bolezni tu- 
di v naslednjem obdobju po- 
menijo pomemben epidemio 
loški problem, če bi izbruh 
nile epidemije in v tistih na 
seljih, ki se oskrbujejo s pit- 
no vodo iz odsluženih in ne- 
zavarovanih vodovodov. 

Kar se tiče kapljičnih in 
fekcij, imajo le-te svoje na- 
ravne ciklične tokove, na ka- 
terih gibanje zdravstvena 
služba ni mogla bistveno 
vplivati. Toda z množično 
uporabo cepiva zoper ošpice 
se lahko znatno zmanjša obo. 
levnost za to boleznijo, vtem 
ko je mogoče s pravočasno 

V Analizi je ugotovljeno, 
da je higiensko-epidemiološka 
služba v družbenopolitičnih 

javljenimi obolenji in 983 
smrtnimi primeri. Kugo so 
zbeležili v 10 državah, in si- 
cer v petih ameriških, v eni 
azijski in v štirih afriških 
državah. Koze kažejo težnjo 
nadaljnjega upadanja in na 
vidiku je zatrtje te bolezni 
v svetu. V Etiopiji je bilo v 
devetih mesecih leta 1976 re- 
gistrirano 915 primerov, v 
Somaliji pa 5. 

proizvodnjo cepiva zoper gri- 
po in s cepljenjem zmanjša- 
ti stopnjo obolevnosti za to 
boleznijo ter zmanjšati smrt- 
nost za komplikacijami, ki 
nastajajo med gripo. 

Zatem je poudarjeno, da 
glede drugih nalezljivih bo- 
lezni, predvsem kar se tiče 
tetanusa, navzlic obveznemu 
cepljenju situacija ni bistve- 
no boljša, ker obolevajo ne- 
cepljene starejše osebe kot 
tudi novorojenčki v posamez- 
nih okoljih, kjer so higien- 
ske navade prebivalstva zelo 
slabe. 

Malarijo so ugotovili v 
glavnem pri osebah, ki se vra- 
čajo iz afriško-azijskih držav, 
ter je mogoče pričakovati, da 
bo v prihodnjem obdobju 
ostala pri enakem obsegu. 

Brillove bolezni bo tudi 
v prihodnje čedalje manj, ker 
je manj tistih oseb, ki so 
imele pegavico. 

Steklina pri ljudeh se žal 
še vedno pojavlja' na posa- 
meznih področjih, kar pome- 
ni, da je le z rigoroznejšim 
izvajanjem cepljenja psov in 
z drugimi veterinarsko-sani- 
tarnimi ukrepi možno prepre- 
čiti to smrtonosno bolezen. 

Ker se karantenske bolezni 
še vedno pojavljajo v pre- 
cejšnjem številu držav, na 
naši državni meji ter v re- 
publikah in pokrajinah ukre- 
pajo, da bi jih preprečili. Do- 
ločbe predpisov o varstvenih 
ukrepih zoper to bolezen se 
izvaja precej rigorozno in s 
precejšnjim uspehom. Pouda- 
riti pa je treba, da so v po- 
sameznih področjih naše dr- 
žave higiensko-sanitarne raz- 
mere še vedno takšne, da 
lahko pripomorejo k širjenju 
kolere, če bi se bolezen vne- 
slo v našo državo. 

skupnostih oblikovana in ka- 
drovsko zasedena zelo raz- 
noliko. V nekaterih občinah 

GIBANJE KARANTENSKIH BOLEZNI V SVETU 

OCENA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE 

PROBLEMI, POVEZANI Z IZVAJANJEM ZAKONA 
IN SPREMLJAJOČIH PREDPISOV 



57 strokovnjakov raznih po- ve sanitarne inšpekcije hono- 
klicev, ki so opravljali zade- rarno. 

VARSTVO PRED VNAŠANJEM DOLOČENIH 
NALEZLJIVIH BOLEZNI 

je sploh ni ali pa jo spričo 
pomanjkanja visoko strokov- 
nih kadrov zasedajo delavci s 
poklicem sanitarnega tehnika 
Zelo malo je specializiranih 
kadrov kot so epidemiologi, 
specialisti-higieniki in specia- 
listi za druge panoge preven 
tivne medicine. 

Po podatkih, objavljenih le- 
ta 1975 v Statističnem leto- 
pisu o ljudskem zdravju in 
zdravstvenem varstvu, je leta 
1973 znašalo število organiza 
cijskih enot higiensko-epide- 
miološke službe v SFRJ 402. 
v katerih je delalo 2164 zdrav- 
stvenih delavcev raznih pro- 
filov, in sicer 313 zdravnikov 
specialistov, 196 splošnih 
zdravnikov, drugo pa so bi- 
li zdravstveni tehniki, medi- 
cinski tehniki in sestre, kemi 
ki in drugi zdravstveni delav. 
ci. Glede na to, da je ta služ- 
ba v glavnem organizirana v 
zavodih za zdravstveno var- 
stvo, v medicinskih centrih 
v večjih mestih, in kjer je 
v SFRJ več kot 500 občin, je 
mogoče reči, da mreža teh 
organizacij ni dovolj razvita 
prav na tistih območjih, kjer 
je največ zdravstvenih pro- 
blemov. 

Zavoljo tega je sestavljena 
kot nujna naloga, da se vse 
območje naše države pokrije 
z mrežo zavodov za zdravstve 
no varstvo, ki bi bili samo- 
stojne zdravsttžne organiza 
cije združenega dela z opre- 
deljenimi teritorialnimi pri- 
stojnostmi. Ugotovljeno je tu- 
di, da je Zvezni zavod za 
zdravstveno varstvo začel ob- 
sežno anketo, na podlagi kate- 
re naj bi ugotovili stanje ter 
organizacijsko kadrovske pro. 

bleme higiensko-epidemiolo- 
ških organizacij ter njihove 
-nožnosti za izvajanje predpi- 
sanih ukrepov in programov 
epidemiološkega varstva. 

V Analizi je tudi poudarje- 
no, da je pri izvajanju Zako- 
na o varstvu prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi, 
ki ogrožajo vso državo, pri- 
šlo do določenih problemov, 
ki kažejo, da bi bilo primer 
no posamezne njegove določ 
be spremeniti in dopolniti, da 
bi jih učinkoviteje uporablja- 
li. To se nanaša na jasnejšo 
kategorizacijo posameznih na- 
lezljivih bolezni, zatem n de- 
finiranje pogojev, kje in v 
kakšnih pogojih se zdravi na- 
lezljivih bolezni, zatem na de- 
janja poročil o pojavu nalez- 
ljivih bolezni, ter na dolo- 
čitev, do katerega odstotka je 
treba izvesti obvezno imuni- 
zacijo prebivalstva. 

Kršitev predpisov in nespo- 
štovanje predpisanih ukrepov 
za preprečevanje in zatiranje 
nalezljivih bolezni je precej 
pogost pojav. To v precejšnji 
meri doprinaša k temu, da se 
nalezljive bolezni pri nas 
ohranjajo in da jih počasneje 
preprečujemo. K temu precej 
pripomore nezadostno razvita 
mreža služb sanitarne inšpek- 
cije. 

Tako je bilo npr. med le- 
tom 1975 v približno 500 druž- 
benopolitičnih skupnostih 
(občine, pokrajine, republike) 
v službi sanitarne inšpekcije 
112 zdravnikov, 520 višjih sa- 
nitarnih tehnikov 134 srednjih 
sanitarnih tehnikov in 38 dru- 
gih strokovnih delavcev (far- 
macevtov, veterinarjev, inže- 
nirjev, biologov in drugih) ter 

Ker ima naša država spri- 
čo svojega geografskega po- 
ložaja razvit tranzitni promet, 
ker intenzivno razvija turi- 
zem in uresničuje zelo boga- 
to mednarodno sodelovanje z 
mnogimi državami sveta, med 
katerimi so tudi tiste, v ka- 
terih so razne nalezljive bo- 
lezni, tudi karantenske, je po- 
svečena posebna pozornost 
organiziranju in izvajanju 
ukrepov za zavarovanje in 
varstvo prebivalstva pred 
vnašanjem teh bolezni. 

Zvezni komite za zdravstvo 
in socialno varstvo organizi- 
ra in stalno izpopolnjuje ter 
izboljšuje sanitarno nadzor- 
stvo nad potniki in sredstvi 
v mednarodnem prometu, ki 
poteka čez državno mejo. Pri 
zadevah sanitarnega nadzor- 
stva na meji je zdaj angaži- 
rano pet zdravnikov in 38 
višjih sanitarnih tehnikov s 
polnim delovnim časom, ter 
6 zdravnikov in 7 višjih sa- 
nitarnih tehnikov z nepolnim 
delovnim časom. Organizaci- 
ja službe se nenehno izbolj- 
šuje, za delovna mesta sani- 
tarnih inšpektorjev se išče 
najboljše kadre. 

Zvezni pomite spremlja gi- 
banje karantenskih bolezni v 
svetu ter v tem pogledu 
ustrezno sodeluje s Sve- 
tovno zdravstveno organizaci- 
jo. Mejni sanitarn* inšpekto- 
rati poleg tega, da z nadzo- 

rom, ki je predpisan z ome- 
njenim zakonom, opravljajo 
tudi zadeve sanitarnega nad- 
zora nad uvozom živil in 
predmetov za splošno porabo 
ter radioaktivnih virov in 
drugih ionizirajočih sevanj. 

V Analizi je poudarjeno, da 
je bila v letu 1975 posebna 
aktivnost usmerjena v pre- 
ventivno ukrepanje v času, ko 
se je pojavila epidemija kole- 
re na Portugalskem, v Špani- 
ji in v nekaterih afriških dr- 
žava. Tako ta bolezen ni bi- 
la vnesena v našo državo. V 
sodelovanju z republiškimi 
in pokrajinskimi sekretariati 
za zdravstvo je zvezni komi- 
te za zdravstvo in socialno 
varstvo, tako kot že prejšnja 
leta, opravil vse predpisane 
ukrepe za sanitarno obravna- 
vanje okrog 2000 romarjev, 
ki so potovali v Saudsko Ara- 
bijo, ter zagotovil zdravstve- 
no kontrolo nad temi oseba- 
mi po njihovi vrnitvi z roma- 
nja. 

Zavoljo varstva države pred 
vnašanjem karantenskih bo- 
lezni je bilo zajeto v sanitar- 
ni nadzor na meji leta 1975 
5489 ladij, 7682 letal in 483.672 
potnikov in članov posadk v 
mednarodnem prometu. Stor- 
jeni so tudi drugi ukrepi, 
predpisani z Zakonom, spre- 
mljajočimi predpisi in stro- 
kovnimi navodili ter Medna- 
rodnim zdravstvenim pravil- 
nikom. 



V vseh okoljih bo treba sprejeti in uresničevati 

programe za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 

boleznimi 

• Premalo je stimulirano delo zdravstvenih organizacij, ki se ukvarjajo s prevencijo 
pred nalezljivimi boleznimi 

• Zveznemu izvršnemu svetu je naloženo, da pripravi program varstva prebivalstva 
pred vnašanjem in razširjanjem kolere in drugih karantenskih bolezni 

• V programih zdravstvenega varstva je treba predvideti posebne ukrepe za prepre- 
čevanje in zatiranje nalezljivih bolezni 

9 Zdravstveno vzgajati vse prebivalstvo, pri čemer ga je treba posebej seznanjati s 
prevencijo zoper nalezljive bolezni 

Eo je obravnaval Analizo 
varstva prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi, iti 
ogrožajo vso državo, za L 
1975, je Zvezni zbor Skupšči- 

POMEMBNl USPEHI 

V sklepih Zveznega zbora 
je med drugim poudarjeno, 
da so bili od osvoboditve Jo 
danes spričo stopnje draž- 
benoekonomskega razvoja 
ter ukrepov zdravstvene .in 
vei^rinarske službe dos^ieni 
pomembni uspehi pri zmauj 
sevanju obolevnosti v po- 
gledu vrste nalezljivih bo- 
lost. Praktično izkoreninjsae 
so malarija, pegavica in en 
demtfčni sifilis. Obolevnost 
za oavico in otroško para 
lizo je zmanjšana na posa- 
mične primere, znatno pj 
se je zmanjšala pogostnost 
obolevnosti za tuberkuloza, 
trebušnem tifusu 19,5 na 
skim kašljem in antraksom 
(vranioni prisad). 

Po podatkih Zveznega za- 

Navzlic omenjenim uspe- 
hom pa so nalezljive bolez- 
ni, v celoti vzeto, še vedno 
pomemben problem, zlasti 
nekatere nalezljive bolezni, 

ne SFRJ na predlog Odbora 
za delo, zdravstvo in soci- 
alno politiko na seji 1. isb- 
ruarja 1977 sprejel sklepe o 
aktivnosti na tem področju. 

voda za zdravstveno varstvo 
se je število obolenj na 
100.000 prebivalcev v 1. 1975 
zmanjšalo v primerjavi z 1. 
1956: pri tuberkulozi od 
832,8 primerov na 407,7; pri 
trebušnem tifusu od 19,5 na 
2,9; pri oslovskem kašlju od 
128,2 na 28,5 primerov. 

Tudi smrtnost za nalezlji- 
vimi boleznimi se je zmanj- 
šala skoraj pri vseh obole- 
njih. K temu so pripomogli 
uporaba učinkovitejših sre- 
dstev in metod zdravljenja, 
zboljšana diagnostična služ- 
ba, zgodnejše odkrivanje 
bolnikov, večje možnosti za 
bolnišnično zdravljenje, zvi- 
ševanje splošnega standarda 
in drugo. 

za katerih prevencijo obsta- 
jajo zanesljivi/ ukrepi in sre- 
dstva, kakršne so: infektiv- 
na zlatenica, dizenterija in 
kužne zastrupitve s hrano. 

Po strokovnih medicinskih 
ocenah so osnovni predpo- 
goj za zmanjšanje obolevno- 
sti za temi boleznimi higi- 
enski ukrepi, predvsem os- 
krba prebivalstva z neopore- 
čno pitno vodo ter izboljše- 
vanje splošnih higienskih 
razmer in osebne higiene 
ter zdravstvene kulture pre- 
bivlastva. Za odpravo ah 
zmanjšanje obolevnosti za 
drugimi nalezljivimi bolezni- 
mi (davica, otroška parali- 
za, ošpice, oslovski kašelj in 
druge) je odločilnega pome- 
na uporaba cepiva. 

Zatem je poudarjeno, da 
kratkoročni in dolgoročni 
programi, ki so predpisani 
z Zakonom, za izvajanje 
splošnih ukrepov za varst- 
vo pred nalezljivimi bolsz- 

V merilih za financiranje 
programa varstva pred na- 
ljivimi boleznimi in v 
oogodb&h o menjavi dela 
je premalo stimulirano delo 
zdravstvenih delovnih orga- 
nizacij, kd se ukvarjajo s 
prevencijo pred nalezljivimi 
boleznimi, kar je vplivalo 
na zaostajanje tega dela 
zdravstva v kadrovskem in 
celotnem materialnem po- 
tencialu. 

Sodelovanje republiških in 
pokrajinskih organov pri iz- 
koreninjanju (eradikaciiji) 
posameznih nalezljivih bo- 
lezni ni ustaljeno kot redna 
praksa. Premajhno je tudi 
sodelovanje in povezanost 
mcu republiškimi in pokra 

nimi (zagotavljanje higien- 
sko neoporečne pitne vod-3, 
odstranjevanje odpadnih /od 
in diugih odpadnih sno«, 
vzdrževanje sanitarno-higi- 
enskih pogojev v javnih 
zgradbah, prometu in na 
(irugih javnih krajih, zago- 
tavljanje zdravstvene neopo- 
rečnosti živil, preventivna 
dezinfekcija, dezinsekcija in 
deratizacija), za katere so 
skupnosti — niso povsod 
sprejeti, jih ne izvajajo v 
celoti oziroma se ne ukrepa 
in zagotavlja sredstev za nji- 
hovo uresničevanje. Kontro- 
le izvajanja Zaikona in pred- 
pisov za njegovo uporabo 
ne upoštevajo v potrebni 
meri, ker sanitarne inšpek- 
cije nimajo dovolj kadrov 
in zaradi njihove kvalifika- 
cijske strukture. 

jinskimi sanitarnimi inšpek- 
cijami. 

Instituti oziroma zavodi 
(referens laboratoriji) za 
spremljanje možnosti in 
za ugotavljanje vzrokov posa- 
meznih kužnih bolezni (gri- 
pa, salmonele, variola, ko 
lera) ne sodelujejo med se 
boj in ne obveščajo redno 
Zveznega zavoda za zdravst- 
veno varstvo o gibanju teh 
bolezni. Vsak od njih pa 
obvešča o gibanju teh bole- 
zni Svetovno zdravstveno or- 
ganizacijo, kar ni v skladu 
z določbami Zakona in med- 
narodnih pogodb, ki jih je 
sklenila naša država. 

Mnoge specializirane insti- 
tucije za higiensko-epidemi- 

SKLEPI ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ 
V ZVEZI Z OBRAVNAVO ANALIZE VARSTVA 
PREBIVALSTVA PRED NALEZLJIVIMI BOLEZ- 
NIMI, KI OGROŽAJO VSO DRŽAVO, ZA LETO 
1975 

ZBOLJŠATI HIGIJENSKE UKREPE 

ZBOLJŠATI DELO SANITARNIH INŠPEKCIJ 
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ološko dejavnost (zavodi za 
zdravstveno varstvo) ome- 
jujejo svojo dejavnost na 
območje občine, v kateri 
imajo sedež, v tem ko so 
nekateri epidemiološko ze- 

Na podlagi navedenega je 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
sklenil, da zadolži Zvezni iz 
vršni svet, da pripravi pro 
gram varstva prebivalstva 
pred vnašanjem in širjenjem 
kolere in drugih karanten- 
skih bolezni, ter da ukrep« 
za varstvo pred drugimi na 
lezljivimi boleznimi določe 
nimi z Zakonom o varstvu 
prebivalstva. V to spada us- 
klajevanje programov repu- 
blik in avtonomnih pokrajin 
za varstvo prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi, učin- 
kovitejše izvajanje vakcina 
cije, dalje ukrepi, ki bodo 
pripomogli k ugodnejšim po- 
gojem za saniranje in zbolj- 
šanje higienskih razmer, ka- 
kršni so zmanjšanje in op- 
rostitev prometnega davka 
in carin na sredstva za vz- 
drževanje osebne higiene, 
možne olajšave za izgradnjo 
vodovoda v naseljenih krajih 
itn. 

Dalje je Zvezni izvršni 
svet zadolžen, da predloži 
spremembe in dopolnitve 
Zakona o varstvu prebival- 
stva pred nalezljivimi bolez- 
nimi, ki ogrožajo vso drža- 
vo, na podlagi predlogov in 

lo ogroženi kraji države »ne- 
pokriti« v pogledu te dejav- 
nosti. Poleg tega zavodi ni- 
majo dovolj strokovnjakov 
in opreme,, ki je potrebna 
za delo. 

mnenj strokovnih organiza- 
cij s področja zdravstva in 
pristojnih organov v repub- 
kah in pokrajinama. 
Zvezni komite za zdravst- 

6 m socialno politiko mora 
iimprej izdati predpis o 
prijavljanju nalezljivih bo- 
lezni, organizacijsko in 
strokovno pospeševati služ- 
bo sanitarnega nadzora na 
meji z zasedbo delovnih 
mest na mejnih prehodih, 
zagotoviti delovne prostore 
in prevozna sredstva, kjer 
je potrebno, ter stanovanja 
za obmejne sanitarne inšpe- 
ktorje. Komite mora biti po- 
budnik dogovorov med pri- 
stojnimi organi v republikah 
in pokrajinah v pogledu us- 
klajevanja republiških in 
pokrajinskih predpisov s 
pod:oc,a varstva pred nalez- 
ljivimi boleznimi. 

Z"f:ni zavod za zdravstve- 
no varstvo se je dolžan do- 
gi voi.ti z ustreznimi organi 
in strokovnimi institucijami 
v h republikah in pokra- 
jinah za enotna stališča, or- 
gsnizaajo in delo preventi- 
vne službe od mirnodobskih 
elementarnih nesreč. 

OBČE NALOGE 

V sklepih Zveznega zbora 
je zatem rečeno, da je učin- 
kovitejše izvajanje Zakona 
o varstvu prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo, skupen 
mteres vseh republik in 
avtonomnih pokrajin m da 
tii bilo zategadelj koristilo, 
da pristojni zbori skupiojri 
republik/ in pokrajin v skla- 
du s svojimi ustavnimi po- 
oblastili obravnavajo to ana- 
lizo in ocenijo izvajanje 
zveznega zakona. 

Zavoljo preprečevanja, za- 
tiranja oziroma izkoreninja- 
nja nalezljivih bolezni, zla- 
sti črevesnih in parazitskih, 
morajo — kot je poudarje- 
no — družbenopolitične sku- 
pnosti sprejeti in izvajati 
programe, s katerimi se za- 
gotavlja sanacijo življenj- 
skega okolja, zlasti oskrbo s 
pitno vodo, odstranjevanje 
odpadnih snovi, varstvo ži- 
vil, iboljševanje higiene v 
ncscijih, šolah in javnih ob- 
jektih. 

V programih zdravstvene- 
ga varstva je treba predvi- 
deti posebne ukrepe za pre- 
prečevanje in zatiranje na- 
lezljivih bolezni, pri financi- 
ranju programov zdravstve- 
nega varstva pa dajati pred- 
nost preventivnim ukrepom 
in akcijam, zlasti vakcinaci- 
jah. 

Zavoljo likvidacije davice 
m otroške paralize ter za 
zmanjšanje obolevnosti za 
ošpicami in oslovskim kaš- 
ljem je treba obdelati uk- 
repe in aikcije za izvajanje 

obvezne imnunizacije oziro- 
ma za izvajanje vakcinacije, 
s katero bi zajeli najmanj 
8j odstotkov obveznikov 
v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih in naseljih. 

Zdravstvene organizacije 
združenega dela morajo iz- 
boljšati delo na področju za- 
tiranja, preprečevanja in iz- 
soreninjanja kužnih bolez- 
ni Celotna aktivnost mora 
biti čimbolj osredotočena v 
zdravstveno vzgojo vsega 
prebivalstva, zlasti na sezna- 
njanje s prevencijo zoper 
nalezljive bolezni. 

Delo humanitarnih organi- 
zacij (Rdeči križ, strokovna 
društva, krajevne skupnosti, 
družbenopolitične organizaci- 
je in občani) je treba pove- 
zati z delom zdravstvenih 
organizacij in samoupravnih 
interesnih skupnosti zdravst- 
venega zavarovanja. Njiho- 
vo sodelovanje je treba za- 
gotoviti zlasti pri določanju 
programov zdravstvenega 
varstva, programov za pre- 
prečevanje kužnih bolezni in 
»sodobno. 

Na koncu sklepov je pou- 
darjeno, da morajo pristoj- 
ni organi v republikah in 
pokrajinama obravnavati 
možnost in ukrepati, da se 
mi eža zavodov za zdravst- 
veno varstvo razširi na vse 
ozemlje naše države. Medi- 
cinske fakultete in druge 
šole za medicinske kadre bi 
morale v svojih programih 
predvideti popolnejši študij 
oziroma šolanje s področja 
lugiene in epidemiologije. 

NALOGE ZVEZNIH ORGANOV 
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Začeti družbeno akcijo za izkoreninjenje bolezni 

zasvojenosti 

• Zasvojenost od alkohola se pojavlja med drugim tudi kot posledica dinamičnega 
življenja in dela 

• Potrošnja čistega alkohola v Jugoslaviji je dosegla 14,5 litra na prebivalca letno 

• Usmeriti se je treba na večjo potrošnjo svežega sadja in za njegovo predelavo 
v prehrambeni industriji 

• Boj proti narkomaniji ni samo stvar o rganov za notranje zadeve in medicinske 
službe, ampak vse družbe 

9 Vse bolj prevladuje mnenje, da je narkomane treba prisilno in obvezno zdraviti, ne 
glede na to ali so napravili prestopek ali kaznivo dejanje 

0 Zvezni izvršni svet je sprejel ukrepe za zatiranje pojava narkomanije 

»Alkohol ne izbira žrtev, 
samo izenačuje jih- Druž- 
bena, tehnološka in tehnič- 
na resolucija ne le da ni- 
so odpravile človekove po- 
trebe po alkoholu, temveč 
so jih povečale. Danes ima- 
mo dejansko iz vseh druž- 
benih slojev približno enak 
odstotek alkoholikov.« 

To je med drugim rečeno 

v informaciji Zveznega za- 
voda za zdravstveno varstvo 
o stanju in problemih alko- 
holizma v Jugoslaviji. Zvez- 
ni izvršni svet je dostavil to 
Informacijo Skupščini SFRJ, 
obravnavali pa so jo v Od- 
boru za delo, zdravstvo in 
sociailno politiko Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. 

POVEČANJE POTROŠNJE ALKOHOLA 

V Informaciji je počrtano, 
da se je poraba alkoholnih 
pijač v svetu po drugi sve- 
tovni vojni povečala za več 
kot 50 odstotkov, vzporedno 
s tem pa je čedalje več al- 
koholikov, zlasti med ženska- 
mi in mladino. Zasvojenost 
do alkohola, v katero se člo- 
vek čedalje bolj pogreza, 
je pravzaprav posledica di- 
namičnega načina življenja in 
dela, novega ritma, ki se mu 
človek težko prilagaja, zato 
je nujno, da se v tej luči 
zavedamo tragičnosti te 
množične bolezni. 

Z naglim napredkom druž- 
benoekonomskih odnosov, 
družbenega in osebnega stan- 
darda tudi v Jugoslaviji in 
smo avtomatično likvidirali 
alkoholizem. Poraba alkohol- 
nih pijač se je celo povečala, 
s tem pa tudi negativne pos- 
ledice, zlasti glede povečanja 
števila alkoholikov. V tem 

ko je znašala pred vojno po- 
prečna poraba na prebivalca 
naše države 6 litrov čistega 
alkohola letno, je danes že 
14,5 litra. 

Razlogov in vzrokov za to 
je več. Med drugim naše 
bogastvo v sadiju in zelenjavi 
ni smotrno izkoriščeno. Nad 80 
odstotkov te zdrave hrane se 
predela v alkoholne pijače. 
Resda sta proizvodnja in pro- 
met urejena s predpisi, glede 
doslednega izvajanja le-teih 
pa so resne težave, posebej 
kar zadeva zatiranje nekontro- 
lirane množine individualne 
proizvodnje. Trgovina in gos- 
tinstvo pospešujeta porabo 
alkoholnih pijač. 

Širjenju alkoholizma v na- 
ši državi je pripomogla mno- 
žična migracija prebivalstva 
iz vasi v mesta. Nastajali so 
neugodni pogoji , za naglo 
adaptacijo, posledica pa je 
bila potreba po alkoholu 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — STANJE IN PRO- 
BLEMI ALKOHOLIZMA IN NARKOMANIJE V 
JUGOSLAVIJI 

kot »odrešitelju« iz takšnih 
težav. Poleg tega lijud|je-težko ■ 
opuščajo pridobljene naivade, 
stare zablode in predspodke. 
V mnogih socialnih Okoljih je 
človek videl n. pr- v alkoho- 
lu moč, sredstvo za okrepi- 
tev, za komunikacijo z dru- 
gimi ljudmi in celo zdravile 
zoper mnoge bolezni. Iz ne- 
vednosti in zablod so star- 
ši ponekod celo otrokom da- 
jali alkoholne pijače in s 
tem ustvarjali narkomane. 

K tem našim specifičnim 
vzrokom porasta alkoholizma 
v povojnem obdobju je mogo- 
če pridati še druge, ki danes 
pretresajo človeštvo, povzro- 
čajo razne oblike nervoze in 
druge bolezni, med kateri- 
mi gre alkoholizmu in nar- 
komaniji posebno mesto. Pri 
teh splošnih vzrokih gre pred- 
vsem za življenski tempo in 
stalno željo doseči čimveč in 
pa za razne vrste strahu. V 
takih pogojih zadostuje že 
majhen povod, da se človek 

»odloči« za najslabše — za 
beg pred stvarnostjo v ira- 
cionalni svet alkoholikov in 
narkomanov. 

A čeprav si je človek sam 
»ustvaril« ugodne možnosti za 
širjenje negativnih pojavov, 
pa odkriva tudi učinkovite 
oblike boja zaoper alkoholi- 
zem. Seveda se danes nihče 
ne vara s tem, da bi bilo 
mogoče to zlo izkoreniniti z 
eno, četudi še tako dobro pre- 
mišljeno in organizirano po- 
teizo. Zatirati alkoholizem 
namreč pomeni spreminjati 
človeka in njegov odnos do 
življenja nasploh, pa tudi do 
alkohola. Iz primerov je raz- 
vidno, da prevenciji, preuče. 
vanju,, zatiranju in zdravljenju 
alkoholizma posvečamo v Ju- 
goslaviji sorazmerno precej 
pozornosti ter da je dosedan- 
je rezultate v glavnem mo- 
goče oceniti kot dober zače- 
tek in jamstvo, da smo na 
dobri poti. 

AKCIJA ZA ZATIRANJE ALKOHOLIZMA 

' V minulem obdobju so bila 
naša prizadevanja za zatiran, 
je in izkoreninjanje posledic 
alkoholizma različne: 

Preučevanje alkoholizma je 
bila primerna naloga in pred- 
pogoj za vse drugo, kar je 
treba storiti. Danes so os- 
novne komponente tega prob- 
lema znane, zahvaljujoč re- 
zultatom dela nekaterih znan- 
stvenih ustanov kot so Insti- 
tut za alkoholizem in narko- 
manijo v Beogradu ter Cen- 
ter za preučevanje in zatiran- 
je alkoholizma v Zagrebu. Za- 

hvaljujoč temu so opredelje- 
ne naloge odgovornih druž. 
benih dejavnikov, samouprav- 
nih organov družbenih organi- 
zacij in strokovnih služb. 

Prevencija alkoholizma pa 
ni bila takšnega obsega, ki 
bd jamčil še. boljše rezultate. 
Ukrepi na tem področju nam- 
reč prihajajo v nasprotje z 
ekonomsko politiko družbe v 
pogledu proizvodnje in pora- 
be alkoholnih pijač. Tod nas., 
tajajo številni problemi, ki 
konkretne akcije zavirajo in 
so zaradi njih celo vprašlji- 
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ve. Proizvajalci alkoholnih pi- 
jač imajo namreč velik in- 
teres in ekonomske razloge za 
reklamiranje svojih 
proizvodov s sredstvi javne- 
ga informiranja, ki imajo pri 
tem prav tako svoje ekonom- 
ske interese. To kratkornalo 
paralizira mnoge začete akci- 
je izobraževalno.vzgojnega po- 
mena. f 

Navzlic temu se s preven- 
cijo ukvarjajo številne druž- 
bene organizacije, njihovo ak- 
tivnost pa koordinira Zveza 
organizacij za boj zoper alko. 
holizem in narkomani jo v Ju 
goslavijl. Zveza organizira ši- 
roko propagando zoper alko- 
holizem, katare namen je pra- 
vilno informirati javnost o 
težavnosti problema. Obenem 
Zveza organizira odgovorne 
družbene dejavnike, da se 
vključujejo v akcijo. S tem 
Zveza tudi praktično doka- 
zuje, da si, navzlic težavam 
prevencije alkoholizma v Ju- 
goslaviji, utrjuje svoje ob- 
like dela, jih razširja in uvel- 
javlja v javnosti, kar je jam- 
stvo uspeha. 

Zatiranje alkoholizma se 
pogosto izenačuje z admi- 
nistrativnimi ukrepi, kar je 
zmotno, kajti s prevencijo 
je mišljena predvsem široka 
aikcija zoper negativne poja 

PROGRAM BOJA PROTI 

[Predlagatelji ukrepov za 
boj . zoper alkoholizem opo- 
zarjajo na zanimanje, pod- 
poro in pomoč tovariša Tita 
glede oločedružbene akcije in 
na njegovo misel, da bo »na- 
rod, ki mu bo uspelo krčme 
spremeniti v čitalnice, čudo- 
viti dar narave in človekove- 
ga dela — sadje in grozdje 
pa v koristno hrano name- 
sto v alkohol, postal naj 
močnejši in najsrečnejši med 
vsemi.« Sledeč tej program- 
ski misli so predlagali, da se 
sprejme občejugoslovanski 
program boja zoper alkoho- 
lizem. Predlagajo delitev de- 
la in koordiniranje nalog med 
nosilci najvažnejših aktivnos- 
ti zoper alkoholizem, zagoto- 
vitev stalnih virov sredstev 
za financiranje družbene pri- 
marne prevencije alkoholiz- 
ma in določitev meril za raz- 
deljevanje sredstev. 

Iz tega programa izhaja, 
da je treba predvsem eko- 
nomskih ukrepov, ki bi sti- 
mulirali proizvodnjo kako- 
vostnega sadja in namiznega 
grozdja ter obenem ustvar- 
jali ugodnejše pogoje za po- 
rabo v svežem stanju ozi- 
roma za predelavo v prehram- 

ve v družbi. Prepoved uži- 
vanja alkoholnih pijač pred 
in med delovnim časom je 
družben ukrep prevencije, 
katerega namen je večja st-o 
rilnost in varnost dela. Na 
men prepovedi točenja aiko 
holnih pijač mladoletnikom 
in vinjenim občanom je zaš- 
čititi ogrožene pred tragič- 
nimi posledicami pretiranega 
pijanstva. Ukrepi za zatiran 
je alkoholizma postajajo *,e 
dalje bolj stalna oblika deta 
samoupravnih organov v d& 
lovnih organizacijah, ačinlc 
teh. ukrepov pa naj bi po- 
zitivno vplivali na celokup- 
no politiko družbe do tega 
negativnega pojava. 

Zdravljenje alkoholizma je 
vsekakor najtežja in najdraž- 
ja naloga, v praksi pa je 
najbolje organizirana. Pri tem 
so še nerešeni problemi, kot 
n. pr. socialna in delovna 
rehabilitacija alkoholikov. 

Vse navedeno priča, da se- 
danja organizacija in oblike 
dela pri zatiranju alkoholiz- 
ma kot driižbeno škodljivega 
negativnega pojava niso po- 
polne. No, zastavljena obče- 
družbena prizadevanja je mo- 
goče dograjevati in krepiti, 
tako da se upravičeno lahko 
nadejamo večjih uspehov. 

ALKOHOLIZMU 
bene proizvode. S tem bi 
dosegli dva smotra: izboljšali 
bi sredstva prehrane prebi- 
valstva, s tem pa tudi njego- 
vo zdravje, po drugi plati pa 
bi bilo manj surovin za pro- 
izvodnjo alkoholnih pijač. 
Stimulirali naj bi tudi pora- 
bo svežih sliv ter proizvod- 
njo suhih sliv za domači trg 
in za izvoz. Sodijo, da je tre- 
ba davčno politiko uskladiti 
z resničnimi ekonomskimi in- 
teresi družbe, kajti skupnost 
tipi resno škodo zaradi uži- 
vanja alkoholnih pijač. S sti- 
muliranjem uživanja svežih 
sadnih sokov med delom se 
bo posredno zmanjševala po- 
raba alkoholnih pijač. 

V okviru zdravstvenih uk- 
repov naj bi se lotili učin- 
kovitejše sooialno-medicinske 
skrbi za alkoholike-toksiko- 
mane. Prav tako je treba pos- 
peševati opredeljevanje poli- 
tike družbe do te kateg nije 
bolnikov. Treba je organizi- 
rati najnujnejše dispanze sko 
obravnavanje alkoholikov, v 
vseh večjih središčih p-i je 
treba ustanoviti postaje za 
detoksikaciijo pijanih obča- 
nov. Poleg tega je nujno. do- 
ločati tudi potrebe zmoglji- 

vosti za b olnišnično zdrav- 
ljenje alkoholikov in ukrepa- 
ti za izgradnjo stalnih pos- 
taj po regionalnem ključu. 

Za uspešno socialno reha- 
bilitacijo alkoholikov je tre- 
ba pripraviti ustrezne siste- 
me, v katerih bi sodelovali 
zainteresirani družbeni dejav- 
niki kot n. pr. centri za soci- 
alno delo, ki bi z organiza- 
cijami združenega dela in s 
krajevnimi skupnostmi uspeš- 
no organizirati resocializacijo 
alkoholikov. Glede uvedbe re 
gistra alkoholikov velja do- 
ločiti minimum podatkov, ki 
bi jih vodili enotno za vso 
državo. Republike, pokrajini 
in regiji bi samostojno do- 
ločali maksimum podatkov za 
svoje potrebe. Končno bi mo- 
rali naglo ukrepati zato, da 
bi na ustreznih fakultetah za- 
čeli obravnavati alkoholizem 
kot poseben predmet ali pa 
organizirati dopolnilni pouk. 

Z vzgojno-izobraževalniml 
ukrepi je za šole predvidena 
obveznost, da v učnem pro- 
cesu, v sklopu rednega po- 
uka, nudijo učencem osnov- 
no znanje o vzrokih nastan- 
ka alkoholizma in o njegovih 
sodalnomedicinskih in druž- 
benih posledicah. Razvijali 
naj bi posebne aktivnosti ot- 
rok in mladine, s katerimi bi 
se od rane mladosti obliko- 
val ustrezen odnos do alko- 
holizma kot negativnega po- 
java. 

Z zakonodajno-pravnimi 
ukrepi je mišljeno preverjan- 
je dosedanje vloge in učinko- 
vitosti obstoječih zakonskih 
predpisov, s katerimi so ure- 
jeni posamezni vidiki alko- 
holizma. Obravnavali naj bi 
tudi možnost izdaje posebne- 

NARKOMANfJA KOT VSE 

Zvezni zavod za zdravstve- 
no varstvo je pripravil infor- 
macijo »Stanje in problemi 
narkomanije v SFRJ«, ki jo 
je'prav tako obravnaval Od- 
bor za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo. 

V tem obsežnem gradivu je 
najprej opozorjeno, da ta 
pcj&v pri nas ni dovolj ssr 
nunološko. jasen. Predlagana 
e i.cva definicija »zasvoje- 

nost od mamil«, pri tem je 
z mamilom mišljeno sleher- 
no sjedstvo, ki povzroča nar 
komansko zasvojenost. Na- 
o \ gradivu opozarjajo na 

vrsto problemov, ki jih je 
treba razreševati v procesu 
organiziranja družbe zoper '„o 
ribciiogo. Med temi vprašanji 
so, n. pr. dileme, ali so po- 
oblastila in pogoji, ki jih ža- 

ga zakona o alkoholizmu. Z 
ustavnimi predpisi in z dra- 
gimi samoupravnimi akti je 
treba zavarovati organizacije 
združenega dela pred težki- 
mi posledicami uživanja alko- 
hola pred začetkom delovne- 
ga časa in med njim. Za vse 
področje Jugoslavije bi mo- 
rali enotno urediti tudi vpra- 
šanje obveznih oblik zdrav- 
stvenega varstva alkoholi- 
kov. 

Koordinacijo akcij v sklo- 
pu družbenopolitičnih in or- 
ganizacijskih ukrepov bi mo- 
rala prevzeti Socialistična 
zveza, posebne naloge pa naj 
bi imela Zveza organizacij za 
boj zoper alkoholizem in nar- 
komanijo v Jugoslaviji. V 
praksi je čutita potrebo po 
posebnem organu na zvezni 
ravni, ki bi v okviru kak- 
šnega skupščinskega telesa 
ali Zveznega izvršnega sveta 
imel vlogo koordinatorja pri 
uresničevanju določenih pro- 
gramskih nalog prevencije in 
zdravljenja alkoholizma. 

Ko sta to informacijo po- 
slala članom Odbora za de- 
lo, zdravstvo in socialno po- 
litiko Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ, sta se Zvezni ko- 
mite za zdravstvo in social- 
no varstvo ter Komisija za 

? opojne droge in psihotropič- 
ne substance zavzela za. širo- 
ko in koordinirano akcijo 
vseh činiteljev, ki bi lahko 
pripomogli k uspešnejšemu 
zatiranju alkoholizma in od 
pravljanju posledic. Strinjali 
so se s predlogom, da vse 
delovne in družbenopolitične 
organizacije obvezno vgradi- 
jo v svoje programe in pla- 
ne razvoja tudi ukrepe za 
boj proti alkoholizmu. 

PRISOTNEJŠI PROBLEM 

konski predpisi dajejo ustrez- 
nim organom, zadostni za 
učinkovito »odkrivanje« nar- 
komanov in ali sodišča pri- 
merno uporabljajo predpise 
v praksi. Tudi bolnišnične- 
mu zdravljenju narkomanov 
je bila doslej posvečena ze- 
lo najhna pozornost. Zastav- 
lja se tudi vprašanje, kako 
preprečiti morebitne zlorabe 
in tihotapljenje maka doma- 
če proizvodnje iz SR Make- 
donije, ki je zdaj pod us- 
pešno kontrolo. 

Na to se navezuje prob- 
lem pi-isiljenega zdravljenja 
narkomanov. Po - veljavnih 
predpisih je takšno zdrav- 
ljenje mogoče le v primerih, 
ko narkoman stori prestopek 
ali kaznivo dejanje, ter .nu 
ta ukrep izreče pooblaščeni 
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organ. Ob tem je čedalje bolj 
slišati mnenje, da bi morali 
narkomane—zasvojence prisil- 
no in obvezno zdraviti. Ven- 
dar pa trenutno ni stacionar- 

nih pogojev niti za obravna-. 
vanje tistih bolnikov, ki sa- 
mi zahtevajo medicinsko po- 
moč, pa bi probleme s tem 
le še povečali. 

ZATIRANJE NARKOMANIJE 

Na prva znamenja tihotap- 
ljenja mamil in na pojav do- 
ločenega števila mladih, k: 
jdh uživajo, so državni orga- 
ni in zdravstvene ustanove 
pred časom naglo reagirali. 
Zvezni izvršni svet je že 1. 
1971 izdal ustrezne zaključke 
in sprejel predložene ukrepe 
za zatiranje tega pojava. Is- 
tega leta je bil organiziran 
prvi jugoslovanska simpozij 
o prevenciji in zdravljenju 
narkomanij, na katerem je 
bilo, poleg čisto teoretičnega 
obravnavanja, danih tudi ne- 
kaj konkretnih informacij o 
»valu narkomanije, ki je de- 
loma zajela tudi našo mladi- 
no«. Dve leti pozneje je bi/ 
drugi simpozij, ki je strni) 
prve izkušnje pri zatiranju 
narkomanije. 

Carinski organi na mejnih 
prehodih v naši državi šo 
dosegli izredne uspehe pri 
odkrivanju tihotapstva ma- 
mil s proizvodnega področ- 
ja (vzhod) na potrošniško 
(zahod), pri katerem je na 
ša država tranzitna oona. Or- 
gani za notranje zadeve pa 
odkrivajo tihotapce mamil 
tudi v državi. Iz tega je moč 
sklepati, da del mamil, iti 
»potujejo« prek naše države, 
tod ostane ter išče žrtev 

med naivno mladino, da b: 
ustvarili ugodne razmere za 
tihotapstvo v večjem obse- 
gu. 

V tej dobi, t. j. 1968 in 
1972, so n. pr. v Beogradu 
evidentirali 823 narkomanov 
Takrat so v Zagrebu anketi- 
rali 500 mladih iz 19 šol in 
ugotovili, da je imelo 3,3 od 
stotka učencev in 2,7 odst*- 
ka učenk stik z mamili. Med 
1. 1967 in 1971 so samo v 
Beogradu v zdravstevmh za 
vodih zdravili 600 narkoma- 
nov starih od 15 do 19 let. 

Opaziti je bilo tudi sprem- 
ljajoče pojave, ki jih povzro- 
ča občasna kriza na tiho- 
tapskem »trgu«: povečal se 
je interes za zdravila z aai 
kotičnim učinkom, opaziti 
pa je bilo tudi, da je vlomov 
v lekarne in ponarejanja re- 
ceptov čedalje več. Narkoma- 
nijo so spremljali tudi dru- 
gi negativni pojavi kot mla- 
doletniška delikvenca, prosti- 
tucija, seksualne perverzije 
in drugo. In končno, opaziti 
je bilo neskladje med odkri- 
timi in in proizvedenimi ko- 
ličinami opija v naši državi, 
sami narkomani pa so izjav- 
ljali, da se preskrbujejo »na 
kraju samem« — pri proizva- 
jalcih v Makedoniji pod 
ugodnimi pogoji. 

UVAJANJE REGISTRA NARKOMANOV 

Takšne ugotovitve so bile 
izhodiščna podlaga za dogo- 
vor o izdelavi občejugoslo- 
vanskega »nacionalnega pro- 
grama uikrepov zoper narko- 
manijo«. V tem pogledu so 
bile izdelane in sprejete te- 
ze, vendar se zadeva ni pre- 
maknila dosti dalje. 

Ocena je namreč, da epide- 
miološkemu pomenu zasvo- 
jenosti pri nas nismo pos- 
večali dovolj pozornosti, še 
vedno se postavlja vprašan- 
je, koliko je pri nas narko- 
manov in ali so tisti, ki si 
jih evidentira, zares pravi 
narkomani ali pa so politoksi- 
mani, parkofiH, poskuševal- 
ci. Register narkomanov dos- 
lej žal ni našel prostora v 
programih in planih organi- 
zacij in institucij, ki se uk- 
varjajo s prevencijo in zdrav- 
ljenjem, tako da obstaja ne- 
varnost presenečenj in mož- 
nost, da nas bo ta pojav za- 

lotil nepripravljene. 
Na to se navezuje vprašan 

je, kdo je pristojen za voden- 
je evidence o narkomanih, 
ker je evidenca organov za 
notranje zadeve emejena na 
določeno kategorijo in ni 
zanesljiva za kakršnakoli 
sklepanja. Evidenca zdrav- 
stvenih ustanov pa je ome- 
jena zgolj na tiste zasvojen- 
ce, ki so zahtevali pomoč n 
so se začeli zdraviti, zato je 
potrt "ona uvedba registra, ki 
bi ga vodili po regionalnem 
načelu. 

Najnovejši podatki napelju- 
jejo k sklepanju, da se je 
šte\vo narkomanov povečalo, 
že 1. 1875 je bilo po evi- 
denci TNZ v Beogradu 1.400 
narh' iuanov, v Zagrebu pa 
;-o j ji evidentirali 445. Za- 
svojence so odkrili in evi 
dentiiali v Mariboru, Puli, 
Osijeku, Fijekd, Splitu, Sla- 
vonskem Brodu, Kopru, 

Kranju, Nišu, Varaždinu, No- 
vem Sadu, Kragujevcu, Vran- 
ju, Leskovou in v nekaterih 
drugih mestih. 

Zanimivo je, da v tej evi 
denci niso omenjeni Orna go- 
ra in Kosovo ter da je zb 
Bosno in Hercegovino na ve 
denih le 15 primerov narko 
manije, in sicer v glavnem 
v Sarajevu. Zanimiva je tudi 
ugotovitev, da v SR Makedo 
niji, navzlic dejstvu, da se 
tam proizvaja opij, ni evi 
dentiranih več kot 54 narko- 
manov, in sicer večinoma 
v Skopju. Slednji pa niso 
povezani neposredno s tiho- 
tapstvom makedonskega opi- 
ja. 

TRGOVINA 2 MAMILI 

Ticti naš pravni sistem se 
soofe z delikatnim proble- 
mom zatiranja nedovoljene 
tigcvine z mamili. Pri i^m 
je najbolj občutljivo vpra- 
šanje obravnavanje krivde in 
kaznovalna politika. Posto- 
pek pri uporabi zakonskih 
i'. i odpisov bd moral biti iru- 
gačer za trgovce, ki deluje 
jo kot dobro organizirana 
bama in katerih izključni cilj 
so visoki zaslužki, pri tem pa 
se zavedajo, da ugonabljajo 
na stotine njladih ljudi, in 
po drugi plati drugačen ;a 

i -trgovce« — zasvojevalcs, ki 
j ur. gre izključno za mami- 
la, obenem pa so naivno pre- 
pričam, da z njimi »pomaga 
j c h svojim tovarišem. V pr- 
vem primeru gre za klasične 
kriminalce, v drugem pa za 
bolne mlade ljudi. 

Po veljavnih predpisih sa 
ri.c, jemanje mamil ni kazni- 
vo, kazniva pa je ilegalna 
posest le-teh. To pomeni, da 

Pojavi narkomanije so to- 
rej registrirani povsod, ra- 
zen v Črni gori in SAP Ko- 
sovo, vendar so akcije za za- 
tiranje ter rezultati, ki jih 
dosegajo pristojni organi in 
institucije, zelo različni. Za- 
voljo tega so tudi rezultati 
po posameznih krajih države 
na različni ravni. Navzlic po- 
manjkljiTOSti podatkov pa je 
zdaj očitno, da je treba do- 
ločiti enotno politiko primar- 
ne prevencije in zdravljenja 
narkomanije za vso državo, 
saj gre za problem, ki ni in 
ne more biti lokalna zade- 
va. 

je vsak narkoman dejansko 
v sporu ž zakonom, ker pr> 
haja do mamil izključno na 
nedovoljen način. 

Vsekakor je narkomanija 
pojav, za katerega reševanje 
mora biti zainteresirana šir- 
ša družbena skupnost. Zave- 
dajoč se tega je naša država 
1. 1961 podpisala enotno kon- 
venoijo o opojnih drogah ter 
se s tem pravočasno vključi- 
la v mednarodno gibanje zo- 
per tihotapstvo mamil in šir- 
jenje bolezni zasvojenosti. Iz 
tega so izšli tudi ustrezni 
predpisi, s katerimi so zdaj 
predpisane strožje kazni. Za 
težjo kvalifikacijo dejanja, ki 
ga stori več oseb, se gib- 
ljejo tudi do 10 let stroge- 
ga zapora Enaka kazen je 
predvidena za vsakogar, »ki 
napeljuje k uživanju mamil 
ali jih daje drugemu, da bi 
jih jemal sam ali tretja ose- 
ba, ali daje na razpolago 
prostore za jemanje mamil«. 

POOSTRITI KAZENSKE UKREPE 

Opozarja se nadalje, da je 
inkriminacija dejanj, poveza 
nih z narkomanijo, ostala v 
skladu z Ustavo SFRJ — še 
naprej v pristojnosti federa- 
cije. Z raznimi ukrep^ naj 
bi zaustavili val narkomanije 
in odpravili posledice, ki so 
nastale doslej. Vendar pa, 
kot je ocenjeno v Informaci- 
ji, kaznovalna politika gie 
de storilcev kaznivega dejan- 
ja nedovoljene trgovine z ma 
mili še ni v skladu z druž- 
beno nevarnostjo tega dejan- 
ja. Sodišča izrekajo pravilo- 
ma milejše kazni v trajanju 
od nekaj mesecev do enega 
leta Ob tem je zlasti zas- 
krbljujoče, da v sodni prak- 
si zelo redko izrečejo var- 

stveni ukrep obveznega zdrav- 
ljenja, čeprav se po zadnjih 
podatkih tudi v tem pogle- 
du položaj izboljšuje. 

Po uradnih podatkih Zvez- 
nega sekretariata za notran- 
je zadeve število kaznivih de- 
janj nedovoljene trgovine z 
mamili v zadnjih letih ne- 
nehno narašča. Ob tem se 
povečujejo tudi količine za- 
plenjenih mamil, med kate- 
rimi so tudi narkotiki, pro- 
izvedeni v naši državi. Pre- 
kupčevanje je očitno donos- 
no, saj se plača surovi opij 
neposrednim proizvajalcem 
po 2.000 dinarjev za kilogram, 
preprodajalci v večjih mes- 
tih pa ga prodajo po 6.000 
dinarjev. Cene majhnih doz 
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trebno tesno sodelovanje med in organizacijami, ki se ukva- 
vsemi institucijami, organi rjajo s to problematiko. 

UKREPI PROTI BOLEZNIM ZASVOJENOSTI 

opija, M ga kupujejo nepo- 
sredni uporabniki, dosegajo 
tudi 100 dinarjev za en gram. 

V gradivu je podčrtano, da 
je del zaplenjenih mamil do- 
mačega izvora, čeprav so 
prekupčevalci navedli, da so 
kupovali v glavnem pri po- 

Dalje je v gradivu ugotov- 
ljeno, da je bilo zelo malo 
storjenega za izobraževanje 
kadrov za profesionalne in 
družbene naloge v zvezi s 
preprečevanjem širjenja nar- 
komanije. To delo je v glav- 
nem sporadično in nesiste- 
matično. Pomemben je pos- 
kus, da se v okviru progra- 
ma primarne prevencije us- 
posobi šolo za določene na- 
loge, ki ji po naravi pripa- 
dajo. Nekaj seminarjev za 
direktorje osnovnih in sred- 
njih šol ter posebej za ssu 
pine učiteljev že kaže začet- 
ne rezultate. 

sreclnikih iz Turčije, Afgani- 
stana, Pakistana, Libanona, 
ZR Nemčije, Egipta in ZDA 
ter da so bila zaplenjena ma- 
mila namenjena ilegalnemu 
trgu ZR Nemčije, Švice, Ita- 
lije, Velike Britanije, Fran- 
oije in Nizozemske. 

Predlagano je tudi, da bi 
v posebnih oblikah preven- 
tivno delovali že v osnovni 
šoli, ko se oblikujejo oseb- 
nostne poteze in izgrajujejo 
stališča o življenskih vpra- 
šanjih. 

Narkomanska zasvojenost 
je težak in zapleten patološ- 
ki pojav ter je za reševanje 
tega problema potrebno ko- 
lektivno dolgotrajno in po- 
trpežljivo delo, osebje v iz- 
brani delovni skupini pa mo- 
ra biti temeljito pripravlje- 
no za konkretne naloge. Za- 
voljo tega je za zatiranje bo- 
lezni zasvojenosti nujno po- 

Na koncu Informacije je 
posebej poudarjeno, da 
omenjeni zaključki Zvezne- 
ga izvršnega sveta (iz 1. 1971) 
pomenijo programsko usme- 
ritev celotne družbe pri za- 
tiranju neželenih posledic 
narkomanije. Tako je bila 
z odlokom ZIS takrat usta- 
novljena pri Zveznem komite- 
ju za zdravstvo in socialno var- 
stvo Komisija za opojne dro- 
ge in psihotropične substan- 
ce. Ta je medtem že naveza- 
la sodelovanje z večino za- 
interesiranih organov in or- 
ganizacij, ki se ukvarjajo s 
to problematiko. 

Ko je sprejel to Informa- 
cijo je ZIS ponovno ugo- 
tovil, da porast nedovo 
Ijene trgovine z mami- 
li in tendenca širjenja bo- 
lezni zasvojenosti od mamil, 
zlasti med mladino, pomeni 

pereč problem, ki mu je tre- 
ba posvetiti več pozornosti. 
Od pristojnih upravnih or- 
ganov je pričakovati, da bodo 
intenzivneje delovali na učin- 
kovitejšem zatiranju nedovol- 
jene trgovine, pričakovati pa 
je tudi poln doprinos vsen 
družbenopolitičnih organiza- 
cij. 

Obenem s to informacijo 
so na koncu predloženi tudi 
ukrepi zoper bolezni zasvo- 
jenosti v SFRJ, med kateri- 
mi so administrativno-repre- 
sivni ukrepi, družbenopolitič- 
ni ukrepi, socialno-zdravstve- 
no varstvo narkomanov, spre- 
jetje občejugoslovanskega 
programa primerne preven- 
oije narkomanije, uvedbe re- 
gistra za bolezni zasvojenos- 
t; kakor tudi aktivnosti v 
ckviru mednarodnega sodelo- 
vanja. 

VEČ POZORNOSTI PREVENCIJI 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, ki 
.e bila 27. januarja 1977, so 
hili sprejeti tile zakonski 
jsedpisi: 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o obdav- 
čenju proizvodov in stori- 
tev v prometu (AS 427), s 
katerim se spreminja davč 
nt- stopnje za nekatere pro- 
izvode. 

Zakon o določitvi skupne- 
ga zneska sredstev za finan- 
ciranje Programa investicij- 
skih vlaganj v izgradnjo 
stavbe in stalne zbirke Mu- 
zeju revolucije narodov in 
narodnosti Jugoslavije od 1. 
1977 do 1980 (AS 329), s ka- 
terim je določeno, da se bo- 
do za realizacijo tega Pro- 
grama zagotovljena v pro- 
računu federacije sredstva v 
skupnem znesku 233 milijo 
ncv. Program zajema izgrad- 
njo stavbe in stalno zbir 
ko muzeja v Beogradu, ure- 
ditev stalne zbirke muzeja 
ter zbiranje, preučevanje in 
prezentiranje muzejskega 
gradiva skupaj z republiški- 
mi in pokrajinskimi muzeji. 

Zakon o spremembi krat- 
koročnih kreditov, danih 
Poljoprivredni banki Jugo- 
slavije, v dolgoročni kredit 
(AS 348), na podlagi katere- 
ga kratkoročne kredite, ki 

so bili dani tej banki v sku- 
pnem znesku okrog 647 mi- 
lijonov dinarjev, spremenijo 
v dolgoročen kredit z obve- 
stnostjo vračila v sedmih 
letih. Obrestna mera, ki zna- 
ša 7 odstotkov, začne teči 
31. januarja 1977. 

Zakon o zagotavljanju 
sredstev federacije za doda- 
tno vlogo Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavi- 
je v Afriški sklad za razvoj 
(AS 450) določa, da se v 
proračunu federacije v na- 
slednjih treh letih zagotovi 
sredstva v skupnem znesku 
60,6 milijona dinarjev, kar 
bo dodatna vloga Jugoslavi- 
je za prvo splošno dopolnje- 
vanje Afriškega sklada za 
razvoj, članstvo naše drža- 
ve v tem Skladu omogoča 
domačim organizacijam 
združenega dela s področja 
gospodarstva, da sodelujejo 
pri izvajanju projektov, ki 
jih financira sklad ali druge 
podobne institucije. 

Zvezni zbor je na seji 1. 
februarja sprejel tele zako- 
ne: 

Zakon o določanju nado- 
mestil za terjatve na podlagi 
socialnega zavarovanja, na- 
stale v tujini (AS 420) za- 
jema urejanje nadomestil za 
ter jave na podlagi socialne- 
ga zavarovanja, nastale v 

CSSR, Madžarski, ZR Nem- 
čiji in Bolgariji. Predvideno 
je tudi, da skupnost-, po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja odločajo o na- 
domestilih razlike med tuji- 
mi pokojninami in pravica- 
mi po jugoslovanskih pred- 
pisih. Z Zakonom je dolo- 
čen tudi drugačen način 
obračunavanja nadomestil 
za zapadle, a neizplačane ob- 
roke pokojnin oziroma ren- 
tt v CSSR, v tem ko se za 
druge države obračunava po 
predpisih, ki so bili izdani 
neposredno po zamenjavi 
okupacijskega denarja na 
ozemlju Jugoslavije. 

Zakon o ratifikaciji Jugo- 
slovansko-francoskega spora- 
zuma o odnosih na področju 
filma (AS 458) naj bi pri- 
pomogel k razvoju in raz- 
širitvi sodelovanja med 
Francijo in Jugoslavijo na 
področju filma. Reproduk- 
cijske filme bodo ustvarjali 
samo filmski delavci in 
umetniki, ki imajo jugoslo- 
vansko ali francosko držav- 
ljanstvo. Da hi se izkoristi- 
lo prednosti koprodukcije, 
je s Sporazumom določeno, 
da morajo biti filmi proiz- 
vedeni od strani producen- 
tov z dobro tehnično in fi 
nančno organizacijo ter s 
profesionalnimi izkušnjami, 

ki jih priznavajo nacionalni 
organi države, iz katere so. 

Zakon o spremembah Za- 
kona o ugotavljanju in ob- 
računavanju celotnega pri- 
hodka v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela (AS 
461) določa, da samouprav- 
ne interesne skupnosti ne 
bodo vračale prispevkov iz 
osebnih dohodkov v prime- 
ru, ko temeljna organizacija 
posluje z izgubo, v tem ko 
se bo prispevke iz dohodka 
temeljne organizacije tudi v 
prihodnje vračalo. 

Odlok o proglasitvi 1. 1977 
za Leto varstva in izboljševa- 
nja človekovega življenjskega 
in delovnega okolja začenja 
široko družbeno akcijo z an- 
gažiranjem vseh sil v zdru- 
ženem delu in celotni druž- 
bi za ohranitev naravnih in 
z delom ustvarjenih vrednot 
človekovega življenskega in 
delovnega okolja. Z Odlo- 
kom je predvidena ustano- 
vitev Sveta Leta varstva in 
izboljševanja človekovega 
okolja kot družbenega telesa 
za uresničevanje sodelova- 
nja zveznih, republiških in 
družbenopolitičnih in drugih 
družbenih organizacij ter 
skupnosti na področju var- 
stva in izboljševanja člove- 
kovega okolja. 
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CZ URADNI UST PRIPOROČA: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 
— USTAVO SR SLOVENIJE o ttalijanščtm m mod 

žarščint; 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
v eni knjižici; 

— Dr. Stojan Cigoj; ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 
GOSLAVIJE; 

- KAZENSKI ZAKON SFRJ, s pojasnili prof. Ljuba 
Bavcona: 
- Dr. Stojan Cigoj: OBLIGACIJE — SISTEM SPLOŠ- 
NEGA OBLIGACIJSKEGA PRAVA V TEORIJI, SOD- 
STVU IN PRIMERJALNEM PRAVU; 

- ZAKON O ZDRUŽENEM DELU 
- ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI 
- ZAKON O DRUŽBENI SAMOZAŠČITI 

— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Luktč: 
PRAVDNI POSTOPEK; 

— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

— ZBIRKO USTAV NO-SODNIH PREDPISOV; 

— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

SOD1SCA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni tn repub- 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po 
jasnili, Sodišča odločajo o sporih Iz družbeno-ekonom- 
skih in samoupravnih razmerij, ki jih Konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti 
tuiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih orga- 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu itd.). 

PRAVDNI POSTOPEK univ. pro] dr. Jožeta Juharta 
a dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik 
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica Wedam-Lukič, asi- 
stentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi m statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti SRS. 

STANOVANJSKI PREDPISI 6 - zakon o gospo 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnim 
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj- 
skih zadrugah. 

— ZBIRKA PREDPISOV O LOVU IN RIBOLOVU 
- STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

OVITKE za volilne imenike, la vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov tn naslovne 
strani ovitka za volilne imenike. 

CZ URADNI UST SRS. Ljubljana. 
Veselova 11, p. p. 379/VU 
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