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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 14. decembra 1977. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— poročilo o stanju na 
področju regionalnega pro. 
storskega planiranja ter o 
izvajanju urbanistične in 
zemljiške politike (ESA — 
974); 

— predlog zakona o refe- 
rendumu in drugih oblikah 
osebnega izjavljanja (ESA — 
880). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnava, 
la: 

— stališča, priporočila in 
sklepe o raziskovalni dejav- 
nosti ko* sestavini združene- 
ga deia liSA — 886); 

— poročilo o izvajanju 
sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za reše- 
vanje problematike zaposlo- 
vanja naših delavcev v tujini 
in za postopno vračanje de- 
lavcev z dela iz tujine in za 
njihovo ponovno vključeva- 
nje v zaposlitev v SR Slove- 
niji za leto 1976 (ESA — 
892); 

— informacijo o arhivski 
službi v SR Sloveniji; 

— predlog zakona o dolo- 
čitvi amortizacije stanovanj- 
skih hiš, stanovanj in pos- 
lovnih prostorov v stano- 
vanjskih hišah v družbeni 
lastnini za leto 1977; 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o gospodarje- 
nju s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini, z osnut- 
kom zakona (ESA — 791); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

kona o kmetijskih zemlji- 
ščih (ESA — 896); 

— predlog za izdajo zako- 
na o grobiščih in grobovih, 
z osnutkom zakona (ESA — 
989); 

— dogovor o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj črne metalurgije v do- 
bi od leta 1976 do leta 1980 
(ESA — 978); 

— dogovor o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
razvoj elektrogospodarstva, 
premogovništva in novih ob- 
lik energije v obdobju od 
leta 1976 do leta 1980 (ESA — 
979); 

— dogovor o kontinuiteti 
pri graditvi zmogljivosti ba- 
zične kemične industrije v 
dobi od leta 1976 do leta 
1980 za razvoj proizvodnje v 
dobi po letu 1980 (ESA — 
980); 

— osnutek zakona o pri- 
dobivanju in uporabi zuna- 
njih sredstev za povečanje 
zaposlenosti in za zaposlo- 
vanje povratnikov z dela iz 
tujine (ESA — 977); 

— dogovor o vzgoji in izo- 
braževanju otrok jugoslovan- 
skih državljanov na začas- 
nem delu v tujini (ESA — 
988); 

— družbeni dogovor o knji- 
gi (ESA — 941). 

Zbor združenega dela bo 
na seji obravnaval tudi: 

— predlog zakona o volit- 
vah in odpoklicu organov up- 
ravljanja in o imenovanju 
poslovodnih organov v orga- 
nizacijah združenega dela 
(ESA — 881). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge 
in vprašanja delegatov. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na svojih sejah, ki 
sta bili 16. novembra 1977, 
sprejela: 

— Predlog zaikona o blagov- 
nem prometu; 

— Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o prispevku za odpravlja- 
nje posledic potresa na Koz- 
janskem in v Posočju; 

— Predlog za izdajo zakona 
o varstvu družinskih članov 
oseb v obvezni vajašiki službi, 
z osnutkom zakona; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o ustanovitvi Komisije SR 

čunalnika z opremo za Za- 
vod SR Slovenije za statis- 
tiko; 

— Predlog odloka o spre- 
membi odloka o uporalbi de- 
vizne kvote od odkupljenih 
deviznih nakazil delaivcev in 
izseljencev; 

— Predlok odloka o preno- 
su denarnih sredstev SR Slo- 
venije v depozit pri Narodni 
banki Slovenije; 

— Predlog za spremembo 
odloka o določitvi števila so- 
dnikov pri Sodišču združene- 
ga dela SR Slovenije. 

Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije je sprejel 
še: 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI: 
Zbor združenega dela — 16. 11. 1977 
Milan Pergar, Andrej Petelin, Štefan Korošec, Milan 
Puncer, Oskar Naglav, Helena Batič, Silva Jelenko, 
Aleksander Willewald, Gojmir Vizovišek, Franc Godeša, 
Stanko Jeglič, Franc Glavan, Tomaž Banovec, Adolf 
Jurše, Jože špingler, Ivo Marenk. 

Zbor občin — 16. 11. 1977 
Tončka Habič, Janez Šinkovec, Karlo Marsel, Anica 
Popoviič, Stojan Maikovec, Just Miklavc, Bogdan Javor, 
Franc Glavan, Alojz Bostič, Marko Kobe, Anton Klan- 
čar, Franta Komel, Jože Pernuš, Marko Podobnik. 

Slovenije za odlikovanja, z 
osnutkom zakona; 

— Predlog zakona o vodnem 
prispevku za leto 1977, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spo- 
razuma; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o spremembi in dopolnit- 
vi 41., 43. in 44. člena zakona 
o urbanističnem planiranju; 

— Predlog za spremembo in 
dopolnitev 50. člena zaikona o 
razlastitvi in prisilnem pre- 
nosu pravice uporabe; 

— Predlog odloka o finan- 
ciranju programa nabave ra- 

— Osnutek zakona o Narod- 
ni banki Slovenije; 

— Predlog za izdajo zako- 
na o Službi družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji, a 
osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela Sku- 
pščine SR Slovenije je dal 
soglasje k: 

—. Osnutku zakona o kom- 
penzaciji proizvajalcem umet- 
nih gnojil in zagotovitvi sred- 
stev za njeno plačevanje. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta sprejela še: 



— Predlog odloka o razre- 
šitvi Staneta Boštjančiča dol- 
žnosti podpredsednika Zakono- 
dajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije in izvolit- 
vi za predsednika Zakonodaj- 
no-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije. Valentina Tom- 
lje pa je bila iavoljena za pod- 
predsednico Zakonodajno-prav- 
ne komisije Skupščine SR Slo- 
venije; 

— Predlog odloka o razre- 
šitvi Rudija Cačinoviča dol- 
žnosti podpredsednika Izvr- 
šnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

— Predlog odloka o imeno- 
vanju Franca 2uniča za na- 
mestnika republiškega sekre- 
tarja za delo in Janeza Zem- 
ljariča za namestnika re- 
publiškega sekretarja za not- 

ranje zadeve. 
— Predlog odloka o iavolitvi 

Borisa Bekeša za sodnika Ok- 
rožnega sodišča v Kopru. 

— Predlog odloka o imeno- 
vanju Franca Žunica za na- 
mestnika Okrožnega Javnega 
tožilca v Novem mestu. 

— Predlog odloka o razre- 
šitvi Boruta Kobija dolžnosti 

sodnika Okrožnega sodišča t 
Kranju. 

— Predlog odloka o dolo- 
čitvi števila in iavolitvi sod- 
nikov porotnikov Okrožnega 
gospodarskega sodišča v LJu- 
bljani. 

Iste predloge odlokov Je 
sprejel tudi Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
na svoji seji 21. novembra 
1977. 

INFORMACIJA 

o izvajanju zakona o varstvu zraka 

Varstvo zraka pred onesnaževanjem s škodljivimi plin- 
skimi snovmi in trdnimi prašnimi delci je zaradi neugodnih 
ekoloških pogojev slovenskega prostora poleg varstva voda 
in zemljišč eden izmed najbolj perečih problemov varstva 
naravnih prvin človekovega okolja pri nas. Negativni vplivi, 
ki jih povzroča onesnaženi zrak pri ljudeh, na ustvarjenih 
dobrinah in na naravnih prostorskih prvinah so zelo hudi in 
obsežni. 

Zaradi škodljivega vpliva onesnaženega zraka na zdravje 
in počutje ljudi se zmanjšuje njihova delovna sposobnost, 
izostanki z dela so pogostnejši in povečuje se umrljivost. 
Pri domačih živalih, ki živijo v onesnaženem zraku, je opazno 
občutno zmanjšanje prirastka na teži odraščajočih živali in 
njihovega številčnega prirastka. Se posebno vidne so negativne 
posledice onesnaženega zraka na rastlinstvu, zlasti na gozdnih 
drevesnih in grmovnih vrstah in trajnejših kmetijskih kultu- 
rah. *Po podatkih iz leta 1975 je razvidno, da je pod neposred- 
nim vplivom onesnaženega zraka v Sloveniji 20.000 ha gozdnih 
površin. Pretežni del ogroženih gozdov je v petih večjih in- 
dustrijskih središčih: v Zasavju, Celju, Mežiški dolini, Jeseni- 
cah in v Kidričevem. Med temi je, po delni sanaciji Zasavja, 
najbolj kritično žarišče pri Cmi na Koroškem. Poleg navede- 
nih večjih žarišč so zaradi onesnaženega zraka prizadete še 
manjše gozdne površine pri Anhovem, Rušah in Idriji in v 
okolici številnih manjših industrijskih obratov, kot so: opekar- 
ne, kemične tovarne, asfaltne baze ipd. 

Posledice na gozdni vegetaciji so večstranske in dolgotraj- 
ne. Zaradi onesnaženega zraka se v ogroženih goadovtih občut- 
no zmanjšuje prirastek lesne mase in povečujejo se stroški 
gospodarjenja z gozdovi, kar vse predstavlja občutno škodo 
za narodno gospodarstvo. S propadanjem in uničenjem gozd- 
ne vegetacije pa se poleg zmanjševanja neposrednih korist- 
nih funkcij gozdov iz leta v leto odpirajo nova erozijska 
žarišča, ki predstavljajo akutni problem našega prostora. 

V območjih, na katerih je zrak prekomerno onesnažen, 
je tudi obstoj kmetijstva skrajno problematičen. To posebno 
velja še za območja, na katerih je zrak onesnažen nad kritič- 
no mejo. V vseh teh območjih praktično ne moremo več go- 
voriti o kakršnikoli normalni kmetijski proizvodnji vse dotletj, 
dokler ne bomo bistveno zmanjšali onesnaženosti zraka. 

V družbeno-ekonomskem pogledu je zelo pomemben tudi 
vpliv onesnaženega zraka za večanje korozijskih procesov. Iz 
ugotovitev domačih in tujih raziskav je razvidno, da je traj- 
nost metaliziranih površin (Zn, Al ali zlitin) v onesnaženem 
zraku 2,5 do 3-krat krajša kot v neonesnaženem zraku. Podob- 
no velja za zaščitne premaze, ki so v onesnaženem zraku mno- 
go manj odporni in dražji. Zelo občutne in večkrat tudi težko 
določljive pa so škode zaradi sekundarnih in nepopravljivih 
posledic na dragih industrijskih napravah (napravah za ke- 
mično filtracijo zraka, predvsem pri telekomunikacijskih na- 
pravah, električnih kontaktih idr.). 

Navedeni globalno podani prikaz negativnih vplivov in po- 
sledic, ki jih povzroča onesnaženi zrak, nedvomno kaže na 
široko in perečo problematiko področja varstva zraka in hkra- 
ti na nujno potrebno široko družbeno odgovornost do te 
dejavnosti. 

Da bd se zagotovilo učinkovito družbeno varstvo zraka, do- 
ločeno z Ustavo SR Slovenije, je Skupščina SR Slovenije 
leta 1975 sprejela zakon o varstvu zraka, na podlagi katerega 
so delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, 
družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti in druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter SR Slovenija dolžni, 
da skrbijo za varstvo zraka pred onesnaževanjem in za sana- 
cijo onesnaženega zraka. Za uresničevanje te obveznosti so bi- 
le z zakonom določene tudi konkretne naloge, v okviru kate- 
rih so bile med prioritetne uvrščene zlasti naslednje: 
— oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo 
zraka in Zveze skupnosti za varstvo zraka za območje SR 
Slovenije, 
— preventivno varstvo zraka pred onesnaževanjem in sanacija 
virov onesnaževanja ter prekomerno onesnaženih območij, 
— oblikovanje republiške službe za varstvo zraka in 
— izdaja izvršilnih podzakonskih predpisov. 

1. Oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti 
za varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo 
zraka za območje SR Slovenije 

Temeljno spoznanje, da je obsežno in razmeroma težko 
problematiko varstva zraka in posebno še problematiko sana- 
cij prekomerno onesnaženih območij mogoće uspešno reševa- 
ti le ob primerni družbeni organiziranosti, je narekovalo, da 
se čimprej realizira določba 21. člena zakona o varstvu zraka. 
Na podlagi tega člena bi morale skupščine občin, v katerih 
so prekomerno onesnažena območja, do julija 1975 ustanoviti 
samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka. Ker do 
roka, ki je bil določen z zakonom, nobena od prizadetih skup- 
ščin ni izpolnila obveznosti, se je pokazala objektivna potre- 
ba, da se nudi pomoč občinam pri organiziranju SIS za var- 
stvo zraka. S tem namenom je Republiški sekretariat za urba- 
nizem dal pristojnim organom občinskih skupščin pobudo za 
sklicanje iniciativnih posvetovanj za ustanovitev SIS za var- 
stvo zraka. Na dano pobudo je od 23 občin in občin mesta 
Ljubljane, na kateirih so prekomerno onesnažena območja, 
sklicalo posvetovanje 18 občin, in sicer: Skupščina občine Id- 
rija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Ravne na Koroškem, Velenje, 
Slovenj Gradec, Celje, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Jese- 
nice, Kranj, Tržič, Hrastnik, Trbovlje, Laško, Zagorje ob Savi, 
Kamnik in Domžale. 

Iniciativnih posvetovanj niso sklicale: Skupščina občine 
Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Vrhnika in SM Ljubljane. 

Iniciativna posvetovanja za ustanovitev SIS za varstvo 
zraka so bila opravljena v času od 23. 9. 1975 do 23. 10. 1976. 
Na posvetovanjih so sodelovali predstavniki: organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnosti, samoupravne interesne sku- 
pnosti za zdravstvo, stanovanjskih SIS, zemljiških skupno- 
sti, SIS za gozdarstvo, občinskih družbenopolitičnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij, skupnosti za varstvo okolja 
in turističnih organizacij. 

Na posvetovanjih so bila podrobno obravnavana nasled- 
naj vprašanja: 
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— temeljni smotri zakona o varstvu zraka in pravice ter ob- 
vernosti, ki izhajajo iz zakona; 
— operativno izvajanje zakona o varstvu zraka; 
— t«mpijna izhodišča za samoupravno organiziranost na pod- 
ročju varstva zraka in pravice ter obveznosti samoupravnih 
interesnih skupnosti za varstvo zraka. 

V zvezi z organizacijo občinskih SIS za varstvo zraka je 
bilo na vseh posvetovanjih sprejeto enotno stališče, da se te 
teritorialno oblikujejo na podlagi naravnih geografskih pogo- 
jev in friimaitslcih razmer, ki pogojujejo prekomerno onesnaže- 
nost zraka, pri čemer pa je potrebno zagotoviti realne možno- 
sti za operativno izvajanje sanacijskih in preventivnih ukre- 
pov ter racionalno poslovanje skupnosti. 

Z namenom, da bi olajšali delo iniciativnim odborom za 
ustanovitev občinskih SIS za varstvo zraka, je Republiški se- 
kretariat za urbanizem pripravil delovne osnutke samouprav- 
nih aiktov in nudil neposredno pomoč pri organiziranju skup- 
nosti. 

Od 23 skupščin občin in Skupščine mesta Ljubljane, v 
katerih so območja III. in IV. stopnje onesnaženosti zraka 
in ki so po zakonu o varstvu zraka dolžne ustanoviti SIS 
za varstvo zraka, je do aprila 1977 slednje ustanovilo 14 občin, 
in to: 

Skupščina občine Ilirska Bistrica, Domžale, Kamnik, 
Kranj, Jesenice, Tržič, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, 
Laško, Celje, Kočevje, Novo mesto in Ravne na Koroškem. 

SIS za varstvo zraka morajo ustanoviti še: Skupščina ob- 
čine Slovenj Gradec, Velenje, Idrija, Koper, Ptuj, Maribor, 
Slovenska Bistrica, Nova Gorica, Vrhnika in SM Ljubljana. 

Z doseženim številom ustanovljenih SIS za varstvo zraka 
so bili dani objektivni pogoji za pričetek postopka za usta- 
novitev Zveze skupnosti za varstvo zraka SR Slovenije. Dne 
23. 12. 1976 je bil konstituiran iniciativni odbor za ustanovitev 
Zveze skupnosti za varstvo zraka SR Slovenije iz delegatov, 
izvoljenih na ustanovitvenih zborih občinskih oziroma medob- 
činskih SIS za varstvo zraka in iz kooptiranih članov — pred- 
sednikov iniciativnih odborov za ustanovitev občinskih SIS za 
varstvo zraka in za mesto Ljubljana. 

Iniciativni odbor je v času od svojega konstituiranja do 
oktobra tega leta pripravil in dal v javno razpravo samoup- 
ravni sporazum o ustanovitvi Zveze skupnosti za varstvo zra- 
ka Slovenije in opravil vse potrebno za njeno ustanovitev. 
Zveza skupnosti za varstvo zraka Slovenije je bila ustanov- 
ljena 8. 11. 1977. 

Ustanovljene SIS za varstvo zaraka pri svojem delu nale- 
tavajo na vrsto začetnih objektivnih težav. Te se kažejo v 
prvi vrsti v nerešenih vprašanjih v zvezi z rednim poslova- 
njem skupnosti. Kljub splošno sprejetemu stališču, da se za 
strokovno delo na ravni občinske oziroma medobčinske sku- 
pnosti ne oblikuje posebna strokovna služba, temveč da se za 
to delo nastavi le en strokovno-administrativni delavec kot 
tajnik skupnosti, pri večini skupnosti to ni rešeno. 

Vse prepočasi se uveljavljajo tudi pristojnosti, pravice 
in obveznosti SIS za varstvo zraka tako pri sprejemanju novih 
investicijskih programov in urbanističnih dokumentov kot 
tudi pri programiranju sanacijskih ukrepov. Zato je potrebno, 
da skupščine občin in pristojni občinski upravni organi v 
okviru upravnih postopkov omogočajo sodelovanje in uveljav- 
ljanje SIS za varstvo zraka ter zagotovijo ustrezna finančna 
sredstva za njihovo redno poslovanje in za izpolnjevanje na- 
log, za katere jih zavezuje zakon o varstvu zraka. 

2. Preventivno varstvo zraka pred onesnaževanjem 
in sanacija virov onesnaževanja ter prekomerno 
onesnaženih območij 

Za varstvo zraka pred onesnaževanjem in za sanacijo vi- 
rov onesnaževanja ter prekomerno onesnaženih območij sta 
z zakonom o varstvu zraka določeni dve skupini ukrepov: 
— skupina preventivnih varstvenih ukrepov in 
— skupina sanacijskih ukrepov. 

V skupino preventivnih varstvenih ukrepov se uvrščajo 
vsi ukrepi v okviru načrtovanja novih investicij. Ti ukrepi 
se dosledno uveljavljajo v upravnih lokacijskih postopkih 
za gradnjo objektov širšega regionalnega oziroma republiške- 

ga pomena, za katere so pristojni republiški upravni organi. 
Postopoma, bolj ali manj dosledno pa se preventivni 

varstveni ukrepi uveljavljajo pri lokacij'Skiih postopkih in- 
dustrijske objekte in pri sprejemanju novejših urbanističnih 
dokumentov, za katetre so pristojni občinski upravni organi. 

Posebno pereče je vprašanje sanacijskih ukrepov. Po 11. 
členu zakona o varstvu zraka so organizacije združenega dela 
in druge pravne osebe, katerih objekti, obrati ali naprave 
izpuščajo v zrak škodljive snovi, dolžne izdelati in sprejeti 
sanacijske programe, v katerih morajo biti podani: 
— načini sanacije virov onesnaževanja (tehnološke in projek- 
tivno tehnične rešitve), 
— ekonomsko-finančni izračuni in načini oblikovanja potreb- 
nih firianAnih sredstev za izvedbo sanacijskih programov, 
— časovna opredelitev realizacije programiranih sanacijskih 
Ukrepov 

Za prekomerno onesnažena območja (območja III. in IV. 
stopnje onesnaženosti zraka) so skupščine občin na podlagi 
15. člena zakona o varstvu zraka dolžne sprejeti kompleksne 
sanacijske programe, ki bi morali obsegati: 
  sanacijske programe za preureditev objektov, obratov in 
naprav organizacij združenega dela in drugih pravnih oseb ter 
občanov, . 
— sanacijske ukrepe za ogrožena območja naselij (oskrba 
s kvalitetnejšimi gorivi in prepoved uporabe goriv z visoko 
vsebnostjo škodljivih snovi, uvajanje ustreznejših prometnih 
režimov, utvajanje sodobnejših sistemov ogrevanja daljin- 
sko ogrevanje, dosledno uveljavljanje zahtev po optimalno 
možnih toplotnih izolacijah stavb, postopne adaptacije toplot- 
no slabo izoliranih stavb idr.). _ 
  izredne ukrepe za primere, ko so prekoračene kri učna 
koncentracije škodljivih primesi v zraku, 
— prioritetni red izvajanja programiranih sanacijskih ukre- 

—'"^ekonomsko vrednotenje programiranih sanacijskih ukre- 
pov in načini oblikovanja potrebnih finančnih sredstev za 
njihovo izvajanji 

Obveznosti, določene z 11. členom zakona o varstvu zraKa, 
so v večji ali manjši meri izpolnili le nekateri upravljale! 
večjih virov onesnaževanja zraka, kot na primer: 

Termoelektrarna Trbovlje, Termoelektrarna Šoštanj, Top- 
larna Ljubljana, Železarna Ravne na Koroškem, Železarna 
Štore, Mariborska livarna, Rudnik svinca in Topilnica Meži- 
ca, T'*"" Kamnik, Cinkarna Celje, Salonit Anhovo in nekate- 
re'asfaltne baze in kamnolomi. Pri vseh naštetih primerih gre 
za sanacijske ukrepe, ki obsegajo čistilne naprave (filtre) za 
izločanje trdnih prašnih delcev in onesnaženih dimnih plinov 
z učinkovitostjo tudi nad 90 odstotkov. Pri Termoelektrarni 
Trbovlje, Termoeleiktrarni Šoštanj in Toplarni Ljubljana pa 
so poleg čistilnih naprav za trdne delce v okviru sanacijskih 
ukrepov za preprečevanje onesnaževanja pritalmih ^zračnih 
plasti vključene tudi dimovodne naprave za disperzijo dim- 
nih plinov v višje zračne plasti. Programsko skoraj nerešeno 
je vprašanje sanacijskih ukrepov pri objektih, obratih ali na- 
pravah lrAmiiftnfl industrije, ki emitirajo razmeroma velike ko- 
ličine različnih organskih in anorganskih škodljivih snovi. 

V ta kompleks uspešno izpeljanih sanacij lahko do sedaj 
uvrstimo edino sežiganje onesnaženega zraka s smrdljivimi 
hlapi, ki se sproščajo pri proizvodnih procesih tovarne belja- 
kovinskih koncentratov Koteks — Tobus in tekstilni tovarni 
Juteks Žalec. 

Kot poseben problem so sanitarno urejena odlagališča raz- 
ličnih vrst neuporabnih odpadkov, ki so neredko pomembni 
potencialni vinu onesnaževanja zraka s škodljivimi snovmi ob 
večini naših večjih naselij. 

Glede izvajanja 15. člena zakona o varstvu zraka moramo 
ugotoviti, da do danes niti ena od občin, v katerih so preko- 
merno onesnažena območja, ni sprejela kompleksnega sanacij- 
skega programa. To dejstvo kaže na skrajno nerazumljiv od- 
nos do izpolnjevanja obveznosti Skupščin občin in njihovih 
pristojnih upravnih organov, ki so neposredno odgovorni za 
uresničevanje zakona o varstvu zraka. 

V okviru širših regionalnih sanacijskih ukrepov pomeni 
pomemben prispevek pričetek gradnje magistralnega plinovo- 
da na območju SR Slovenije, ki predstavlja del realizacije 
zasnove za postopno izboljšanje oskrbe s kvalitetnejšo ©nergi- 
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jo. V kompleksu celovite in trajnejše rešitve, ki temelji na 
lastnih energetskih virih, pa bo potrebno pospešiti gradnjo 
planiranih hidroenergetskih objektov <HE na Muri, Savi in 
Soči) in oblikovati ustrezne sisteme za izrabo vodne energije 
na manjših vodotokih. 

3. Oblikovanje republiške službe za varstvo zraka 

Na podlagi 17. člena zakona o varstvu zraka je v teku 
organizacija republiške službe za varstvo zraka pri Meteorolo- 
škem zvodu SRS. Pri snovanju slednje so v celoti upoštevane 
intencije zakona o varstvu zraka, po katerih naj bi bila ta 
služba strokovno operativni organ Zveze skupnosti SR Slove- 
nije in občinskih ter medobičnskih SIS za varstvo zraka. V 
skladu s tem statusom bi bila hkrati tudi nosilka strokovno 
operativnih nalog, opredeljenih z zakonom o varstvu zraka 
ki so: 

1. trajno ugotavljanje stanja onesnaženosti zraka in vzro- 
kov, ki povzročajo onesnaženost; 

2. da na podlagi ugotovljenega stanja onesnaženosti in 
analitično ugotovljenih vzrokov posreduje podatke za razvr- 
ščanje ozemlja SR Slovenije v območja po stopnjah onesna- 
ženosti zraka; 

3. tekoče objavljanje stanja onesnaženosti zraka za pre- 
komerno onesnažena območja in posredovanje prognoz za 
verjetno trajanje določene stopnje onesnaženosti zraka kot 
osnove za izvajanje izrednih ukrepov; 

4. priprava podatkov in strokovnih podlag za kompleksne 
sanacijske programe za sanacijo prekomerno onesnaženih 
območij; 

5. presoja načrtovanih ukrepov za sanacijo posameznih 
virov onesnaževanja zraka z vidika kompleksne sanacije pre- 
komerno onesnaženih območij in spremljanje izvajanja progra- 
miranih sanacijskih ukrepov. 

V izpolnjevanju navedenih nalog je pbleg še nerešenih 
kadrovskih in finančnih vprašanj osrednji problem republi- 
ške službe za varstvo zraka njena tehnična opremljenost in 
organizacija merske mreže. Ker naši ekonomski pogoji danes 
še ne nudijo realne podlage za vzpostavitev podobne avto- 
matske mreže, kot jo imajo nekatere industrijsko razvite ev- 
ropske dežele, čeprav bi bila ta glede na stanje onesnažnosti 
zraka v močno ogroženih večjih urbanističnih aglomeracijah 
v Sloveniji zaradi specifičnih prostorskih pogojev že danes 
nujno potrebna, je bil oblikovan koncept postopnega snova- 
nja mestne mreže, in to v dveh fazah: 

Prva faza naj bi obsegala: 
1. vzpostavitev globalne merske mreže za spremljanje sta- 

nja onesnaženosti zraka s S02 in dimom na podlagi merjenja 
24-umdh imisijskih koncentracij in 

2. analitično obdelavo prekomerno onesnaženih območij 
(III. in IV. območje) s pomočjo dveh merilnih laboratorijev. 

Druga faza pa naj bi obsegala vzpostavitev stalnih merskih 
postaj v naseljenih predelih, kii so kritično onesnažena in v 
katerih bo potrebno uveljavita sistem izvajanja izrednih uk- 
repov. 

Na prekomerno onesnaženih območjih je bila t letu 
1976 vzpostavljena globalna merska mreža za spremljanje sta- 
nja onesnaženosti zraka s S02 in dimom na podlagi merjenja 
podlagi te mreže, bodo posredovani vsem pristojnim uprav- 
nim organom in SIS za varstvo zraka. 

V okviru programa za drugo fazo organizacije mreže stal- 
nih merskih postaj v dvanajstih kritično onesnaženih območ- 
jih smo do vključno maja 1977 uspeli realizira/ti: 
— eno mersko postajo za celotno mesto Ljubljana, 
— eno mersko enoto v Zasavju, 
— dve merski postaji v Mežiški dolini in 
— tri merske postaje na območju TE Šoštanj. 

Vsaka od navedenih postaj ima po en monitor za konti- 
nuirano merjenje povprečnih polurnih imisijskih koncentracij 
žveplovega dioksida (SO,). 

V letošnjem letu bo postavljena tudi ena merska postaja 
za mesto Celje, ki bo opremljena z enim monitorjem za kon- 
tinuirano merjenje povprečnih polurnih imisijskih koncentra- 
cij žveplovega dioksida (S02). 

Za občasne analitične meritve bodo v letu 1977 za republi- 
ško službo za varstvo zraka predvidoma pridobljeni še moni- 
torji za merjenje CO, NO in CH. 

Pri NE Krško je za kontinuirano merjenje meteoroloških 
parametrov postavljena avtomatska meteorološka postaja. 

Skrajno pereče pa je vprašanje podrobne analitične obde- 
lave prekomerno onesnaženih območij, ki je nujno potrebna 
za smotrno načrtovanje sanacijskih ukrepov. Ob dejstvu, da 
še ni uveljavljen sistem financiranja varstva zraka, ki ga 
določa zakon o varstvu zraka, je nujno potrebno sprejeti pre- 
hodno rešitev, ki bo omogočila republiški službi za varstvo 
zraka pri Meteorološkem zavodu SRS nabavo dveh merilnih 
laboratorijev. 

V letu 1976 sta Inštitut Jožef Štefan in republiška služba 
za varstvo zraka pri Meteorološkem zavodu SRS izdelala pro- 
gram in idejni tehnični projekt za avtomatsko mersko mrežo. 
Na podlagi izdelane projektno tehnične dokumentacije je bila 
postavljena že tudi prva poizkusna avtomatska merska posta- 
ja kot prototip programiranih avtomatskih merskih postaj 
za prekomerno onesnažena območja. S tem je dana možnost 
za racionalno zbiranje in obdelavo podatkov, izmerjenih na 
mobilnih laboratorijih oz. na stalnih merskih postajah. 

Izdaja izvršilnih predpisov na podlagi zakona 
o varstvu zraka 

V okviru podzakonskih izvršilnih predpisov je bil izdan: 
Odlok o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja one- 

snaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS 
št. 21-1016/75); 
— Odlok o normativih za skupno dovoljeno in za kritično 
koncentracijo škodljivih primesi v zraku (imisdja) — (Uradni 
list SRS, št. 12-530/76) in 
— Odlok o normativih za količine in koncentracije škodljivih 
snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posameznih virov one- 
snaževanja (emisija) — (Uradni list SRS, št. 3-87/77). 

Z odlokom o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja 
onesnaženosti zraka je bila dana temeljna podlaga za sistema- 
tično načrtovanje sanacijskih in preventivnih ukrepov v posa- 
meznih območjih Slovenije, ki so zaradi specifičnih in neugod- 
nih ekoloških pogojev že danes prekomerno onesnažena ali 
pa obstaja za njih potencialna nevarnost za hitro onesnaževa- 
nje zraka. Z odlokom o normativih za skupno dovoljeno in za 
kritično koncentracijo škodljivih primesi v zraku (imisija) 
in z odlokom o normativih za količine in koncentracije škod- 
ljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posameznih vi- 
rov onesnaževanja (emisija), pa so dani normativni kriteriji 
za izvajanje sanacijskih in preventivnih ukrepov ter objektivna 
podlaga za nadzor nad onesnaženostjo in onesnaževanjem zra- 
ka. Tako predstavljajo navedeni podzakonski predpisi skupaj 
z zakonom o varstvu zraka zaključeno celoto temeljnih pred- 
pisov na področju varstva zraka in hkrati zaključen kompleks 
podzakonskih predpisov, za izdajo katerih je po zakonu o 
varstvu zraka zavezan Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
(35. člen zakona o varstvu zraika). 

V izdelavi so pravilniki in navodila, ki jih mora izdati 
Republiški sekretariat za urbanizem bodisi samostojno ali t 
soglasju z drugimi upravnimi organi, in sicer: 
— pravilnik o pogojih za lokacijo objektov, obratov in na- 
prav, kii onesnažujejo zrak, 
— pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne 
organizacije in zavodi iz drugega odstavka 17. člena zakona 
o varstvu zraka, 
— navodila o organizaciji evidence za emisijo in imisijo ter 
o vsebini in načinu vodenja katastra virov onesnaževanja 
zraka. 

Zgoraj navedena pravilnika in navodilo bodo v obliki 
predloga izdelani v mesecu decembru 1977. 

V izdelavi je strokovno metodološko navodilo za izračun 
prispevka za varstvo zraka in prispevka zaradi onesnaževanja 
zraka. Slednje bo v osnutku izdelano v mesecu novembru 1977. 

Na podlagi 16. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni 
list SRS, št. 16-143/74) je bil izdelan: 

Pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja 
kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o 
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meritvah dimne adi druge emisije kurišč (Uradni list SRS, 
St. 14/76). , ■ 

Na podlagi zakona o varstvu zraka je Skupščina mesta 
Ljubljana sprejela: . 
— Odlok o varstvu zraka na.območju mesta Ljubljane (Urad* 
ni list SRS, št. 3—114/76). 

AKTUALNE NALOGE IN UKREPI NA PODROČJU 
VARSTVA ZRAKA 

1. 0. Da bi se zagotovilo celotovito reševanje vprašanj 
s področja varstva zraka na samoupravni podlagi, je potrebno. 

1.1. da skupščine občin, v katerih so prekomerno one- 
snažena območja, v najkrajšem času ustanovijo SIS za var- 
stvo zraka.   

2.0. V okviru preventivnih in sanacijskih ukrepov za var- 
stvo zaraka je treba: _ _ . 

2.1. — zagotoviti dosledno selekcijo proizvodne tehnologi- 
je, ki lahko predstavlja potencialni vir onesnaževanja zraka. 
Kriteriji za selekcijo tehnologije morajo biti v celoti uveljav- 
ljeni že pri izdelavi investicijske dokumentacije, ki jo dolo- 
ča zakon o investicijski dokumentaoiji (Uradni list SRS, št. 
7-292/76). _ . 

2.2. — za gradnjo in rekonstrukcijo industrijskih oojek- 
tov, obratov in naprav izvršiti prenos pristojnosti za izdajo 
lokacijskih dovoljenj iz občinskih na republiške upravne or- 
gane; 

2.3. — da skupščine občin pri sprejemanju urbanističnih 
dokumentov (urbanističnih načrtov, zazidalnih načrtov) do- 
sledno upoštevajo in uveljavljajo vse potrebne ukrepe za var- 
stvo zraka (racionalnejšo obliko rabe toplotne energije oziro- 
ma ekonomsko izolacijo zgradb, ustrezne prometne režime 
idi■), ,. 

2.4. — da skupščine občin zagotove s pomoojo pooblašče- 
nih organizacij nemoten in trajen nadzor nad izvajanjem od- 
loka o dovoljenih količinah in koncentracijah škodljivih sno- 
vi, ki se smejo izpuščati v zrak (emisija); 

2.5. — da skupščine občin v sodelovanju s SIS za var- 
stvo zraka nemudoma pristopijo k izdelavi kompleksnih sa- 
nacijskih programov za sanacijo prekomerno onesnaženih ob- 
močij (III. in IV. območje). V te programe morajo biti ob- 
vezno vključeni sanacijski programi za preureditev objektov, 
in naprav v lasti organizacij združenega dela ter drugih druž- 
benih pravnih oseb in občanov; 

2.6.   da skupščine občin v skladu s 14. členom zakona 
o varstvu zraka uveljavijo za kritično onesnažena območja 
(IV. območje) začasno prepoved gradnje stanovanj, šol, bol- 
nic in drugih objektov družbenega standarda ter industrij- 
skih objektov; 

' 2.7. — da pristojni upravni organi prično v zvezi s pre- 
koračitvijo zakonskega roka za izdelavo sanacijskih programov 
uveljavljati kazenske določbe 39. člena zakona o varstvu 
zraka. 

3. 0. Da bi se zagotovilo strokovno smotrno in racionalno 
varstvo zraka pred onesnaževanjem in sanacija prekomerno 
nnpsnaitenih območij ter posameznih virov onesnaževanja zra- 
ka, je. potrebno: 

3. 1. — ustrezno kadrovsko dopolniti republiško službo za 
varstvo zraka pri Meteorološkem zavodu SRS; 

3.2.— slednjo opremiti z najnujnejšim instrumentarijem 
— dvema mobilnima laboratorijema; 

3.3. — za nabavo mobilnih laboratorijev je potrebno repu- 
bliški službi za varstvo zraka pri Meteorološkem zavodu 
SRS v prehodnem obdobju, ko še ni uveljavljen prispevek 
za varstvo zraka, omogočiti pridobitev posojila pod ustrezni- 
mi pogoji; 

3. 4. — omogočiti dimnikarski službi uvoz naprav za 
merjenje dimnih emisij kurišč. 

4.0. Na podlagi podzakonskih izvršilnih predpisov zakona 
o varstvu zraka, ki jih je izdal Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, je potrebno, da skupščina občine, v kateri sta III. 
in IV. območje onesnaženosti zraka, čimprej sprejme: 

4.1 . odloka o razvrstivtvi v območja onesnaženosti zrar 
ka (I., II., III- in IV. območje) za potrebe varstva zraka in 

4.2 — odlok o izvajanju izrednih ukrepov v primerih, 
če so prekoračene kritične vrednosti onesnaženosti zraka. 

5.0. Za nemoteno in uspešno izvajanje načrtovanih sanacij- 
skih uprepov v okviru sprejetih sanacijskih programov je po- 
trebno .nosilcem sanacij zagotoviti: 

5.1. — zmanjšanje ali oprostitev dajatev (prometnega 
davka, uvoznih carin) pri nabavi čistilnih naprav za čiščenje 
riimmh in tehnoloških plinov, opreme za_ rekonstrukcijo tehno- 
loških postopkov, pri katerih se sproščajo prekomerne koli- 
čine škodljivih snovi v zrak, merilnih priprav za kontinuira- 
no merjenje emitiranih škodljivih snovi (emisij) in za merje- 
nje škodljivih kemičnih snovi v zraku (imisijo); 

5.2. — ustrezno stimulativno kreditiranje (dodeljevanje 
dolgoročnih kreditov, eventualno tudi z benificirano obrestno 
mero) za: — izgradnjo čistilnih naprav za čiščenje dimnih 
in tehnoloških plinov, za rekonstrukcijo dimnovodnih naprav, 
katerih namen je disperzija dimnih plinov, za izgradnjo da- 
ljinskega ogrevanja in za zmanjšanje porabe energije pri og- 
revanju in v procesih. 

Sprejem zgoraj navedenih ukrepov bi omogočal, da se 
pomembna družbena akcija, ki jo je začela republiška skup- 
ščina s sprejemom zakona o varstvu zraka, intenzivno nada- 
ljuje in da se uresničijo nekateri nujni pogoji za njen uspeh. 
Značilno za sedanji položaj je, da združeno delo obveznosti 
za sanacijo stanja še ni sprejelo kot svojo dolžnost in kot 
del lastnega interesa. V organizacijskih in drugih naporih, 
da se uresničijo intencije zakona o varstvu zraka, smo posve- 
tili doslej tudi premalo pozornosti v širokem obveščanju jav- 
nosti ali pa je to bilo omejeno na preozek krog oz. območje. 
No, glede na to. lahko trdimo, da imamo že prve rezultate sa- 
nacij, in da so nekateri med temi pomembni. 

INFORMACIJA 

o onesnaženosti vodotokov SR Slovenije 

(ESA-990)   

UVOD 

V SR Sloveniji se je od leta 1950 pa do danes zaradi po- 
rasta industrije in prebivalstva dvignilo breme onesnaženja 
s cca 2 500 000 E na 7 200 000 E. Po urbanistični zasnovi in pro- 
gnozah trenda raavoja pa lahko pričakujemo še nadalje veča- 
nje onesnaževanja, ki bo, v kolikor ne bomo dosledno uresni- 
čevali načela o varstvu naravnih bogastev in nadaljevali s 
sanacijo obstoječega stanja onesnaženosti, doseglo v letu 2000 
po izračunu 11000 000 E. 

Sanacija obstoječega stanja onesnaženosti odpadnih voda 
se je pričela že leta 1957, dejansko pa s srednjeročnim pro- 
gramom vodnega gospodarstva SRS v letih 71 75. V teh letih 
je vložil vodni sklad SRS 80 milj. din v gradnjo zbiralnikov 
in komunalnih čistilnih naprav ter 50 milj. din v vodno oskr- 
bo. Pri tem je bila udeležba vodnega sklada pri gradnji ob- 
jektov vodooskrbe in komunalnih čistilnih naprav 50 % celot- 
ne investicije, medtem ko je bila udeležba vodnega sklada pri 
gradnji zbiralnikov samo 25 % celotne investicije. Srednjeroč- 
ni načrt razvoja vodnega gospodarstva Slovenije predvideva 
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za obdobje 1976 do 1980 za varstvo kvalitete voda, za varstvo 
vodnih količin in za oskrbo z vodo 510 541 000 din sredstev iz 
svojih skladov. 

V tej informaciji želimo podrobneje prikazati stanje one- 
snaženosti vodotokov po posameznih rečnih odsekih s poudar- 
kom na najbolj kritične točke v pogledu onesnaževanja in tudi 
opisati obstoječe stanje komunalne opremljenosti v SRS. Na- 
vedena je tudi preliminarna ocena stroškov saniranja stanja, 
predlagane so smernice in priporočila za preventivne ukrepe 
in sanacijo stanja onesnaženosti vodotokov v SRS ter neka- 
tera izhodišča za pripravo zakona o kategorizaciji vodotokov 
v Sloveniji. 

KAKOVOST VODOTOKOV V SRS 

Iz Slovenije odteka letno skoraj 34 milijard kubičnih met- 
rov vode, od tega jih skoraj 45 % priteče iz sosednje Avstrije 
in so že pri vstopu v Slovenijo zelo onesnažene. Od teh voda 
so pri sedanjem vodnem režimu, ko še nimamo pomembnejših 
akumulacijskih prostorov, iz katerih bi lahko bogatili pritoke 
ob nizkih vodostajih, za preskrbo z vodo za gospodarstvo 
zanimive samo tiste vode, ki trajajo z večjo ali manjšo verjet- 
nostjo vse leto. Temu kriteriju odgovarjajo nekje 355 dnevne 
nizke vode in teh je v Sloveniji 230 kub. metrov na sekundo. 
Najnižje vode 130 kub. metrov na sekundo so praktično nedo- 
takljive in predstavljajo tako imenovani biološki minimum 
(za življenje v vodi, za ohranitev podtalnice itd.). Od tega jih 
63 mVsek pride že močno onesnaženih iz sosednjih držav, 
skoraj 17 m3/sek pa jih onesnažimo sami, preostalih 51 kub! 
metrov na sekundo je relativno čista voda (voda I. in I. II. 
kakovostnega razreda) vendar je porabimo 16,7 mVsek pri 
čemer nastanejo izgube 2,6 m3/sek, ostanek pa se vrača'one- 
snažen v vodotoke. Te količine, ki še niso onesnažene mora- 
mo zato varovati, poleg tega pa še iskati nove rešitve za boga- 
tenje malih voda ter intenzivnejše čiščenje odpadnih voda. 

Breme celotega onesnaženja v Sloveniji je doseglo tolik- 
šen obseg, kot da bi na tem prostoru živelo 7,2 milijona 
prebivalcev; približno tri četrtine vsega onesnaževanja povzro- 
ča industrijska dejavnost. Po podatkih, zbranih v osnovah 
vodnega gospodarstva, ki smo jih popravili z novejšimi anali- 
zami, dobimo za obseg onesnaženja, izraženega v populacij- 
skih ekvivalentih (E) po posameznih povodjih sledečo sliko- 

vodno ^ ~ 
območje .g B Is <yi QfS 
MURA 
DRAVA 
SAVA 
KOLPA 
SOČA 
OBALA 
REKA 

O1- 
272.400» 

1,059.300* 
4,576.300 

30.000 
160.00 

129.100* 
388.800* 
941.000 

41.300 
112.600 

401.500* 
1.448.100* 
3,619.300 

71.300 
272.600 

202.100 196.300 398.400 

176 
325 
326 
80 

126 

39 

37,0 
66,0 
91,5 
11,0 
20,7 

2,1 

28,8 
44,0 
36,0 
4,5 

12,5 

1,0 
SKUPAJ 5.343.100 1,825.100 7,168.200 1.072 228,3 126,8 

* = ni upoštevano onesnaženje iz sosednjih držav 

Navedene številke predstavljajo le orientacijski prikaz, 
ker se stopnja onesnaženja industrijskih odplak zaradi razno- 
likosti v sestavi samo približno podaja s številom prebivalst- 
va (1), vendar že ta groba ocena opozarja na visoko stopnjo 
obremenitve vodotokov. Vzrok za tako veliko onesnaženje je 
predvsem v tem, ker velika večina industrijskih obratov nima 
urejenega čiščenja odpadnih voda, ki se v večini primerov 
čistijo le z mehansko stopnjo čiščenja (10—30 % efekt). 

a) Klasifikacija vodotokov 

. Po navedeni klasifikaciji se nahajajo vodotoki že v precej 
kritičnem stanju glede onesnaženja, kot sledi iz navedenega 
popisa: ^ 

MURA prihaja iz Avstrije močno onesnažena, sanacijski 
ukrepi na Avstrijskem Štajerskem se še ne odražajo v izbolj- 
šanju kakovosti vode, ker so do zdaj grajene le manjše čistil- 
ne naprave; ostala kanalizacija je direktno speljala v Muro 
in je zato odsek od Spielfelda do Gornje Radgone še vedno 
v IV. kakovostnem razredu, odsek od Gornje Radgone do 
Murskega Središča pa v III. kakovostnem razredu. 

DRAVA — kakovost vode reke Drave lahko po celotni 
dolžini v Sloveniji od Dravograda do hrvaške meje označimo 
kot zmerno onesnaženo, to je z II. kakovostnim razredom. 
Zaradi njene vodnatosti in pogostih akumulacijskih jezer je 
Drava močan recipient, tako da se tudi vpliv močno obreme- 
njene Meže pozna le na krajšem odseku pod Dravogradom. 

Onesnaženje MEŽE predstavlja specifičen problem zaradi 
velikih količin suspendiranega materiala, ki prihaja iz mokre 
separacije rudnika svinca v Žerjavu. Balast odpadne rudnine 
je tako velik, da je reka do Prevalj biološko uničena. V Rav- 
nah predstavljajo dodatno obremenitev odpadne vode Železar- 
ne s precejšnjo količino fenolov in dodatne anorganske obre- 
menitve. Od Žerjava do izliva v Dravo je Meža po klasifikaciji 
v IV. kakovostnem razredu. 

Odpadne vode v Slovenskih Konjicah poslabšajo kvaliteto 
DRAVINJE od I.—II. razreda do IV. razreda, predvsem zara- 
di usnjarskih odplak. Voda se naravnim potem postopoma 
izboljšuje in je pri Majšperku že v II./III. kakovostnem razre- 
du. V Vidmu povzroča poslabšanje za en kvalitetni razred 
pritok Podbreške Studenonice s svojimi odpadnimi vodami. 

Od izvira do hrvaške meje SAVA močno spreminja kako- 
vost. Ob njej in še bolj ob njenih pritokih (Medija, Trbovelj- 
scica,_ Boben, Sevnščica, Brestanica itd.) je locirana vrsta 
manjših in večjih onesnaževalcev, ki izpulščajo neočiščene 
odpadne vode. Zaradi razmeroma hitrega in razgibanega toka 
se Sava dobro prezračuje, kar omogoča hitrejši razkroj od- 
padnih snovi, tako da se Sava vedno znova naravno poprav- 
lja. Prvo onesnaženje dobi že v Jesenicah z odpadnimi voda- 
mi Železarne in naselja. Vendar pa se zaradi zajezitve v Mo- 
stah, ki deluje kot ogromen usedalnik, kakovost toliko izbolj- 
ša, da je izpod akumulacije Sava že v II. kakovostnem razre- 
du in taka ostane do izliva Sore. Močno onesnažena Sora jo 
za nekaj časa degradira v III. kakovostni razred. Do Zaloga se 
kakovost delno izboljša, ko jo poslabšata zelo onesnažena pri- 
toka Ljubljanica in Kamniška Bistrica. Vendar se kvaliteta 
vode reke Save zopet popravi do Zagorja, kjer prihajajo iz 
vseh treh industrijskih zasavskih krajev Zagorja, Trbovelj in 
Hrastnika močno obremenjene odplake predvsem anorganske- 
ga značaja. Pod Zidanim mostom je Sava že v III, kakovost- 
nem razredu, čeprav se nekoliko pozna vpliv Savinje v poveča- 
ni vsebnosti sulfatov, železa in ostalih, težkih kovin. Najbolj 
onesnažen je odsek izpod tovarne celuloze in papirja Djuro 
Salaj v Krškem, kjer se približuje IV. razredu. 

Kakovost POLJANSKE IN SELŠKE SORE sodi po zad- 
njih raziskavah v I,—II. kakovostni razred. Pred čistil- 
no napravo v škofji Loki je Sora v II. kakovostnem razre- 
du, po iztoku iz čistilne naprave se kvaliteta poslabša za sko- 
raj cel kakovostni razred, vendar še ni vsa škofjeloška indu- 
strija in naselje priključeno na čistilno napravo. Pred izlivom 
v Savo se kvaliteta vode zaradi odplak tovarne v Medvodah 
poslabša do IV. kakovostnega razreda, vendar je pričakovati 
v naslednjih letih izboljšanje z izgradnjo kolektorja Medvode 
—•Ljubljana. 

PIVKA je pred vstopom v Postojnsko jamo onesnažena 
do III. kakovostnega razreda. Izviri na Vrhniki so v I. II. 
kakovostnem razredu, toda odpadne vode tovarne usnja na 
Vrhniki poslabšajo kakovost Ljubljanice do IV. razreda. 
Do Ljubljane se kvaliteta izboljša oelo do II. razreda, pred 
izlivom v Savo pa se zopet poslabša zaradi odpadnih voda 
ljubljanskega naselja in industrije, tako da je na izlivu v 
III.—IV. kakovostnem razredu. 

KAMNIŠKA BISTRICA se od Kamnika, kjer je še v I.—H. 
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kakovostnem razredu, postopoma slabša zaradi raznovrstnih 
industrijskih in obrtnih dejavnosti, lociranih ob vodotoku m 
mlinščicah od Kamnika do Domžal, tako da je pred izlivom 
v Savo v IV. kakovostnem razredu. 

V Letušu je SAVINJA še čista voda (I.—II. kakovostni 
razred), po pritoku Pake se kvaliteta nekoliko poslabša, ven- 
dar je še vedno v II. kakovostnem razredu, čeprav se neka- 
teri pokazatelji iz leta v leto slabšajo. Vpliv celjskega indust- 
rijskega bazena se pozna v Tremerju, kar se odraža v pove- 
čani kemijski porabi kisika, večkratnem povečanju vsebnosti 
sulfatov in težkih kovin (železo, mangan). Najbolj onesnažen 
odsek Savinje je izpod Laškega, ki dokončno obremeni Savi- 
njo s svojimi organskimi odplakami. Do Zidanega mosta se 
stanje nekoliko popravi in bi Savinjo lahko na tem odseku 
na osnovi kemijskih analiz ocenili že s III. kakovostnim raz- 
redom, vendar je voda biološko še vedno zelo osiromašena. 

že pred pritokom HUDINJE je VOGLAJNA močno mehan- 
sko onesnažena (II. kakovostni razred), po pritoku Hudinje 
in do izliva pa je v IV. kakovostnem razredu in biološko 
mrtva reka. Na sotočju Hudinje in Voglajne je Hudinja po 
kemijskih analizah v IV. razredu, biološko pa je mrtva voda. 
Sodeč po raziskavah je še bolj obremenjena z odpadnimi vo- 
dami anorganskega značaja kot Voglajna. 

KRKA je razmeroma čista reka in jo vzdolž celega toka 
lahko ocenimo z II. kakovostnim razredom, le pod Novim 
mestom pride občasno do večjega onesnaževanja predvsem v 
času nizkih pretokov, ko zaradi povišane temperature pride 
do večjih bioloških sprememb v vodotoku. Predvidena je 
študija o sanaciji Krke, ki bo proučila tudi del sanacije izvir- 
nega področja, od koder pride tudi del onesnaženja ter ugo- 
tovila možnosti bogatenja kritičnih pretokov v sušnem ob- 
dobju. 

MIRNA — kakovost Mirne je odvisna predvsem od delo- 
vanja čistilne naprave v Mirni, vendar pride tudi v tem vodo- 
toku podobno kot pri Krki v času nizkih vodostajev in povi- 
šane temperature vode do večjih onesnaženj, ker je j nave- 
denih pogojih že vsak tudi manjši poseg v vodni režim kri- 
tičen. 

Kakovost SOTLE se v Rogatcu močno poslabša (od I. ka- 
kovostnega razreda na II.—III. razred). Predvsem je v vodi 
prisotna velika količina detergentov in veliko organsko one- 
snaženje. Kakovost se še poslabša po pritoku Tržiškega poto- 
ka, ki odvaja odpadne vode industrije in naselja Rogaška 
Slatina. Tako je na tem odseku Sotla v najslabšem kvalitet- 
nem razredu (IV.). Sanacija tega odseka je nujna tudi žara- 
di bodoče akumulacije Vonarji nad Podčetrtkom, ki se gradi 
z namenom vodne oskrbe hrvaškega Zagorja in dela Kozjan- 
skega. 

Analize so pokazale, da je reka RINŽA pod Kočevjem 
močno obremenjena s komunalnimi odpadnimi vodami, ker 
prav v dopoldanskem času močno porastejo vrednosti, ki so 
značilne za tako onesnaženje (amonijak, fosfor, detergenti). 
Vsebnost raztopljenega kisika se približuje kritični vrednosti. 
Visoka kemijska poraba kisika dokazuje, da je tudi delež 
industrijskih odplak velik. Biološka preiskava Rinže blizu no- 
ve hale Inlesa, torej pod izpustom kanalizacije, je pokazala, 
da je voda na tem mestu v IV. kakovostnem razredu. 

SOČA je ena izmed najbolj čistih slovenskih rek vse do 
Anhovega, kjer se delno poslabša zaradi industrijskih odplak 
tovarne cementa in salonita tako, da je na odseku izpod An- 
hovega že v II.—III. kakovostnem razredu. 

IDRIJCA je prav tako čista skoraj povsem v svojem to- 
ku, razen na odseku pod Idrijo, kjer se pozna vpliv odpadne 
jalovine rudnika živega srebra in je zato na tem mestu opa- 
ziti povečano vsebnost suspendiranih snovi in sledove živega 
srebra v vodi. 

VIPAVA — pred pritokom Hublja je Vipava v II. kako- 

vostnem razredu, z dotokom Hublja pa se poslabša do 
IV. kakovostnega razreda. Do Mirna se kvaliteta izboljša do 
II. kakovostnega razreda in taka ostane Vipava do državne 
meje. Kakovostno stanje Vipave se v zadnjih letih ni bistve- 
no spremenilo, opaziti je le delno poslabšanje na samem po- 
toku Hublja. 

Redne letne preiskave reke REKE kaežjo, da obremenitve 
z odpadnimi vodami iz leta v leto naraščajo, tako se je od 
leta 1969 pa do danes povečala vrednost za kemijsko porabo 
kisika (8-kratno); tako veliko povečanje povzročajo industrij- 
ske odpadne vode. 

V Novi Sušici, približno na polovici toka do Škocjanskih 
jam je reka Reka še vedno v IV. kakovostnem razredu, če- 
prav kemijske analize kažejo na delno izboljšanje v zadnjem 
času. Ugodnejša je nekoliko biološka poraba kisika, stopnja 
saprobnosti in količina^ kisika pred vstopom v Škocjans e 
jame. Tako je kvaliteta vode tik pred vstopom v škocjanske 
jame že v III. razredu. 

Kot vidimo, so razen na Muri, ki priteče onesnažena že 
iz sosednje Avstrije vsi našteti kritični odseki .onesnaženja 
vodotokov posledica koncentriranja industrijske dejavnosti, 
čeprav tudi opremljenost naselij s kanalizacijo in čistilnimi 
napravami močno zaostaja za splošno urbanizacijo, kot je 
razvidno iz opisa v naslednjem poglavju. 

b) Opremljenost naselij s kanalizacijo in čistilnimi 
napravami 

Poleg industrije prispevajo svoj delež k onesnaževanju 
tudi urbanizirana naselja. Z naraščanjem števila prebivalstva 
se večajo zazidljive površine, komunalna opremljenost naselij 
pa zaostaja. Skoraj vsa večja in manjša naselja v Sloveniji 
so nezadovoljivo opremljena s kanalizacijo, se bolj redko pa 
je kanalizacija opremljena tudi s čistilno napravo biološke 
stopnje. Vodno gospodarske osnove navajajo, da je v b«,b 
priključenih na kanalizacijo 400 000 prebivalcev, industrija pa 
s stopnjo onesnaženja 800 000 E, torej skupno 1 200 000 E. Po 
podatkih študije o oskrbi z vodo, odpadne vode in odstranje- 
vanje odpadkov v SR Sloveniji, ki jo je decembra 1972 objavi- 
la Gospodarska zbornica, je število na kanalizacijo priključe- 
nih prebivalcev 493 369, dolžina kanalizacije je 1037,074 km, 
od tega je ena tretjina primarnega in dve tretjini sekundarne- 
ga omrežja. Iz študije sledi, da je bilo leta 1970 priključenih 
cca. 30 °/o prebivalcev Slovenije na javno kanalizacijsko om- 
režje V tej študiji je bilo anketiranih 92 večjih mest in teme- 
ljiteje obdelanih 14 mest. V teh 14 mestih je bilo leta 1970 
66 °/o prebivalcev priključenih na kanalizacijo. 

Podatki o številu priključenih prebivalcev na kanalizacijo 
pa ne prikazujejo tudi dejanske stopnje opremljenosti kana- 
lizacije. Večina naselij še danes nima zadovoljivo izdelanega 
koncepta kanalizacije in se gradnja kanalov ne izvaja načrt- 
np. Še slabša pa je opremljenost s čistilnimi napravami. Od 
večjih mest razpolagajo s čistilno napravo biološke stopnje 
samo Murska Sobota, Škofja Loka in manjši del Ljubljane 
(Črnuče in Šentvid). Manjše čistilne naprave, 15 po številu, 
očistijo 120 000 E oz. 2 % vseh bremen in skupno z večjimi 
čistilnimi napravami v Murski Soboti, Škofji Loki in Ljubljani 
ne vplivajo na zmanjšanje celotnega bremena onesnaženja. Ne- 
dosledna gradnja kanalizacije je v večini primerov posledica 
neusklajenosti načrtov gradnje kanalizacije z urbanističnimi 
programi. Po zakonu o urbanističnem planiranju bi moralo 
vsa naselja reševati komunalno gospodarstvo na osnovi urba- 
nističnih programov, ki pa žal pogosto niso dokončno obdela- 
ni in zato ne morejo služiti kot podlaga za izdelavo komunal- 
nih objektov in tako pridemo do kampanjskega reševanja 
odvajanja odpadnih voda, ki kasneje povzročajo velike težave 
pri izvajanju zakonskih predpisov in vodno gospodarske poli- 
tike. 

Naslednji poglavitni vzrok za slabo opremljenost kanali- 
zacije je neenotno in predvsem nezadostno zbiranje finančnih 
sredstev za te namene ter ne nazadnje tudi pomanjkanje 
specializiranih delovnih organizacij za potrebe komunalnega 
gospodarstva, kot je pokazala zgoraj omenjena študija, ki 
navaja, da imajo samo nekatera večja mesta specializirane de- 
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lovne organizacije za izvajanje komunalne dejavnosti. Od 92 
anketiranih mest jih je imelo samo 59 samostojne delovne 
organizacije za reševanje odvajanja odpadnih in padavinskih 
voda, ki pa obenem rešujejo tudi dejavnost v zvezi z oskrbo 
z vodo in odstranjevanja odpadkov. 

Stanje komunalne opremljenosti v slovenskih naseljih 
oziroma prikaz stopnje priključenosti prebivalstva na kana- 
lizacijsko omrežje je podano le opisno. Detajlnejše podatke 
ali številke o zgrajeni kanalizaciji je praktično nemogoče pri- 
kazati verodostojno, kajti komunalne organizacije večinoma 
ne razpolagajo z izdelanimi katastri kanalizacije. 

Zato so v naslednjem več ali manj podani le problemi, 
s katerimi se soočajo našteta naselja. 

Stanje komunalne opremljenosti je naslednje: 
Murska Sobota ima zgrajeno kanalizacijo z izvedenim 

80—90 % priključkom prebivalcev. Zgrajena biološka čistilna 
naprava je danes že preobremenjena in deluje v obsegu pri- 
bližno za 60 000 E. 

Gornja Radgona ima kanalizacijo zgrajeno v zadovoljivem 
obsegu, vendar brez čistilne naprave. 

Radenci imajo za zdravilišče zgrajeno čistilno napravo 
zmogljivosti 6000 E, ki obenem čisti tudi odpadne vode stare 
polnilnice. V izdelavi je projekt čiščenja odpadnih voda nove 
polnilnice v Boračevem, ki se trenutno čistijo samo z me- 
hansko stopnjo. 

V Ljutomeru je kanalizacija zgrajena v takem obsegu, da 
je možno začeti z gradnjo čistilne naprave. 

Maribor ima praktično dopolnjeno levo obrežno kanaliza- 
cijo s prečrpališčem in so glede dovoda odplak dani pogoji 
za začetek gradnje čistilne naprave, na katero se bodo pri- 
ključile tudi primerno očiščene industrijske odplake. 

Ptuj ima v glavnem zgrajeno sekundarno kanalsko mrežo, 
manjkajo pa glavni zbiralniki. Gradnja kanalizacije in čistilne 
naprave je v teku v zvezi z izgradnjo hidrocentral.e, ki mora 
do začetka obratovanja skupno z ostalimi interesenti uspešno 
rešiti dispozicijo odpadnih voda tega področja. 

Velik problem onesnaženja na Meži je separacija rudnika 
to topilnice v žerjavu. Problem teh odpadnih voda se je ob- 
deloval v raznih študijah, maja 1977 je bil izdelan projekt či- 
ščenja in odvajanja flotacijskih odpadnih voda separacije rud- 
nika v Meži, ki ga OZD Rudniki svinca in topilnica Mežica 
namerava realizirati še letos. Odprto ostane še vprašanje od- 
padnih voda Železarne na Ravnah. 

Slovenske Konjice so z usnjarno Konus največji onesna- 
ževalec na Dravinji. Usnjarna Konus že nekaj let zbira para- 
metre svojih odpadnih voda in ima zato že izdelano zasnovo 
čiščenja. 

V Celju se bo v letošnjem letu začel graditi glavni zbiral- 
nik vendar bo nujno potrebno, da se za sanacijo tega indu- 
strijskega centra bazne industrije angažira poleg samih TOZD 
še širša družbena skupnost, enako velja za Laško, Rogaško 
Slatino ter območje Velenja in Šoštanja. 

Jesenice imajo zgrajen kanalski kolektor od želežarne do 
nove valjame. Izdelana je globalna študija o sanaciji celot- 
nega področja Jesenic zaradi priprave sporazuma o potreb- 
nih sanacijskih ukrepih v zvezi s HE Moste, ki ga bo moralo 
podpisati poleg HE Moste in železarne Jesenice še 50 ostalih 
TOZD. 

Dokončna ozdravitev Blejskega jezera ni možna, dokler 
ne bo rešena celotna kanalizacija Bleda z zajemom vseh virov 
onesnaženja, ki se posredno ali direktno (kamping) še vedno 
stekajo v jezero. 

Kranj je začel graditi zbirni kolektor, v pripravi je izdela- 
va projektne dokumentacije za centralno čistilno napravo. 

Škofja Loka razpolaga s centralno čistilno napravo biolo- 
ške stopnje zmogljivosti 20 000 E, ki je začela obratovati v 
aprilu leta 1974. Kanalizacijski priključki predvsem industrij- 
skih odpadnih voda še niso v celoti izvedeni. 

Ljubljana načrtno izgrajuje obsežno kanalizacijsko omrež- 
je, v katerega se bodo postopoma vključevala naselja, ki bo- 
do začasno opremljena z zaključenimi kanalizacijskimi siste- 
mi to manjšimi, verjetno začasnimi čistilnimi napravami. Os- 
novna usmeritev reaflizacije v prihodnjih letih je gradnja pri- 
marnih kanalskih naprav, od katerih je eden najpomembnej- 
ših zbiralnik Medvode—Brod, ki bo odvajal tucy onesnažene 

odpadne vode tovarne celuloze in bo tako v prvi fazi uspešno 
reševal problem^ onesnaženja Save od Medvod do Ljubljane 
ter ogroženost ljubljanske podtalnice. Vzporedno z izgradnjo 
kanalizacije se bo do leta 1980 začela graditi tudi centralna 
čistilna naprava mesta in industrije Ljulbljana velikost mili- 
jon E. 

Kanalski sistem Kamnik—Domžale se dograjuje v skladu 
z osnovnim konceptom odvajanja odpadnih voda s področja 
Kamnika, Mengeša in Domžal, čistilna naprava velikosti 
250 000 E je v izgradnji. 

Gradnja čistilne naprave na Vrhniki je odvisna od pred- 
hodne temeljite tehnološke obdelave čiščenja odpadnih voda, 
ki so v pretežni večini odplake usnjarne. 

Verjetno največji problem onesnaževanja voda v Sloveniji 
predstavljajo odpadne vode zasavskega industrijskega bazena. 
Problem dispozicije odplak separacije premoga to odpadnega 
pepela je težko rešljiv predvsem zaradi neugodne oblikovi- 
tosti terena. Vsa tri izrazito industrijska naselja Trbovlje, Za- 
gorje in Hrastnik, nimajo zadovoljivo zgrajene kanalizacije to 
tudi ne osnovnega koncepta čiščenja. 

Rešitev problema odpadnih voda Tovarne kemijskih izdel- 
kov Hrastnik je možna edtoole z zgraditvijo tovarne za pre- 
delavo odpadnega gipsa v koristen gradbeni material. Ostala 
industrija to tudi občinske komunalne organizacije kažejo zelo 
ozke interese za celovito reševanje te problematike tudi v 
primeru, ko gre za novo gradnjo. 

Novo mesto izgrajuje osnovno kanalizacijsko omrežje ta 
ga etapno priključuje na že zgrajeno komunalno čistilno na- 
pravo biološke stopnje, ki v prvi'fazi čisti predvsem odpad- 
ne vode tovarne Krka, ker ostala kanalizacija še ni zgrajena. 

Kočevje je v letu 1974 pričelo z gradnjo centralne čistil- 
ne naprave, ki je projektirana na zmogljivost 10 000 E. 

Iz vsega navedenega je razvidno, da so kljub neurejenim 
Komunalnim razmeram v SRS onesnaženja vodotokov krivi 
predvsem industrijski obrati, ki v največjem obsegu pripomo- 
rejo k povečanim obremenitvam onesnaženja. 

c) Sanacijski ukrepi 

Glede velikosti onesnaženja in zaradi širših družbenih in- 
teresov (gradnja jedrske elektrarne to obveze SRS do SRH) 
bi lahko dali na prvo mesto sanacijo zasavskega industrijske- 
ga bazena ter izgradnjo mehansko kemijske čistilne naprave 
za tovarno Djuro Sala j. Stroški za sanacijo vseh najbolj one- 
snaženih odsekov vodotokov znašajo cca. 3 milijarde din 
vendar sem ni všteta sanacija zasavskih premogovnikov, za 
katere planiramo rešitev skupno z ukrepi za varstvo zraka. 
Ti predvidevajo ukinitev prodaje trboveljskega premoga na 
drobno, pri čemer bi odpadla mokra separacija premoga, ki 
bi se ves uporabil V TE III. Tovarna Djuro Salaj z rekon- 
strukcijo zmanjšuje breme onesnaženja za eno tretjino 
vendar bo preostalo breme še vedno previsoko za dispozicijo 
odpadnih voda v Savo, zato mora tovarna skupno z NE Kr- 
ško, Območno vodno skupnostjo ter komuna,Inim podjetjem 
Krško pristopiti k dokončni sanaciji svojih odpadnih voda. 
£> tem bi bil ta predel za izgradnjo komunalne čistilne napra- 
ve za naselje Brežice dokončno saniran. 

K sanaciji industrijskih odpadnih voda je pristopila Cin- 
karna, ki v I. fazi rešuje probleme odpadnih voda tovarne 
titanovega dioksida ta zgoraj omenjenega odlagališča odpad- 
nih snovi, ostala pa je odprta problematika starih obratov Cin- 
karne, tovarne Emo, železarne štore, Tekstilne tovarne ta vseh 
manjših industrijskih obratov, ki so vezani na izgradnjo kana- 
lizacije m skupne čistilne naprave. 

Sanacija industrije v Ilirski Bistrici je v teku; za kar 
obstaja poseben družbeni dogovor, enako velja tudi za sanaci- 
jo železarne na Jesenicah, za industrijo v Ajdovščini, za rud- 
nlQ^nJfP -°° v Mežicl- Ljubljano to nekatere manjše kraje v SR Sloveniji. J 

ZAKLJUČKI 
Iz vsega navedenega sledijo najnujnejši ukrepi, ki so že 

vključeni v srednjeročnem programu vodnega gospodarstva 
SRS, vendar jih bo potrebno dopolniti z dodatnimi predpisi 
m dogovori: . 

fi 
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 da "bi postopoma sanirali vodotoke oz. odseke vodoto- 
kom ki so že onesnaženi preko dovoljene meje, to je vodoto- 
ke, ki spadajo po klasifikaciji v m. in IV. ^red je potreb- 
no da se sprejme zakon o kategorizaciji vodotokov SRS, 
kot začasni ukrep za etapno sanacijo najbolj in zelo onesna- 
ženih vodotokov v S RS do leta 1990; 

— zakon o kategorizaciji vodotokov bo moral med osta- 
lim predpisati tudi roke predpriprav, obvezno preiskavo od- 
padnih voda na pilotnih napravah, ki niso komunalnega tipa, 
rok izgradnje in način zbiranja sredstev; 
  Kakovost onesnaženih dotekaj očih vodotokov iz sosed- 

nje Avstrije je potrebno kontinuirano nadzorovati in na za- 
sedanjih stalnih mešanih komisij za Dravo in Muro opozar- 
jati avstrijsko stran na stanje kakovosti dotekajocih vodoto- 
kov in zahtevati, da se obstoječe stanje onesnaženosti dote- 
kajočih vodotokov v možnem doglednem času izboljša. Pose- 
bej je potrebno voditi kontrolo vodotokov in spremljati doga- 
janje na avstrijski strani glede na njihovo obvezo, da se bo 
kakovostno stanje reke Mure do 1. 1978 izboljšalo za en kako- 
vostni razred; 

— organizirati in financirati interdisciplinarni team, Ju 
naj bi najprej pripravil in obdelal možnosti novih čistejših 
tehnoloških postopkov v proizvodnji in tehnološke postopke 
čiščenja odpadnih voda na vseh črnih točkah v tesnem sode- 
lovanju s proizvajalci; 

— poskrbeti je treba, da bodo sprejeti in uresničeni vsi 
potrebni preventivni ukrepi tako, da bomo vodotoke, ki še 
niso onesnaženi, ohranili v prirodnem stanju, preventivni uk- 
repi se bodo morali upoštevati tudi pri izdaji vodno gospo- 
darskih soglasij in vodno gospodarskih dovoljenj za izpušča- 
nje odpadnih voda v vodotoke, ki so že obremenjeni preko 
dovoljene meje; ..... t 
  izdelati je treba normative oziroma kriterije za maKsi- 

malno dovoljene koncentracije škodljivih in nevarnih snovi v 
odpadnih vodah, kriterije za določevanje efekta delovanja 
čistilnih naprav (ne da bi vedeli, kakšen efekt lahko priča- 
kujemo in zahtevamo od planiranih in že zgrajenih čistilnih 
naprav, so vsa planiranja izgradnje čistilnih naprav brezplod- 
na) ter bolj eksaktno precizirati kriterije za I. in II. kako- 
vostni razred voda, ki naj bi bila daljnoročno gledano edina 
dovoljena razreda vodotokov V SRS; 

— striktno naj se začne izvajati 51. člen zakona o vodah, 
ki pravi, da so organizacije združenega dela, ki spuščajo v 
odvodnike ali v ponikalnice odpadne vode, dolžne redno 
spremljati kakovostne in količinske spremembe odpadnih vo- 
da ter le-te dostavljati v testiranje pooblaščenim organizaci- 
jam. S tem v zvezi je potrebno takoj pristopiti k ugotavlja- 
nju sposobnosti tistih inštitucij, ki bodo analizirale poslane 
vzorce odpadnih voda. V ta namen naj pripravi Univerza v 
Ljubljani predlog testov za ugotavljanje sposobnosti posa- 
meznih institucij; 

— takoj, ko bodo določene organizacije za izvajanje ate- 
stov odpadnih voda, je treba začeti izvajati predpis o maksi- 
malno dovoljenih koncentracijah nevarnih in škodljivih snovi, 
ki je v izdelavi; 

— takoj je treba začeti s postopkom za zaščito obmo- 
čij vodnih virov in vodnih zbiralnikov, določenih v vodnogo- 
spodarskih osnovah ter ta območja razglasiti kot rezervate pit- 
ne vode oz. rezervate vodnih zalog. V ta namen je potrebno 
tudi zagotoviti finančna sredstva za plačino odškodnin (zmanj- 
šana gospodarska aktivnost, sanacije sedanjega stanja, ev. od- 
kupi površin); 

— postopoma je treba začeti z izgradnjo večnamenskih 
vodnih zadrževalnikov, ki naj bi služili kot zaloga pitne vo- 
de, omogočili povečanje pretokov v času sušnih obdobij in s 
tem povečanje samočistilne sposobnosti vodotokov, namestili 
zaenkrat tretjo stopnjo čiščenja in tako najbolj ekonomično 
zadovoljevali vse večje potrebe industrijske in populacijske ra- 
sti ter varstvo človekovega okolja. V tem okviru je treba 
dosledno in povsod uskladiti vodnogospodarske in elektroener- 
getske interese; 

— pri izdaji vodnogospodarskih soglasij in vodnogospo- 
darskih dovoljenj morajo pooblaščeni organi dosledno upošte- 
vati obremenitev vodotoka v celoti in sodobne izkušnje 
glede tehnologije čiščenja odpadnih voda, ne pa zgolj samo- 
čistilne sposobnosti odvodnika, ker nas zanašanje na samo- 
čistilne sposobnost odvodnika zavaja v vse večji obseg onesna- 
ženja; 
  v večji meri je treba vzpodbuditi resnični interes de- 

narnih zavodov (bank in drugih skladov), da bi s primerni- 
mi pogoji posojil omogočili ta nerentabilna vlaganja. 

INFORMACIJA 

o arhivski službi v SR Sloveniji (ESA-992) 

1. Informacija je namenjena delegatom skupščine SiR Slo- 
venije in skuša prikazati nekatere vidike stanja arhivske služ- 
be v SR Sloveniji ter predloge ukrepov, za katere menimo, 
da bi to stanje lahko izboljšali. 

2. 2e 18. januarja 1973 je sekretariat Centralnega komiteja 
ZKS na svoji 144. seji razpravljal o arhivski službi v SR 
Sloveniji in ugotovil, da je stanje tako glede kadrovskih kot 
materialnih pogojev kritično. Sekretariat je predlagal skup- 
ščini SR Slovenije, naj le-ta prouči problematiko in sproži 
razpravo v ustreznih organih in telesih v skupščini SR Slove- 
nije, da bi sprejeli učinkovite ukrepe za urejanje razmer v 
arhivski službi. 

3. Gradivo v svojem informativnem delu povzema ugoto- 
vitve o stanju arhivske službe pri nas, ki so bile v tej ali oni 
obliki že napisane ali izrečene in ki jih na kratko povzemamo: 

- varstvo arhivskega gradiva ni zadovoljivo. Pri ustvar- 
jalcih arhivskega gradiva je bolj ali manj primemo urejeno 
le tisto gradivo, ki ga še uporabljajo. Po oceni hrani le okoli 
30 % ustvarjalcev celotno gradivo v primerno urejenem sta- 
niu pri čemer velja omeniti tudi neustrezne prostore za hram- 
bo tega gradiva in pa poslabšanje položaja, ker pri načrtova- 
nju poslovnih zgradb ne predvidijo prostora za shranjevanje 
arhivov. Pri starejšem gradivu v pretežni večini primerov ne 
skrbijo več za red, z izjemo gradiva računovodstva. Pravilo- 

ma je gradivo večjih ustvarjalcev urejeno bolje kot pri osta- 

' odbiranje arhivskega gradiva iz registraturnega gradiva 
opravlja v skladu z zakonom le 5 do 10 % ustvarjalca. Tako 
imenovana nadzorna služba arhivov je kadrovsko šibko zase- 
dena in tudi ne more nuditi ustvarjalcem gradiva dovolj 
pomoči; „ , 
  v arhive prihaja neurejeno in neodbrano gradivo, kar 

še povečuje obseg dela, obenem pa zaradi pomanjkanja skla- 
dišč arhivi niso v stanju prevzemati gradivo. Po oceni so za- 
ostanki — ob sedanjih v praksi uveljavljenih kriterijih za od- 
biranje gradiva — takšni, da bi arhivi v ta namen potrebovali 
še enkrat toliko skladiščnih kapacitet; 
  dosedanji prostori niso ustrezno zavarovani in oprem- 

^ _L odkupovanje zgodovinskega arhivskega gradiva se op- 
ravlja v minimalnem obsegu; 
  restavriranje, konserviranje, varnostno mikrofilmanje 

gradiva se prav tako opravlja v minimalnem obsegu; _ 
— za varstvo arhivskega gradiva v primeru naravnih Ka- 

tastrof in vojne niso izdelani programi; 
 večina arhivov v SRS je v prostorski stiski kar zadeva 

skladišča, ostale delovne prostore in prostore, v katerih bi 
lahko uporabniki koristili arhivsko gradivo. 
  kadrovska zasedba v arhivih je šibka in ne ustreza 
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obsegu dela. Poleg kadrov z visoko izotorazibo manjka tudi 
srednji strokovni kader; 

— vprašanje statusa arhivov in z njim povezana vpraša- 
nja so odprta, proces posodabljanja arhivov, njihovo vključe- 
vanje v svobodno menjavo dela in usklajevanje njihove dejav- 
nosti s potrebami združenega dela pa zaostaja. 

4. Predlogi v informaciji gredo predvsem v smer dosled- 
nejše samoupravne organiziranosti arhivske službe in njene 
povezave s potrebami uporabnikov v okviru svobodne me- 
njave dela s tem, da se preseže določena odtujenost področ- 
ja arhivskega varstva. Za daljnosežni predlog smatramo zahte- 
vo po ponovni oceni kriterijev, po katerih naj se odbira 
gradivo, ki naj ga v bodoče hranimo v arhivih. Ta ocena, ki 
bo imela velike materialne posledice, naj se opravi v okviru 
samoupravne organiziranosti ob aktivnem sodelovanju uporab- 
nikov in v skladu z družbenim planom SRS. 

Dalje predlagamo kot nujno izdelavo načrtov za varstvo 
arhivskega gradiva v primerih naravnih katastrof in vojne, 
usklajevailne akcije za gradnjo novih skladiščnih kapacitet ter' 
nadaljevanje začete sanacije Arhiva SR Slovenije, za katero 

že obstoji petletni sanacijski program. S to sanacijo bi rešili 
ne samo vprašanje našega največjega arhiva, ampak tudi šir- 
ša vprašanja, kot so to indok služba, matična služba, central- 
na knjižnica, restavracija in konservacija gradiva za vse po- 
dročje SR Slovenije. To bi pomenilo rešitev precejšnjega de- 
la problemov, ki zadevajo arhivsko varstvo. 

5. Ne razpolagamo s podatki, kakšni bi bili materialni 
stroški, če bi želeli optimalno ali pa deloma rešiti problemati- 
ko arhivov, ker nimamo še kvantificiranih programov. Znani 
pa so stroški za sanacijo Arhiva SR Slovenije, ki znašajo za 
program v obdobju petih let, od leta 1971—81 73.648.000 din. 

6. O gradivu v informaciji je razpravljal Odbor za družbe- 
ne dejavnosti IS na svoji 132. seji dne 26. 10. 1977, ki predloge 
ukrepov podpira, še posebej pa priporoča skrajno racionalnost 
pri odločanju o tem, katero gradivo naj se odbere iz registra- 
turnega gradiva za nadaljnjo hrambo. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je o gradivu razprav- 
ljal na svoji 141. seji dne 27. 10. 1977 in sklenil, da ga predloži 
Skupščini SR Slovenije. 

Predlog za izdajo 

zakona 
o spremembah in 

dopolnitvah zakona 
o gospodarjenju 

s stanovanjskimi 

hišami v družbeni 

lastnini (ESA-791) 

Po predlogu za izdajo zako- 
na naj se spremenijo določ- 
be 18. člena zakona o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hi- 
šami v družbeni lastnini, za 
katere je Ustavno sodišče SR 
Slovenije ugotovilo z odločbo 
UI 68/76-5 z dne 13. 10. 1977, 
da niso več v skladu z usta- 
vo in z zakonom, ker delav- 
cem, ki so zaposleni pri ob- 
ratovanju stanovanjskih hiš, 
onemogočajo, da enakoprav- 
no sodelujejo pri odločanju o 
pogojih in rezultatih svojega 
dela ter pri urejanju drugih 
pravic iz delovnega razmerja. 
Zato_je potrebna uskladitev 
določb 18. člena tega zakona 
z ustavo, v posledici nove 
ureditve pa tudi določb 8. 
točke 10. člena in 8. točke 12. 
člena istega zakona. 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona o grobiščih in grobo- 
vih borcev je vsebovana v 5. 
točki prvega odstavka 321. 
člena ustave SRS ter VII. 

Po predlogu za izdajo za- 
kona naj se uskladitev teh do- 
ločb opravi tako, da delavci 
za obratovanje stanovanjskih 
hiš oblikujejo eno ali več 
delovnih skupnosti samoup- 
ravne stanovanjske skupnosti, 
v kateri bodo uresničevali pra- 
vico dela z družbenimi 
sredstvi, ustvarjali sredstva 
za osebno in skupno po- 
rabo in uresničevali druge 
samoupravne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti. Delov- 
ne skupnosti naj bi se obliko- 
vale za eno ali več krajevnih 
skupnosti. Medsebojne pravi- 
ce, obveznosti in dodžnosti 
naj se uredijo s samouprav- 
nim sporaaumom, ki ga skle- 
nejo delavci delovnih skupno- 
sti s stanovanjsko skupnostjo 
in hišnimi sveti. 

točki temeljnih načel ustave 
SR Slovenije. 

Zakon o vojaških pokopališ 
čih in grobovih CUr. 1. SRS", 
št. 26-239/73) ni prinesel pred. 

videnih rezultatov na področ. 
ju urejanja in vzdrževanja po- 
kopališč in grobov borcev in 
pripadnikov zavezniških in 
drugih tujih armad, poleg te- 
ga pa določbe tega zakona ne 
ustrezajo pravni ureditvi po 
novi ustavi in zakonih. Zato je 
treba sprejeti nov zakon, ki 
ga narekujejo zlasti tile raz- 
logi: 
— določitev stvarne pristojno 
sti, ki gre po zakonu o repub." 
liških upravnih organih re- 
publiškem komiteju za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaških 
invalidov, v občini pa občin- 
skemu upravnemu organu, ki 
je pristojen za vprašanja bor- 
cev NOV in vojaških invali- 
dov; 
— iz zakona izločiti vse do- 
ločbe, ki zadevajo pokopališča 
in grobove pripadnikov zavez- 
niških in drugih tujih armad, 
ker so te zadeve prešle pono- 
vi ustavi v zvezno pristojnost; 
— odpraviti delitev na poko- 
pališča in grobove, ki so raz- 
glašeni za kulturnozgodovin- 
ske spomenike in za katere 
skrbi SR Slovenija, in na ti- 
ste, ki niso razglašeni za kul- 
turnozgodovinske spomenike 

I. 
Zveza vodnih skupnosti SR 

Slovenije je v junija 1977 
pređ'ožila Skupščini SR Slo- 
venije predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol. 
nitvah zakona o kmetijskih 

in za katere skrbijo občine; 
— v varstvo teh pokopališč in 
grobov uvesti samoupravno 
sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje; 
— natančneje kot do sedaj 
določiti, kaj se šteje za gro- 
bišča in grobove borcev ter 
razširiti varstvo tudi na gro- 
bove predvojnih revolucio- 
narjev — žrtev političnega 
nasilja in na žrtve teroristič- 
nih akoij po vojni: 
— financiranje tega varstva 
prilagoditi sedanjemu siste- 
mu financiranja splošne po- 
rabe; 
— zagotoviti popis in uredi- 
tev evidenc in dokumentacije 
ter zemljiškoknjižnega stanja 
in lastninsko-pravnih razme- 
rij. 

Po nepopolnih izračunih bi 
bilo za varstvo približno 543 
grobišč in grobov, v katerih 
je pokopanih 14.253 borcev in 
žrtev, in 1786 posameznih gro. 
bov na civilnih pokopališčih 
in zunaj njih potrebnih ca 8 
milijonov dinarjev za leto 
1978. 

S predlaganim zakonom pri 
stojni organi ne bodo dobili 
nobenih takih nalog, ki jih ne 
bi vseboval dosedanji zakon. 

zemljiščih s predlogom, da se 
zakon sprejme po hitrem po- 
stopku. Predlog za izdajo za- 
kona je bil obravnavan na 51. 
seji zbora občin Skupščne SR 
Slovenije dne 28. 9. 1977 in na 
52. seji zbora združenega dela 

Osnutek zakona 
o grobiščih in 

grobovih borcev (ESA-989) 

Predlog zakona 
o spremembah 

in dopolnitvah zakona 

o kmetijskih 

zemljiščih (ESA-896) 
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Skupščine SR Slovenije dne 
28. 9. 1977. Predlog so pred- 
hodno obravnavali odbora za 
finance zbora združenega dela 
in zbora občin Skupščine SR 
Slovenije ter zakonodaj no- 
p ravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbora sta na podlagi poro- 
čil odborov zakonodajno prav. 
ne komisije in po razpravi v 
»borih predlog za izdajo z 
osnutkom zakona sprejela ter 
naložila Izvršnemu svetu, da v 
čim krajšem času pripravi 
pred' g zakona. 

n. 

Predlagatelj je preučil sta- 
lišča, pripombe in predloge, 
ki so 1"'li dani k predlogu za 
izdajo zakona in osnutku. Vsi 
predlogi in pripombe obeh 
odborov za finance so bili 
upoštevani pri oblikovanju 
predloga zakona. 

Tako je upoštevan predlog, 
da viši' i prispevka valorizira 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije vsaki dve leti, s 
tem pa se odpravi potreba, 
da se zakon ponovno spremi- 
nja in dopolnjuje. 

Pri/v tako je upoštevan 
predlOo, da se precizneje for- 
mulira pravni položaj zave- 
zancev prispevka, ki so se po 
dosedanjem zakonu v postop. 
ku, da se jim ta prispevek 
odmeri zaradi namere, da 
spremenijo namembnost kme- 
tijskega ali gozdnega zemljiš- 
ča. Izhajajoč iz veljavne za- 
konske opredelitve (5. odsta- 
vek 13. člena), da brez plačila 
prisoevka ni mogoče izdati 
gradbenega dovoljenja, se 
predlaga, da se določba 1. 
člena predloga zakona upo- 
rablja po uveljavitvi zakona 
za vse primere, ko še ni bil 
izdi i ustrezni upravni akt — 
gradbeno dovoljenje ali dovo- 
ljenje za izkoriščanje rudnin. 
V primeru pa, da je po ve- 
ljavnih predpisih lokacijsko 
istočasno tudi gradbeno dovo- 
ljenje, pa je bil prispevek že 
plačan in takih primerov 
predlog zakona torej ne zade. 
va. Pri tem predlagatelj še 
pripominja, da pogosto od iz- 
daje lokacijskega do izdaje 
gradbenega dovoljenja prete- 
če daljši čas in bi bila moč- 
no otežkočena evidenca nad 
izpollnjevanjem obveznosti 
plačila prispevka, še zlasti, 
ker se prispevek ne odmerja z 
odločbo, temveč ga zavezanec 
plača <n se nato izkaže z do- 
kazilom o vplačilu pri izdaji 
gradbenega dovoljenja. Določ- 
ba 2. člena predloga torej po- 
meni, r;a se po uveljavitvi za- 
kona prispevek plačuje v 

enotni višini v skladu z do- 
polnjenim zakonom. To tudi 
ustreza intenci predlagatelja 
osnutka (Zveza vodnih skup- 
nosti Slovenije), naj bi bil za- 
kon tudi plansko interventne, 
ga značaja zaradi izpolnitve 
obvez, sprejetih z dogovorom 
o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije na področju me- 
lioracij. 

Ni pa bila sprejeta iniciati- 
va, da se višina prispevka di- 
ferencira glede na kvaliteto 
zemljišča, ki spreminja svo- 
jo namembnost. Pri tem 
ne gre za odklonitev, 
temveč za upoštevanje dejst- 
va, da 55. člen veljavnega za- 
kona izrecno zahteva, da 
skupščine občin pri določanju 
višine ustreznega prispevka v 
korist kmetijskih zemljiških 
skupnosti upoštevajo lego in 
kakovost zemljišča in je torej 
predlagana iniciativa že upo- 
števana v zakonu. 

Z vidika smotrnosti pa velja 
še pripomniti, da ob upošte- 
vanju poznavanja konkretnih 
zemljiških razmer v občini 
skupščina občine lahko z di- 
ferenciranjem višine prispev- 
ka gkdie na lego in kvaliteto 
zemljišča resnično usmerja 
gradnjo na manj kvalite' la 
zemljišča, še zlasti, ker raz- 
polaga tudi z instrumenti 
pros- .rskega in urbanistične, 
ga planiranja, ki omogočajo 
tudi konkretno lokaliziranje 
gradnje v širšem smislu. V 
smislu 13. člena pa bi diferen- 
ciranje višine prispevka ime- 
lo zgolj značaj finančne olaj 
šave brez neposrednega us- 
merjanja gradnje. Zato je 
smotrno, da se instrument us_ 
merjanja tudi za naprej pre- 
pusti občinam, ki na ta na- 
čin tudi lahko zagotovijo učin- 
kovito zaščito najboljših kme- 
tijskih zemljišč. 

Drui'e pripombe k osnutku 
zakona, predvsem pripombe, 
ki so bile dane na sejah zbo- 
rov, sodijo v kontekst noveli- 
ranja celovite zemljiške za- 
konodaje in bodo upoštevane 
pri sestavi predloga za izdajo 
(novega) zakona o kmetijskih 
zemljiščih. 

ni. 

Predlog zakona ne predvide, 
va novih delovnih nalog ali fi- 
nančnih obveznosti za družbe- 
nopolitične skupnosti ali nji- 
hove organe. Poveča se le ob- 
veznost fizičnih in družbenih 
pravnih oseb, ki spreminjajo 
namembnost zemljišča. Pa 
tudi pri tem velja pripomniti, 
da gre predvsem za valorizaci- 
jo višine že uvedenega pri- 
spevka, ki je veljala nespre- 
menjena od leta 1972 dalje. 

Predlog zakona 

o določitvi stopnje 
amortizacije 

stanovanjskih hiš, 

stanovanj in 

poslovnih prostorov 

v stanovanjskih hišah 

v družbeni lastnini 

za leto 1977 (ESA-993) 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona je v 322. členu usta- 
ve SR Slovenije, ki določa, 
da Skupščina SR Slovenije 
lahko sprejme zakone tudi 
o vprašanjih, ki se na pod- 
lagi ustave SFRJ urejajo z 
zveznim zakonom, če ni zvez- 
nega zakona oairoma če ta 
vprašanja v njem niso ure- 
jena in v 7. točki 324. člena 
ustave SR Slovenije, po ka- 
teri zakon določi temeljna 
načela na področju stano- 
vanjske graditve ter njenega 
financiranja in gospodarje- 
nja s stanovanji, ki jih sicer 
delovni ljudje samostojno 
urejajo v samoupravni inte- 
resni skupnosti. 

Nadalje po 39. členu za- 
kona o amortizaciji osnovnih 
sredstev temeljnih organiza- 
cij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov (Uradni list 
SFRJ, št.' 58/76) stopnjo 
amortizacije stanovanjskih 
hiš in stanovanj, ki so druž- 
bena lastnina in roke za nje- 
no obračunavanje med letom, 
določi republiški oziroma po- 
krajinski predpis. 

V primeru, če do 31. 12. 
1977 ne bi bil sprejet ustrez- 
ni republiški predpis o stop- 
nji amortizacije stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini, bi se morale 
te stopnje od 1. 1. 1977 ob- 
računavati po stopnjah ome- 
njenega zveznega zakona o 
amortizaciji. Ta stopnja za 
vse stavbe iz trdnega mate- 
riala znaša 1,8%. 

Uveljavljanje tako visoke 
stopnje amortizacije, ki je 
znatno nad sedale stopnjo 
amortizacije stanovanjskih 
hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov v stanovanjski 
hišah v družbeni lastnini, bi 
zahtevalo zvišanje stanarine 
čez dogovorjene meje. 

V predlogu zakona določe- 
na stopnje amortizacije za 
leto 1977 ustTeza po ugotovit- 
vi Zveze stanovanjskih skup- 

nosti S ledenije sedaj veljavni 
ravni sfcnarln in amortiza- 
cije. 

Zakon določa stopnjo 
amortizacije samo za leto 
1977 z veljavnostjo od 1. 1. 
1977. Poznejše stopnje amor- 
tizacije bodo določene v skla- 
du z novimi smernicami raz- 
voja stanovanjskega gospo, 
darstva v prihodnjih letih, v 
okviru zakona o revaloriza- 
ciji in amortizaciji stanovanj- 
skih hiš in stanovanj, ki je 
sedaj v pripravi. 

Predložena zasnova glede 
stopnje amortizacije stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini pa ni ute- 
meljena v primerih, ko gre 
za stanovanjske hiše in sta- 
novanja, katerih ocenjena 
vrednost po točkovalnem si- 
stemu ne dosega 40 valorizi- 
ranih točk, v skladu z zako- 
nom o ugotovitvi vrednosi 
stanovanjskih hiš in stan> 
vanj. Obračunavanje in izlo- 
čanje sredstev amortizacije 
za take stanovanjske hiše .n 
stsnoi anja — v praksi ;?-~e 
za zelo slabe in zastarele sta- 
novanjske prostore — ni ute- 
meljeno glede na to, da sta- 
narine v celoti ne omogoča- 
jo normalnega vzdrževanja 
tovrstnih objektov. Določanje 
amortizaciie bi samo zmanj- 
šalo že itak majhna sred- 
stva za vzdrževanje. 

Za uresničevanje samoup- 
ravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu je skupna komi- 
sija IK P CK Zveze komuni- 
stov Sloveni ie in P RS Zveze 
sindikatov Slovenije pripra- 
vila ustrezna izhodišča, ki 
pa so sedaj v raspravi. 

V lazpravi je tudi dogovor 
republik in pokrajin o posa- 
meznih elementih skupne sta- 
novaniske politike. 

Ker ni več možno čakati 
na sprejetje teh dveh doku- 
mentov, ki določajo dolgoroč- 
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nejšo politiko na področju 
stanovanjskega gospodarstva, 
vključno z opredelitvijo vlo- 

ge in pomena amortizacije, 
je treba določiti stopnjo 
amortizacije za leto 1977 z 

zakonom po hitrem postop- 
ku do 31. 12. 1977, ker bi 
sicer bili materialno priza- 

deti številni občani garadi 
določil zveznega zakona o 
amortizaciji. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
■    

ZBOR OBČIN — 16. 11. 1977  

Ali so znani konkretnejši tehnično-teh- 

nološki podatki za bodoči računalnik 

Zavoda SR Slovenije za statistiko? 

Marko Borštnar, delegat 
Skupščine občine Trebnje za 
Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je postavil nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Predlog odloka o financi- 
ranju programa nabave ra- 
čunalnika z opremo za Zavod 
SR Slovenije za statistiko ne 
obravnava tehničnih vpra. 
šanj računalniškega sistema. 

Pri nabavi ustreznega ra- 
čunalnika bi kazalo izbrati 
takšnega, ki bi bil inštaliran 
kot samostojen ali pa bi se 
ga dalo vključiti kot kom- 
plementarnega v že obstoječe 
ali pa planirane računalni- 
ške kapacitete v SR Sloveui. 
ji in SFRJ. 

Ali so v smislu zgoraj na- 
vedenega že znani konkret- 
nejši tehnično-tehnološki po- 
datki za bodoči računalnik 
Zavoda SR Slovenije za sta- 
tistiko. 

Na vprašanje je odgovoril 
Komel Franta, direktor za- 
voda za statistiko Socialistič- 
ne republike Slovenije. 

V času priprave odloka je 
zaradi relativno kratkega ča- 
sa, ki je na voljo za realiza- 
cijo celotne modernizacije 
statistično-informacijskega si- 
stema, bil v zveznem Urad- 
nem listu objavljen razpis, 

s katerim se javno zbirajo 
ponudbe za dobavo računal- 
niške opreme za računski 
center, katerega omenja to- 
variš Borštnar, ki naj bi 
imel sledeče tehnične podat- 
ke. Opremo naj bi sestav- 
ljalo: 

1. Centralni procesor s spo- 
minom velikosti najmanj 
1024 K bytov s potrebnimi 
kanali in konzolo. 

2. Podsistem magnetnih di- 
skov zmogljivosti 1,6 milijar. 
de bytov, s poprečnim ča- 
stim pristopa pod 50 milise- 
kund. 

3. Podsistem 6 enot mag- 
netnih trakov (4 devet sled- 
ne enote z gostoto najmanj 
1600 bpi in 2 sedem sledni 
enoti). 

4. Oprema za vhod podat- 
kov na luknjanih karticah. 

5. Dva vrstična tiskalnika 
z zmogljivostjo nad 1000 vr. 
stic v minuti. 

6. Osem lokalnih termina- 
lov. 

7. Standardna programska 
oprema. 

8. Programska oprema za 
baze podatkov. 

V ponudbi naj bodo tudi 
naslednje informacije: 

— možnost širjenja raču- 
nalniške opreme, 

— tehnični pogoji (zahteve 
po prostoru, klimatizaciji in 
napajanju z električno ener- 
gijo), 

— komercialni pogoji (mož- 
nost nakupa, kreditiranja ali 
najema), 

— dokazi sposobnosti, in 
sicer: pomoč pri uvajanju 
sistema; šolanje kadrov; po- 
goji in način vzdrževanja in 
preskrbe z rezervnimi deli. 

Na osnovi teh podatkov 
bodo proizvajalci ali proda- 
jalci ponudili svojo opremo 
(rok posredovanja ponudb 
poteče 30. novembra letos), 
s čemer bodo Zavodu za sta- 
tistiko znane tehnične pod- 
robnosti, pomembne za reali- 
zacijo prej omenjenega od- 
loka. 

K temu je potrebno do- 
dati še pomembno vsebinsko 
pojasnilo. Nanaša se na rav- 
no prej sprejeti amandma 
oziroma že prej nekoliko 
drugače formirani drugi odsta. 
vek četrtega člena omenjene- 
ga odloka. Ta namreč zave- 
zuje Zavod za statistiko, da 
uskladi tehnično stran na- 
bave opreme s tehnično op- 
remo, s katero razpolaga Re- 
publiški sekretariat za not- 
ranje zadeve. To pa pred- 
vsem zaradi tega, ker je v 
preteklem obdobju skupšči- 
na že sprejela odlok o mo- 
dernizaciji Republiškega sek- 
retariata za notranje zadeve. 
V okvirih tistega odloka je 
predvideno povezovanje skup- 
ščin občin na območju SR 
S'ovenije s kapacitetami ra- 

čunalnika pri notranjih za- 
devah in izkoriščanje tega 
računalnika, čeprav samo za 
dejavnost notranjih zadev. V 
celotnem konceptu povezova. 
nja in modernizacije stati- 
stičnega informacijskega si- 
stema, v katerega delno, v 
smislu zakona o statističnih 
raziskovanjih spada tudi Re- 
publiški sekretariat za notra- 
nje zadeve, je tehnično-tehno- 
loško zamišljena povezava 
računalnikov notranjih zadev 
in statistike. To predvsem 
zaradi tega, da bi se lahko 
vse informacije, s katerimi 
razpolaga statistični sistem 
oziroma v okvirih statistič- 
nega sistema Zavoda za sta- 
tistiko ali tudi drugi organi 
in organizacije, kar sem po- 
jasnil že prej, bile na voljo 
skupščinam občin, ki bodo 
imele s terminali povezavo 
z računalnikom Republiške- 
ga sekretariata za notranje 
zadeve. Praktično to pomeni, 
da bo ta isti terminal upo- 
raben tudi za zvezo z raču- 
nalnikom Zavoda za statisti- 
ko, to pa seveda tudi po- 
meni, da bo skupščina ob- 
čine lahko po tej poti pove- 
zana z dvema računalnikoma. 

Sodim, da je s tem dan 
odgovor na vprašanje tovari- 
ša Borštnarja, ki je. kot sem 
ga razumel, predvsem bil 
usmerjen v to, kakšne so 
praktične tehnične možnosti 
skupščine občine, da bo lah- 
ko izkoriščala računalnik Za- 
voda za statistiko oziroma 
informacije iz statističnega 
informacijskega sistema. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE Klub delegatov 

Pogovori o aktualnih problemih družbenega razvoja 
Med nalogami, določenimi s programi dela sekcij 

Kluba delegatov za področja dela posameznih zborov 
Skupščine SR Slovenije, ki so bili sprejeti v oktobru 
1977, so tudi srečanja delegatov z namenom dopolnil- 
nega informiranja in izmenjave mnenj o aktualnih 
problemih družbenega razvoja. 

Izvršni odbor Kluba delegatov organizira v zvezi s 
to nalogo pogovore z delegati, ki bodo v Klubu dele- 
gatov ob sredah popoldne ob 17. uri. V novembru in de- 
cembru bodo obravnavane naslednje teme: 

23. 11. — Edvard Kardelj: »Smeri razvoja političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja.« 

Pogovor bo vodil tov. Stane Markič, predsednik 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

7. 12. — Metodologija informiranja in vplivanje na 
sprejemanje odločitev delegatov. 

Pogovor bo vodil tov. Beno Zupančič, podpredsednik 
Skupščine SR Slovenije. 

14. 12. — Vzroki sprememb in smeri razvoja volil- 
nega sistema. 

Pogovor bo vodil tov. Miro Gošnik, predsednik vo- 
lilne komisije predsedstva RK SZDL Slovenije. 

21. 12. — Aktivnosti v zvezi s pripravo prostorskega 
plana Slovenije ter izvajanjem urbanistične in zemlji- 
ške politike. 

Razgovor bo vodila tov. Mara Zlebnik, predsednica 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni odbor Kluba delegatov vabi k čimvečji ude- 
ležbi. 

12 
poročevalec 



Iz Skupščine SFRJ 

. 

RAZVOJNA POLITIKA    

Večja zavzetost vseh družbenih sil - pogoj 

za uspešno uresničevanje piana   

® Po oceni je Osnutek resolucije dober temelj za začetek procesa usklajevanja 
stališča republik in pokrajin 

• Točneje naj Resolucija opredeli tiste smeri družbenega sodelovanja, ki bodo 
zagotovile delavcem v združenem delu, da postanejo temelfni nosilci razvoja 

• Zahteva po doslednem spoštovanju temeljnih elementov sistema cen in družbene 
kontrole cen 

• Predvideli naj bi zaščitne ukrepe za primer, da bi v prihodnjem letu prišlo do 
bistvenih odstopanj pri uresničevanju dogovorjene politike cen 

• Kar najbolj bo potrebno zožiti prostor za delovanje administrativnih ukrepov in 
zagotoviti večjo vlogo združenega dela 

• Obljuba, da bo financiranje proračuna federacije slonelo na protiinflacijskih 
temeljih, ni izpolnjena 

• Pred široko razpravo o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
bilanco 

9 Preširoko razpravo o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in pokrajin 

Delovna telesa Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ so razpravljala o Os- 
nutku resolucije o politiki 
uresničevanja Družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje 
od 1976 do 1980 v letu 1978 
(AS 554). Osnutek resolucije 
smo objavili v predzadnji šte- 
vilki našega glasila. 

KakoT je znano bo resolu- 
cijo, ko bodo dale soglasje vse 
skupščine republik in pokra- 

jin, sprejel Zbor republik 
in pokrajin. Ker v času raz- 
prave v delovnih telesih Zbora 
tega dokumenta še niso ob- 
ravnavale in sprejele skupš- 
čine republik in pokrajin, so 
delegati v predhodni razpravi 
izmenjali mnenja s Osnutku 
resolucije. Ob tej priložnosti 
so delegati postavili mnogo 
vprašanja, na katera so od- 
govorili predstavniki Zveznega 
izivršnega sveta in pristojnih 

organov zvezne uprave. Mimo 
tega so stališča ustreznih fo- 
rumov posredovali tudi pred- 
stavniki Zvezne konference 
SZDL Jugoslavije, Zveze sin- 
dikatov Jugoslavije in Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije. 

Odbor za tržišče in cene je 
podprl temeljno usmeritev Os- 
nutka resolucije. To še po- 
sebej velja za politiko sta- 
bilizacije, dinamiko gospodar- 
ske rasti, zmanjšanje defici- 
ta plačilne bilance in odprav- 
ljanje inflacije. Ugodno so 
ocenili tud: to, da so poleg 
Osnutka resolucije pravočasno 
dobili tudi spremljajoča gra- 

Objavljamo povzeteK mnenj, 
predlogov in ocen, ki smo jih 
slišali na sejah štirih delovnih 
telesih Zbora. Razpravo v os- 
talih treh delovnih telesih pa 
bomo objavili v prihodnji šte- 
vilki. 

diva, ki omogočajo bolij vse- 
binsko razpravo o ekonomski 
politiki, prizadevanjih združe_ 
žemega dela in drugih družbe- 
nih subjektov pri določanju te 
politike. 

Ob vseh teh pozitivnih vrli- 
nah dokumenta pa so delega- 
ti istočasno iarekli tudi mno- 
ge kritične pripombe o po- 
sameznih delih Osnutka reso- 

      i mini m 
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lucije. Talko smo na primer 
slišali oceno, naj bi resolucija, 
ko govori o nadaljnjem raz- 
voju družbenoekonomskih 
odnosov, jasneje opredelila 
tiste smeri družbenega delova- 
nja, ki bodo zagotovile delav- 
cem v združenem delu, da po- 
stanejo temeljni nosilci raz- 
voja. V skladu s tem stališ- 
čem so predlagali, da bd bese- 
dilo točno določilo ustrezne 
naloge na vseh področjih 
družbene reprodukcije in še 
posebej na področjih cen in 
zunanjetrgovinskega režima. 

Glede kmetijstva so delega- 
ti menili, da je nujno po- 
trebno bolj poudariti temeljni 
cilj na tean področju v pri- 
hodnjem obdobju. Ta je: po- 
večanje obsega proizvodnje ob 
istočasnem izgrajevanju novih 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na vasi. 
Kar zadeva položaj zasebnih 
kmetijskih proizvajalcev, pa 
so se člani Odbora zavzeli za 
učinkovitejše reševanje njiho- 
vega pokojninskega in zdrav- 
stvenega zavarovanja. To bo 
mogoče doseči z boljšo or- 
ganiziranostjo in z združeva- 
njem ter povezovanjem kme- 
tov z družbenim sektorjem. 

Predvidene stopnje rasti v 
prihodnjem letu so prav tako 
med razpravo posebej obrav- 
navali. Pri tem so delegati 
torekli določene zadržke. Pre- 
učiti je namreč potrebno stop- 
njo rasti industrijske proiz- 
vodnje. Z drugimi besedami 
povedano, naj bi ocenili mož- 
nosti za njeno uresničitev v 

DOHODEK MORA RASTI 
OBLIK PORABE 

Glede kompenzacij, kakor 
so menili delegati med raz- 
pravo, bo potrebno preučiti 
celotno to področje in pri 
tem upoštevati vse dosedanje 
rešitve in dogovore med re- 
publikami in pokrajinama. 
Pri tem bo potrebno upošte- 
vati tudi dispariteto cen, ki so 
Jo povzročili sprejeti ukrepi. 

Ob upoštevanju pojavov, ki 
motijo normalno delovanje 
enotnega jugoslovanskega tr- 
žišča je Odbor ocenil, da mo- 
rajo pristopni organi, v so- 
delovanju a republikami in 
pokrajinama, pripraviti poro- 
čilo, ki bo celovito opozorilo 
na vse probleme na tem po- 
dročju in spodbudilo predla- 
ganje ukrepov ter akcij za za- 
gotovitev delovanja tega tr- 
žišča na območju celotne Ju- 
goslavije. 

Prav tako so člani Odbora 
posredovali več predlogov tu- 

pogojih, ko mora uvoz os- 
tati na ravni letošnjega leta. 
Ob tem so delegati opozorili 
na visoko stopnjo odvisnosti 
naše industrije od uvoza re- 
produkcijskega materiala in 
opreme. 

Najštevilnejše pripombe 
smo slišaili glede na tistega 
dela Osnutka resolucije, ki 
govori o politiki cen.Vsi raz- 
pranrljaloi so se strinjali s te- 
meljno usmeritvijo, da mora 
biti rast cen v prihodnjem le- 
tu počasnejša od rasti cen v 
letu 1977. Toda, ob tem so tu- 
di opozorili, da ta del Osnut- 
ka resolucije, čeprav še ni- 
mamo sprejetega Zakona o te- 
meljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen, odstopa od 
temeljnih elementov sistema, 
ki je v glavnem že zasnovan. 
če Osnutek resolucije ne bo 
vseboval tudi temeljnih ele- 
mentov sistema cen, so oceni- 
li na seji, tega dela doku- 
menta ne bi mogli sprejeti. 

Nejasnosti besedila, ki go- 
vori o rasti cen, življenjskih 
stroških in inflaciji, so spod- 
budile delegate k zahtevi, da 
v Osnutku resolucije ne bodo 
zapisane nedorečene rešitve. 
Bolje rečeno, na temelju ma- 
terialnih bilanc in celotnih 
predvidenih gibanj, je po- 
trebno kvalificirati rast cen, 
in stopnjo inflacije. Prav ta- 
ko je potrebno določiti us- 
trezne protiukrepe pa primer, 
če bo prišlo do bistvenih od- 
stopanj pri uresničevanju do- 
ločene politike v prihodnjem 
letu. 

HITREJE OD VSEH 

di glede izpolnitve gradiva v 
ostalih delih Osnutka resolu- 
cije. Med drugim so se zav- 
zeli, naj ne bd bila politika 
razvoja ekonomskih odnosov 
s tujino preveč defenzivna in 
v določeni meri tudi restrik- 
tivna. Ob tem so menili, naj 
bi izvoz naraščal bolj dina- 
mično kot to predvideva Os- 
nutek resolucije. Tudi v tej 
smeri bo potrebno opredeliti 
določene ukrepe, ki zdaj niso 
predlagani. 

Na področju politike zapo- 
slovanja so delegati omenili, 
da Osnutek ne poudarja vloge 
združenega dela pri reševanju 
tega pomembnega problema. 
V odboru so opozorili na ob- 
veznost združenega dela, ki 
mora zagotavljati nova delov- 
na mesta za reševanje vpra- 
šanj zaposlovanja. 

Na koncu seje pa so delega- 
ti posredovali tudi mnenje, 

da politiko delitve ni mogoče 
uokviriti samo na omejevanje 
skupne in splošne porabe pri 
delitvi družbenega proizvoda. 
Sprejeli so stališče, naj bi se 

vse vrste porabe povečale po- 
časneje od rasti dohodka. Se 
posebej velja to za osebno 
porabo. 

SPREJETI UKREPI ZA HITREJŠE PRESTRUKTURIRA- 
NJE GOSPODARSTVA 

Ob enotni oceni, da so te- 
meljni cilji in naloge Osnuitka 
resolucije v skladu z Družbe- 
nim planom Jugoslavije na 
obdobje od leta 1976 do 1980. 
leta, so člani Odbora za kre. 
ditno-monetarni sistem posre- 
dovali tudi vrsto pripomb. Ta- 
ko so med drugim tudi opozo- 
rili, da je največjo pomanj- 
kljivost v predlagani kon- 
cepcij Osnuitka resolucije to, 
ker ne opredeljuje obveznosti 
(predvsem na rami federaci- 
je), za uskladitev instrumen- 
tarija in določitev mehaniz- 
mov ukrepov ekonomske po- 
litike v skladu z Zakonom o 
združenem delu in drugimi si- 
stemskimi zakoni. Prav tako 
so poudarili, da daje Osnutek 
resolucije širok manevrski 
prostor za delovanje admini- 
strativnih ukrepov, kar goto- 
vo ni v skladu z našim samo- 
upravnim sistemom. 

Ker so sprejeli stališče, da 
so sprejemljive predlagane 
stopnje rasti, saj so odraa te- 
žnje, kako bi s hitrejšim ra- 
zvojem premagali sedanje te- 
žave, so delegati dali tudi vr- 
sto predlogov za jasnejšo op- 
redelitev nalog in ukrepov in 
akcij na tem področju. 

Ugotovili so, da počasen 
proces prestrukturiranja go- 
spodarstva v mnogočem ote- 
žuje uresničevanje planskih 
nalog. To velja predvsem za 
trajnejšo stabilizacijo gospo- 
darstva, kakor tudi za politi- 
ko hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj raavitih repub- 
lik in SAP Kosovo. Zaradi te- 
ga so predlagali sprejem uk- 
repov, s katerimi bi spreme- 

nili sedanji položaj, saj jih 
Osnutek resolucije ne predvi- 
deva. 

Ko so na seji govorili o pro- 
blemih na področju investira- 
nja, so poudarili, da je zna- 
ten zastoj pri sklepanju sa- 
moupravnih sporazumov po- 
slovnih bank in drugim fi- 
nančnih institucij glede zago- 
tavljanja prednosti kreditira- 
nju tistih investicijskih prog- 
ramov, s katerimi bi zagoto- 
vili povečanje kapacitet v de- 
javnostih posebnega pomena. 
Zaradi tega so delegati vpra- 
šali, kako je mogoče reševati 
probleme, ki nastajajo na ju- 
goslovanskem tržišču zaradi 
pomanjkanja teh sporazumov. 

Glede politike omejevanja 
uvoza opreme so menili, naj 
bo uvoz restriktiven takrat, 
kadar bi želeli uvoziti tisto 
opremo, ki je konkurenčna 
domači. Istočasno pa so se 
tudi zavzeli, naj ne bi bili re- 
striktivni samo na tem po- 
dročju. To še tembolj, ker 
odpade, pri skupno 7 milijar- 
dah dinarjev uvozsa, na opre- 
mo le 1,5 milijarde dinarjev. 
Ostanek, ki doseže 5,5 milijar- 
de dinarjev pa odpade na 
surovine in druge proizvode. 

Ne uresničuje se dogovorje- 
na politika hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo, so 
ugotovili delegati. Razlike pri 
razvoju med razvitimi in ne- 
razvitimi območji se večajo 
namesto da bi se zmanjševale. 
Zaradi tega so predlagali naj 
bi te probleme posebej pre- 
učili in morda sprejeli tudi 
dopolnilne ukrepe. 

ODPRTA VPRAŠANJA PRI FINANCIRANJU 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Delegati so najprej spom- 
nili, da je Odbor, med obrav- 
navo resolucije za preteklo 
leto zaprosil Zvezni izsršmi 
svet, naj preuči probleme fi- 
nanciranja proračuna federa- 
oije na protiinflacijskih teme- 
ljih in v letu 1977 izdela si- 
stem financiranja proračuna 
na teh temeljih. Nato pa so 
ocenili, da predlaganih reši- 
tev v Osnutku resolucije za 
pokrivanje deficita proračuna 
federacije ni mogoče sprejeti. 
Zaradi tega so predlagali, naj 

bi še enkrat preučili vse mož- 
ne rešitve za poritje deficita 
proračuna federacije. To še 
toliko bolj zato, ker bo po- 
trebno 15 odstotkov proraču- 
na federacije za leto 1978 po- 
kriti iz primarne emisije. 

Zelo konkretne so bile tuđi 
pripombe delegatov glede 
predlaganih ukrepov za 
zmanjševanje zadolženosti go- 
spodarstva, glede cen, življen- 
skih stroškov, kriterijev in 
meril za ugotavljanje dohod, 
ka, kakor tudi glede delova- 
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nja interesnih skupnosti aa 
ekonomske odnose s tujino. 

člani Odbora so poudarili, 
da je del Osriuitka resolucije, 
ki govori o kređitoo-monetar- 
ni politiki v prihodnjem letu, 
razmeroma splošen in nekon- 
kreten. Menili so, da je Druž- 
beni plan pri tem mnogo bolj 
natančen. Zato so predlagali, 
da bi v besedilo resolucije 

zapisali konkretne ukrepe 
kreditno -monetarne politike 
glede urejanja globalnega ob- 
sega denarne mase, usmerja- 
nja bančnih kreditov in na- 
membnosti razdelitve primar- 
ne emisije. Podobno pa naj 
velja tudi za ukrepe za ures- 
ničevanje ciljev selektivnega 
programa kreditne politike. 

ODPRAVITI NESKLADJE V GOSPODARSKIH 
GIBANJIH 

Med svojimi ocenami o Os- 
nutku resolucije je Odbor za 
ekonomske odnose s tujino 
posebej poudaril, kako ni 
mogoče obravnavati dela Os- 
nutka resolucije o gibanjih v 
plačilni in devizni bilanci dr- 
žave, kako še niso pripravlje- 
ni dokumenti o vlogi oziroma 
poziciji republik in pokrajin 
in tej bilanci. Delegati so sli- 
šali pojasnilo, da teh doku- 
mentov ni zaradi tega, ker še 
niso v Medrepubliškem komi- 
teju za ekonomske in deviz- 
ne zadeve dokončno uskladi- 
li stališč o kriterijih in me- 
todologiji izdelave plačdlno-bi- 
lančnih pozicij republik in po- 
krajin. Delegati so kljub temu 
opozorili, da bi bilo potreb- 
no ta gradiva pripravita do 
usklajanja stališč republik 
in pokrajin. 

Med razpravo so opozorili 
delegati tudi na določeno ne- 
skladnost v Osnutku resolu- 
cije med planirano industrij- 
sko proizvodnjo, porabo, 
uvoaom in izvozom. Posebej 
so predlagali, da mora rast 
izvoza doseči 6 odstotkov. Is- 
točasno pa bo v prihodnjem 

letu potrebno ob tem zadržati 
uvoz na letošnji ravni in znat- 
no omejiti porabo. Po drugi 
strani Osnutek načrtuje 7 do 
8 odstotno rast industrijske 
proizvodnje. Na seji so me- 
nili, da tako postavljena raz- 
merja ne ustrezajo. Zaradi te- 
ga so zahtevali točnejša poja- 
snila predlagateljev. Istočasno 
pa so tudi vprašali kakšen je 
položaj in kakšni so učinki 
izkoriščanja deviznih rezerv. 

Veliko so govorili tudi o ti- 
stih rešitvah v Osnutku reso- 
lucije, ki niso v skladu s po- 
stavkami v srednjeročnem pla- 
nu. Op ožjo rili so na primer, da 
ni ugotovljena konutiuiteta 
ukrepov oziroma, da predla- 
gane kvalifikacije gibanj v 
letu 1978 ne zagotavljajo iz- 
polnitve planskih nailog. Prav 
taiko so opozorili na znatne 
zamude pri realizaciji novih 
zakonskih predpisov, Osnutek 
resolucije to le bežno omenja. 
Ob upoštevalnju vseh teh 
okoliščin so člani Odbora pou- 
darili nujnost programiranja 
dela vseh dejavnikov in ude- 
ležencev pri sprejemanju tega 
dokumenta. 

V SREDIŠČU POZORNOSTI: IZVOZNA IN UVOZNA 
POLITIKA 

Posebno pozornost so name- 
nili tudi obravnavi uvozne in 
izvozne politike. Med drugim 
so ocenili, df bo težko dose- 
či načrtovano industrijsko 
proizvodnjo in obseg investi- 
cij, če bo uvoz resnično os- 
tal na letošnji ravni. Se en- 
krat so opozorili na nevzdrž- 
nost predlaganih proporcev 
v gibanjih izvoza in uvoza, 
proizvodnje in porabe. Ob tem 
pa so podrobno spregovorili 

izvoza tistega blaga, s katerim 
se dosega pomemben neto de- 
vizni učinek. 

Kar zadeva uvoz reproduk- 
cijskega materiala, so pred 
razpravo ocenili ,da ga je 
potrebno obravnavati skupaj 
z upoštevanjem stanja zalog. 
Prizadevati si bomo morali, 
da bomo te materiale uvažali, 
ko bodo najcenejši na tržiš- 
čih, saj bomo s tem prepreči- 
li nepotrebno odlivanje deviz. 

V nadaljevanju predhodne 
obravnave Osnutka resolucije 
so delegati vsestransko ana- 
lizirali gibanje uvoza in iz- 
voza. Pri tem so opozorili, 
da pretirana rast uvoza in zao- 
stajanje izvoza zelo negativno 
vplivata na položaj naše zuna- 
njetrgovinske in plačilne bi- 
lance. Da bi preprečili in 
spremenili ta položaj so pred- 
lagali različne ukrepe za učin- 
kovitejše izpolnjevanje nalog 
pri izboljševanju položaja na- 
še države v mednarodni me- 
njavi. Ob tem so opozorili na 
pomen posameznih področij 
gospodarstva. Od bazičnih vej 

industrije, turizma do agroin- 
dustrijskega kompleksa in 
drugih. Istočasno so opozorili 
tudi na pomembne razlike 
med posameznimi republika- 
mi in pokrajinama, ki povzro- 
čajo težave pri reševanju 
vprašianj in plačilne bilance. 
Pozornost delegatov je sproži- 
lo stališče, naj deficit plačilne 
bilance ne bi razporejali line- 
arno, temveč naj bi to breme 
prevzele republike in pokraji- 
ne v razmerjih, ki bi ustrezala 
njihovemu sodelovanju pri 
ustvarjanju tega deficita. 

Med osvetlitvijo problemov 
ekonomskih odnosov naše dr- 
žaive s posameznimi regijami 
v svetu in še posebej z deže- 
lami v razvoju, so se delegati 
zavzeli za preučitev strategije 
nastopa na tujih tržiščih. Ta- 
ka analiza bo nuijna, saj mo- 
ramo doseči dva cilja: mak- 
simalne učinke in obenem 
spoštovanje temeljnih načel, 
na katerih gradimo naše od- 
nose z drugimi državami. Ti 
pa so: neodvisnost, enako- 
pravnost ir odprtost svetu. 

PREMAJHNA POZORNOST PROBLEMOM 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

o posledicah, ki bodo lahko 
nastale zaradi nepreciznoga 
planiranja. Med razpravo so 
zahtevali dopolnilne obrazlo- 
žitve za posamezne kvantifika- 
cije in za določene rešitve. 
Posredovali pa so tudi veliko 
vsebinskih predlogov. Na 
primer, da bi v poglavju Os- 
nutka resolucije, ki obravna- 
va stimulacijo izvoza, dopol- 
nili besedilo z odstavkom o 
spodbujanju nadaljnje rasti 

Odbor za vprašanja razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik In avtonomnih po- 
krajin je obravnaval celoten 
Osnutek resolucije. Posebno 
pozornost pa je pri tem na- 
menil tistemu delu, ki govo- 
ri o hitrejšem razvoju gos- 
podarsko manj razvitih obmo- 
čij. 

Delegati tega Odbora so 
podprli besedilo Osnutka re- 
solucije. Ob tem pa so v na- 
čelni razpravi dali mnoge pri- 
pombe in predloge. Tako . so 
med drugim omenili, da se iz 
Osnutka resolucije ne da raz- 
brati, kako naj bi izboljšali 
razvoj dejavnosti posebnega 
pomena. Prav taiko ba bilo po- 
trebno, glede na sedanje sta- 
nje, predvideti dinamičnejšo 
stopnjo rasti družbenega pro- 
izvoda. To še posebej v in- 
dustrijski proizvodnji. Zelo 
konkretne predloge pa so po- 
sredovali delegati za preciz- 
ne jše in ustreznejše obliko- 
vanje ukrepov za dinamičnejši 
razvoj ekonomskih odnosov 
naše države s tujino. 

Ko so govorili o delu Osnut- 

ka resolucije, ki omenja po- 
litiko in ukrepe aa hitrejši raz- 
voj gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo, 
so najprej ocenili, da Osnutek 
resolucije ne namenja dovolj 
pozornosti vprašanjem v tem 
poglavju. Na to pa so sprego- 
vorili o konkretnih predlogih 
za spremembo posameznih 
stališč o Osnutku resolucije. 

Sklenili so, da bodo v Od- 
boru posebej govorili o ures- 
ničevanju politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in pokrajin. 
To razpravo bodo pripravili 
pred končnim usklajevanjem 
stališč v resoluciji. Izhajala pa 
bi iz analize, ki jo priprav- 
ljajo za Zvezni iavrini svet in 
za Predsedstvo SFRJ. Prav 
tako so na seji sklenili, da 
bodo marca prihodnje leto v 
Odboru razpravljali na te- 
meljih analize o uresničevanju 
Družbenega plana Jugoslavije 
za minuli dve leti. Ob tej pri- 
ložnosti bodo sprejeli stališ- 
ča o nalogah na tem področju 
pri uresničevanju srednjeroč- 
nega plana. 
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NOVI PREDPISI 

Predložen zmanjšan proračun še za 6 milijard 

# Zvezni izvršni svet je sprejel večino pripomb na prvotne predloge prihodkov in 
izdatkov federacije za leto 1978 

# Prispevki republik in avtonomnih pokrajin zmanjšani za dve milijardi dinarjev 

# Zadolžitev federacije manjša za 3,5 milijarde dinarjev, dohodki od carin in uvoznih 
davščin pa za 821,5 milijona dinarjev 

PRIPOMBE REPUBLIK IN POKRAJIN Upoštevajoč pripombe re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin, kot tudi na osnovi naj- 
novejših ugotovitev gibanj iz 
prvotnih razprav o Osnutku 
resolucije za prihodnje leto, 
je Zvezni izvršni svet te dni 
poslal delegatom v Skupščini 
SFRJ Drugi dopolnilni pred- 
log k Osnutku zakona o sku- 
pnem obsegu proračunskih 
izdatkov federacije za leto 
1978 (AS 541). 

Po tem dokumentu bo pro- 
račun federacije za leto 1978 
zmanjšan za 6,3 milijarde di- 
narjev v primerjavi s prvot- 
nim predlogom, vsebovanim 
v Osnutku zakona, S tem os- 
nutkom je bilo namreč pred- 
videno, da bo skupen obseg 
prihodkov in izdatkov znašal 
86,4 milijarde dinarjev. Na 
osnovi najnovejšega dopolnil- 

Z najnovejšo verzijo Pro- 
računa federacije za leto 1978 
je predvideno zmanjšanje le 
treh postavk prihodka. Ta- 
ko naj bi bil del od carin in 
uvoznih davščin zmanjšan za 
821,5 milijonov dinarjev, 
sredstva iz posebnega izvo- 
ra — za 3,5 milijarde dinar- 
jev in prispevek republik in 
pokrajin — za dve milijar- 
de dinarjev. 

Razumljivo se bodo za us- 
trezno vsoto zmanjšali tudi 
izdatki v proračunu federaci- 
je. Tako bi glede na prvot- 
ni predlog sredstva za delo 
zveznih organov bila manj- 
ša za 50 milijonov dinarjev, 
negospodarske investicije za 

nega predloga Zveznega izvr- 
šnega sveta, iz katerega izha- 
ja tudi prečiščeno besedilo 
Osnutka zakona, bo znašal 
skupen obseg izdatkov in pri- 
hodkov federacije za leto 
1978 80.1 milijarde dinarjev. 
To seveda pomeni, da bi se 
obseg prihodkov in izdatkov 
federacije zmanjšal za 7,3 od- 
stotka v primerjavi s prvot- 
nim predlogom, to je, da bi 
se povečal za 11,7 odstotka 
v primerjavi z proračunom 
federacije za leto 1977. V ob- 
razložitvi tega najnovejšega 
predloga je prav tako pod- 
črtano, da takšno zmanjšanje 
ustreza sprejeti politiki niž- 
je rasti proračunske porabe 
v primerjavi na rast družbe- 
nega proizvoda, to je narod- 
nega dohodka. 

100 milijonov dinarjev, teko- 
če financiranje zveznih direk- 
cij za 4 milijone, največje 
zmanjšanje (3,6 milijarde) pa 
bi bilo z odlaganjem poravna- 
ve obveznosti iz prejšnjih let, 
kot tudi obveznosti iz naslo- 
va pospeševanja zunanjetrgo- 
vinske menjave. (3 milijar- 
de). Povečali bi se le izdat- 
ki na račun dodatnih sred- 
stev za pokojnine vojaških 
zavarovancev in to za 22,4 
milijona. Povečanje sredstev 
bi zabeležili pri Službi druž- 
benega knjigovodstva (11 mi- 
lijonov) in pri Jugoslovanski 
ljudski armadi zaradi porav- 
nave obveznosti iz prejšnjih 
let (244,5 milijonov dinarjev). 

Kot je znano so imele re- 
publike in pokrajine vrsto 
pripomb na prvotni projekt 
Proračuna federacije za leto 
1978. in so bile zato nareje- 
ne tudi omenjene spremem- 
be. Te spremembe so se na- 
našale pred vsem na to, da 
sredstva proračuna rastejo 
hitreje od rasti družbenega 
proizvoda in da v prvotnem 
predlogu niso bila usklajena 
s sprejeto politiko o dogovo- 
rjeni rasti splošne porabe 
družbenopolitičnih skupnosti. 
Prav tako je bilo ugotovlje- 
no, da je Proračun federa- 
cije deficiten, da je preveč 
izločenih prihodkov od carin 
in uvoznih davščin za pospe- 
ševanje zunanjetrgovinske 
menjave, vendar obenem ka- 
že, da so ta izločanja pre- 
majhna. Prav tako je preve- 
lika zadolžitev federacije pri 
Narodni banki Jugoslavije, 
kot tudi prispevek republik 
in pokrajin, ki so prav tako 

Na vse te pripombe je Zve- 
zni izvršni svet odgovoril v 
obrazložitvi tega dokumenta 
opozarjajoč najprej, da so 
postavke v Osnutku zakona 
in Osnutku proračuna federa- 
cije usklajene z rastjo pro- 
računa in družbenega proiz- 
voda in da so bile v skladu 
s proklamacijo rasti prora- 
čunske porabe federacije po 
nižji stopnji od normalne ra- 
sti družbenega proizvoda sku- 
pnega gospodarstva. 

Zvezni izvršni svet meni, 
da so sredstva za pospeš .va- 
nje zunanjetrgovinske menja- 
ve visoka, toda njihova viši- 
na je pogojena s sistemom, 
ki velja na tem področju, za- 
torej brez njegove spremem- 
be teh sredstev ni mogoče 
zmanjšati. Nasprotno, po 
prepričanju Zveznega izvršne- 

po nekaterih pripombah ne- 
enakomerno obremejene s 
prispevki za proračun fede- 
racije in z vnašanjem njiho- 
vega dela prihodka od te- 
meljnega davka od prometa 
proizvodov v postavko »izvir- 
ni prihodki« federacije. 

Del pripomb kaže, da pri 
sestavljanju Osnutka zakona 
in Osnutka proračuna federa- 
cije za leto 1978 ni bilo v 
zadostni meri upoštevano, da 
so republike in avtonomne 
pokrajine prevzele sredi leta 
1977 obveznosti za plačilo 
premij in kompenzacij v 
kmetijstvu. Obenem je pre- 
vladovalo mnenje, da je viso- 
ka rast sredstev za negospo- 
darske investicije, da so pre- 
dvideni visoki izdatki za de- 
lo zveznih organov in organi- 
zacij zaradi velikega števila 
zaposlenih in da so nerealno 
ocenjeni izvirni prihodki od 
carin in uvoznih davščin. 

ga sveta, bi morali sprejeti 
tiste pripombe, s katerimi je 
treba ta sredstva povečati. 

Sugestije za zmanjšanje ob- 
sega zadolžitve federacije pri 
Narodni banki so, kot je vi- 
deti, sprejete, kot tudi stališ- 
ča o znižanju prispevkov re- 
publik in pokrajin. Ni pa mo- 
goče sprejeti zahteve, da rast 
skupnih obveznosti republik 
in pokrajin do proračuna fe- 
deracije, kakor tudi njihove 
obveznosti za intervencije v 
kmetijstvu, ne presežejo pla- 
nirane nižje stopnje rasti 
družbenega proizvoda oziro- 
ma, da naj rastejo v skladu 
z družbenim proizvodom. Za 
to stališče Zveznega izvršne- 
ga sveta je prav tako dano 
široko pojasnilo in rešeno, 
da bi v tem primeru nastale 
motnje v prihodkih in izdat- 
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kih, ko se opravlja dokončen 
obračun po uresničenih giba- 
njih družbenega proizvoda in 
narodnega dohodka. Prav za- 
radi tega bi morali obvezno- 
sti republik in pokrajin oce- 
njevati v zvezi s predvideva- 
nji o uresničevanju temeljne- 
ga prometnega davka, ker se 
iz te postavke večinoma ali 
v celoti poravnavajo obvez- 
nosti do federacije. 

Kar zadeva pripombe na 
neenake obremenitve repub- 
lik in pokrajin pri izločanju 
dela temeljnega davka od 

prometa proizvodov v prora- 
čun federacije, Zvezni izvr- 
šni svet soglaša, da so raz- 
lična zajemanja glede na to, 
da se ti prihodki zajemajo 
po 33. členu Zakona o finan- 
ciranju federacije po linear- 
ni stopnji 50 odstotkov. Is- 
točasno je dodano, da pri 
planiranju teh prihodkov ni 
mogoče upoštevati specifičnih 
težav posameznih republik in 
pokrajin, ker so se prav one 
dogovorile o načinu plačeva- 
nja sredstev kot trajno re- 
šitev in so jim bile te oko- 

liščine znane v času izdaje 
Zakona o financiranju fede- 
racije. 

Končno je bil sprejet tudi 
očitek, o prevelikem obsegu 
prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin in je nova 
postavka vnovič ocenjena na 
podlagi podatkov o njihovi 
realizaciji za deset mesecev 
tega leta. 

Ker se tretjina zmanjšanja 
prihodkov proračuna federa- 
cije nanaša na ustrezno zma- 
njšanje prispevkov republik 

in avtonomnih pokrajin, so 
nastale spremembe v njiho- 
vih obveznostih do proraču- 
na. Tako bo po najnovtejšem 
predlogu v prihodnjem letu 
SR Bosna in Hercegovina 
vplačala v Proračun federaci- 
je 2,6 milijarde dinarjev, SR 
Črna Gora 378,9 milijona, SR 
Hrvatska 5,5 milijarde, SR 
Makedonija 1.1 milijarde, SR 
Slovenija 3,5 milijarde, SR 
Srbija 5,6 milijarde, SAP Ko- 
sovo 83,6 milijona in SAP 
Vojvodina 2,3 milijarde di- 
narjev. 

Prispevek k razčlenitvi in uresničevanju 

samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 

® Sredstva za stanovanjsko izgradnjo je nujno potrebno obdržati na družbeno 
dogovorjeni ravni 

G Ustrezneje naj bi uredili vprašanje izločanja sredstev za topli obrok 

© Podaljšali naj bi rok za končno razporeditev prihodkov od skupnega dela, saj sedaj 
predvideni 8-dnevni rok ne bo zadoščal 

STANOVANJSKA IZGRADNJA Osnutek zakona o ugotavlja, 
nju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka (AS 542) 
je obravnavalo Predsedstvo 
Sveta Zveae sindikatov Jugo. 
slavijo. Na tej seji so med 
drugiii ugotovili, da je bese- 
dilo tega zakonskega osnutka 
dobra podlaga za razpravo in 
končen sprejem zakona. Za- 
kon, so ocenili na seji, taiko 
v celoti kot v posameznih 

IZGUBE 
Na seji so poudarili, da želi 

Osnutek zakona zagotoviti 
pravočasno družbeno reagira, 
nje zaradi izgub, ki jih ugo- 
tovijo med letom v periodič- 
nih obračunih. Toda, kakor so 
opozorili člani Predsedstva, 
zakonsko besedilo še ni pov- 
sem dorečeno. Zaradi tega se 
je Predsedstvo v sprejetih sta 
liščih zavzelo za spremembe 
in dopolnitve Osnutka zako- 
na, s katerim bi bolj poudari, 
li vlogo družbenopolitičnih 
skupnosti, ki sprejemajo uk- 
repe za odpravo motenj v 
poslovanju organizacij zdru- 
ženega dela. Prav tako naj 
bi zagotovili redno preverja- 

določbali razčlenjuje temelje 
samoupravnih družbeno-eko- 
nomskih in dohodkovnih od- 
nosov, določenih in oprede- 
ljenih v Zakonu o združe- 
nem delu. 

Med razpravo pa so člani 
Predsedstva Sveta ZSJ po- 
sredovali vrsto konkretnih 
pripomb in predlogov za 
spremembo sedanjega Os- 
nutka zakona. 

nje uresničevanja teh ukre- 
pov, vštevši tudi prekinitev 
vlaganj družbenih sredstev v 
temeljno organizacijo, ki ne 
zagotavlja rednega izvrševa- 
nja programa za saniranje 
izgufa. 

Ti predpisi, kakor je bilo 
rečeno na seji, naj bi dolo- 
čili tudi organe za redno 
družbeno preverjanje sana- 
cijskih postopkov temeljne 
organizacije. S tem bi bila 
še bolj jasno opredeljena 
vloga družbenopolitičnih 
skupnosti pri sprejemanju 
ukrepov za odpravo motenj 
v poslovanju organizacij 
združenega dela. 

Predsedstvo Sveta Zveze 
sindikatov Jugoslavije meni, 
da je pri izločanju sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo 
nujno potrebno ohraniti dru- 
žbeno dogovorjeno raven. 
Drugače rečeno — sredstva 
za stanovanjsko izgradnjo naj 
se redno izločajo med letom. 
V nobenem primeru pa se ta 
sredstva ne smejo obdavčiti. 
Če bi prišlo do spremembe 
pri sedanjem načinu izloča- 
nja sredstev za financiranje 
stanovanjske izgradnje (ker 
Osnutek zakona ne prinaša 
povsem natančnih rešitev za 
to področje), bi to lahko ne- 
ugodno delovalo na predvide- 
no dinamiko stanovanjske 
izgradnje. Z družbenim pla- 
nom je namreč predvideno, 
naj bi med leti 1976 do 1980 

TOPLI OBROK 
Iz ustreznih členov Osnut- 

ka zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka izhaja, ka- 
kor jo omenili na seji Pred- 
sedstva, da se ta del skupne 
porabe ne izloča iz tekočega 
dohodka. To pa, kot so pou- 
darili, lahko ogrozi doseže- 
ne rezultate na tem področ- 
ju. Upoštevati je namreč 
potrebno, da je v minulem 
obdobju sindikat vodil široko 
družbeno akcijo za uvedbo 

zgradili 820.000 stanovanj, do 
leta 1985 pa še milijon. 

Izločanje namenskih sred- 
stev za stanovanjsko izgrad- 
njo, kot so sklenili na seji, 
naj bi urejali z ustreznimi 
republiškimi in pokrajinski- 
mi zakoni. Upoštevati pa bi 
bilo potrebno tudi samou- 
pravne sporazume in dogo- 
vore v občinah, ki bi dolo- 
čili financiranje solidarnost- 
ne stanovanjske izgradnje 
stanovanj za udeležence NOV 
in subvencioniranje stanarin 
ljudem z nižjimi družinskimi 
dohodki. Vse to je bistven 
pogoj za uresničitev predvi- 
dene stanovanjske izgradnje 
do leta 1980 in za realizacijo 
sprejete politike na tem po- 
dročju. 

toplega obroka v vseh orga- 
nizacijah združenega dela. S 
tem naj bi se povečala pro- 
duktivnost dela in izboljšalo 
splošno zdravstveno stanje 
delavcev. 

Vprašanje izločanja sreds- 
stev za družbeno prehrano, 
kakor je zapisano v stališčih 
Predsedstva, je potrebno ure- 
diti z republiškimi in pokra- 
jinskimi zakoni ter družbeni- 
mi dogovori in sporazumi. 
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RAZPOREJANJE PRIHODKA IZDATKI IZ DOHODKA 

Med razpravo so se člani 
Predsedstva zavzeli, da bi 
določbe Osnutka zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka veljale tudi za vse oblike 
združevanja kmetov, ki jih 
je predvidel Zakon o združe- 
nem delu (kmetijske zadru- 
ge, temeljne zadružne orga- 
nizacije, temeljne organiza- 
cije kooperantov). 

Sprejeli so tudi stališče, da 
bo z dopolnitvijo sedanjega 
zakonskega besedila nujno 
potrebno urediti tudi način 
ugotavljanja celotnega dohod- 
ka v organizacijah združene- 
ga dela, ki so v fazi poskus- 
ne proizvodnje, v fazi usta- 
navljanja ali v vseh tistih 
organizacijah združenega de- 
la, kjer uvajajo novo proiz- 
vodnjo. Za njih je potrebno 
določiti prehodni rok, odvisen 
od njihovega položaja, kate- 
rim bo jasno opredeljeno, v 
katerem obdobju naj" velja 
poseben način ugotavljanja 
njihovega celotnega prihod- 
ka. 

' Izrecno pa je potrebno v 
novem zakonu tudi določiti, 
da so stroški obnavljanja, 
vzdrževanja in raziskovanja 
rezerv rudnega in drugega 
mineralnega bogastva, mate- 
rialni stroški. S tem predlo- 
gom naj bi torej ohranili se- 
danjo rešitev, ki omogoča 
organizacijam združenega de- 
la hranitev tekoče ravni pro- 
izvodnje. 

Podobno pa naj bi zakon 
tudi posebej določil, da se 
v okviru znanstveno-razisko- 

valnega dela, ki ga opravljajo 
v delovnem procesu in se ob- 
ravnava kot materialni stro- 
šek, štejejo tudi izdatki za 
raziskovanje problematike or- 
ganizacije dela in odnosov 
med ljudmi. 

Po predlogu članov Pred- 
sedstva naj bi v novem za- 
konskem besedilu podaljšali 
rok za končni razpored pri- 
hodkov od skupnega dela 
(skupni prihodek). Po oce- 
nah organizacij združenega 
dela je namreč 8 dnevni rok 
mnogo prekratek. Podaljšati 
ga bo potrebno, smo slišali 
na seji, saj bo le tako mogo- 
če zagotoviti dejansko razpo- 
rejanje skupnega prihodka 
med organizacije združenega 
dela po njihovi udeležbi pri 
proizvodnji skupnnega pro- 
izvoda. S tem bi se izognili 
tudi uporabi različnih zača- 
snih ključev za razporejanje 
skupnega, prihodka. 

Nadalje so na seji govori- 
li o potrebi preučitve možno- 
sti, da' bi vsa vprašanja, ki 
zadevajo pogoje, način in ob- 
like poslovanja domačih or- 
ganizacij združenega dela s 
tujimi partnerji na področ- 
ju skupnega dohodka, zdru- 
žili v poseben del tega zako- 
na ali pa bi ta vprašanja 
uredili s posebnim zakonom. 

Tako rešitev so predlagali za- 
radi izjemnega pomena te 
vrste poslovanja za razvoj ce- 
lotnega gospodarstva in za- 
radi tega, ker sedanji pred- 
pisi na tem področju niso us- 
klajeni z Zakonom o zdru- 
ženem delu. 

Na seji so predlagali, da bi 
člen Osnutka, zakona, bi go- 
vori o izdatkih iz dohodka, 
dopolnili tako, da bi repub- 
like in pokrajine lahko s 
svojimi zakoni predpisale tu- 
di druge obveznosti te vrste. 
Razpravljaloi so namreč opo- 
zorili, da Osnutek zakona za- 
pira možnosti republik in po- 
krajin, da bi samostojno do- 
ločale, kaj pomeni to pojem 
drugih izdatkov iz dohodka, 
izdani za izpolnjevanje z za- 
konom določenih obveznosti, 
ki so bile prevzete s samo- 
upravnim sporazumom, po- 
godbo oziroma z drugimi za- 

Predsedstvo Sveta ZSJ je 
med nadaljevanjem seje tu- 
di ugotovilo, da sedajni si- 
stem ugotavljanja celotnega 
prihodka priznala poplačane 
prihodke prvih 15 dni po iz- 
teku obračunskega obdobja. 
Po Osnutku zakona pa te 
možnosti ni. Zaradi take re- 
šitve bo dohodek v mnogih 
organizacijah združenega dela 
mnogo nižji takrat, ko bo 
sprejet zaključni račun. Prav 
tako se lahko zgodi, da bo- 
do od 15. decembra do kon- 
ca tekočega leta nekatere or- 
ganizacije združevale svoje 
blago in ga ne bodo izročale 
ali pa ne bodo posredovale 
svojih storitev. Zaradi tega 
je potrebno predvideti, kaJsor 
so sklenili, naj poleg določb 
v Osnutku zakona, bodoče 
besedilo v prehodnih določ- 
bah prinese tudi prehodno 
rešitev tega vprašanja. 

Osnutek zakona s poplača- 
nim prihodkom ne misli na 
sedanja potrdila SDK o zne- 
skih kompenzacij, regresov, 

konsko predpisanimi obvez- 
nostmi. 

Med obširno preučitvijo 
vsebine Osnutika zakona so 
člani Predsedstva tudi pripo- 
ročili razširitev pojma do- 
hodka delovne skupnosti in 
njegovo uskladitev s pojmom 
dohodka delovne skupnosti 
po Zakonu o združenem de- 
lu. Sedanje besedilo namreč 
pod pojmom dohodka delov- 
ne skupnosti misli na sredst- 
va za osebne dohodke in na 
sredstva za skupno porabo, 
medtem ko je dohodek delov- 
ne skupnosti po Zakonu o 
združenem delu širše oprede- 
ljen. 

premij, dotacij, refakcij itd. 
Zaradi tega člani Predsedstva 
menijo, naj bi to vprašanje 
uredili z dopolnitvijo Zako- 
na o zagotovitvi plačil. Po 
njej naj bi tudi družbenopo- 
litične skupnosti izdajale za 
svoje obveznosti menice ali 
pa kako drugače zagotovile 
uresničevanje načela »denar- 
nega prihodka« na tej podla- 
gi. 

Ob koncu razprave so na 
seji še ugotovili, da je po- 
trebno določbe Osnutka za- 
kona, ki govore o skupnem 
prihodku in skupnem dohod- 
ku uskladiti z Zakonom o 
minulem delu zaradi kar naj- 
bolj doslednega uresničeva- 
nja hotenj Zakona o združe- 
nem delu. 

Prav tako pa naj bi z us- 
treznimi določbami tudi bolj 
poudarili problematiko ugo- 
tavljanja prihodka in dohod- 
ka v organizacijah združene- 
ga dela na področju družbe- 
nih dejavnosti. 

UGOTAVLJANJE CELOTNEGA PRIHODKA 

Pomoč in solidarnost z ogroženimi 

ob elementarnih nesrečah   

® Narodna banka zagotavlja 1,4 milijarde dinarjev kredita bankam za dajanje potrošni- 
ških posojil ljudem, ki so ob elementarnih nesrečah utrpeli škodo 

• Vsa sredstva Narodne banke, ki jih je letos in prejšnja leta namenila za pokrivanje 
takih škod, do vračunana v sredstva, ki jih predvideva ta zakon 

Narodna banka Jugoslavije 
bo prek narodnih bank re- 
publik in pokrajin v letu 
1977 zagotovila bankam po- 
sojila v višini 1,441 milijar- 
de dinarjev za odobravanje 

potrošniških posojil tistim 
ljudem, ki so imeli škodo ob 
elementarnih nesrečah na ob- 
močju posameznih občin v 
republikah in pokrajinah. Na 
ta način se usklajuje izkori- 

ščanje sredstev iz primarne 
emisije z zneskom sredstev, 
predvidenih za te namene v 
Odloku o uresničevanju ci- 
ljev in nalog skupne emisij- 
ske, denarne in devizne po- 

litike ter skupnih temeljih 
kreditne politike v letu 1977. 

To je natančno opredelje- 
no v Osnutku zakona o zago- 
tavljanju sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč 
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(AS 566), ki ga je Zvezni iz- 
vršni svet poslal v obravna- 
vo Skupščini SFRJ. Za spre- 

Osnutek zakona sloni na 
načelu pomoči in solidarnos- 
ti pri odpravi nevarnosti ob 
elementarnih nesrečah in za- 
gotavlja potrebna sredstva za 
odpravo nastale škode. V be- 
sedilu Osnutka je določeno, 
da se sredstva Narodne ban- 
ke, ki jih je dala za pokrit- 
je takih škod v letošnjem 
in prejšnjih letih, vračunajo 
v sredstva, predvidena . po 
tem zakonu. Razlog, je ta, ker 
so bila ta sredstva dana kot 
začasna posojila ali kot kre- 
diti z določenim rokom vra- 
čila. Zaradi tega jih je po- 
trebno uskladiti z novim po- 
ložajem. Pri tem so mišlje- 
na vsa izkoriščena sredstva 
v letu 1976 za odpravo škode 
ob elementarnih nesrečah, 
kakor tudi 41 milijonov di- 
narjev potrošniških posojil, 

jem tega zakona je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

ki so jih dobili ljudje zaradi 
škode ob poplavah v letu 
1974 na območju Vojvodine. 

Osnutek zakona določa, da 
se bo skupna vsota sredstev 
za dajanje kreditov bankam 
razporedila po podatkih o 
oceni škode na območju po- 
sameznih občin: v SR Bosni 
in Hercegovini 255 milijonov 
dinarjev, SR Makedoniji 148 
milijonov, SR Sloveniji 405 
milijonov, SR Srbiji 255 mili- 
jonov, SR Hrvatski 136 mili- 
jonov, SR Črni gori 118 mi- 
lijonov, SAP Vojvodini 94 mi- 
lijonov in SAP Kosovo 29 mi- 
lijonov dinarjev. 

Za dajanje potrošniških po- 
sojil občanom, ki so imeli 
škodo ob elementarnih ne- 
srečah, je Narodna banka 
Jugoslavije odobrila kredite 
bankam iz primarne emisije 

z vračilnim rokom 3 mesece. 
Iz sredstev teh kreditov so 
banke odobravale potrošniš- 
ka posojila občanom z ro- 
kom vračanja 3 oziroma 10 
let. Glede na to, da se sred- 
stva iz primarne emisije lah- 
ko uporabijo za končno po- 
rabo samo na temelju zvezne- 
ga zakona, kakor tudi zaradi 
uskladitve teh rokov, je pred- 
lagan sprejem tega zakona. 

Prav tako je točno določe- 
no, da se neizkoriščena sred- 
stva za dajanje potrošniških 
posojil lahko izkoristijo za 

VELIKO ŠKODE 
Skupaj z Osnutkom zako- 

na je Skupščina SFRJ dobi- 
la tudi podatke o višini škod 
zaradi elementarnih nesreč. 
Navedeni so po republikah in 
pokrajinah. Iz njih lahko 
razberemo, da so največ ško- 
de povzročile poplave, hudo- 
urniki in drsenje zemlje. To 
je povzročilo ogromne mate- 
rialne izgube (posebej na ob- 
močju občine Vladičin Han 
— Srbija), kakor tudi poru- 
šenje številnih stanovanjskih 
zgradb in komunalnih objek- 
tov. Veliko število gospodinj- 
stev je ostalo brez eksisten- 
čnih virov, saj so uničene og- 

dajanje kreditov organizaci- 
jam združenega dela in sa- 
moupravnim interesnim sku- 
pnostim, ki so utrpele škodo 
zaradi teh nesreč. 

Kar zadeva kreditne pogo- 
je, Osnutek zakona pravi, da 
se za obratna sredstva lahko 
dajejo krediti z 2 letno vra- 
čilno dobo in s 4 odstotnimi 
obrestmi. Z isto obrestno sto- 
pnjo, vendar z 10 letnim ro- 
kom vračanja pa se bodo da- 
jali krediti za odpravo škod 
na komunalnih objektih. 

romne površine kmetijskih 
zemljišč. 

Nekatera območja v Crni 
gori in Srbiji so v minulem 
obdobju zajela tudi velika ne- 
urja, ki so jih spremljale 
znatne snežne padavine in vi- 
harji, kar je povzročilo og- 
romno materialno škodo v 
delovnih organizacijah in na 
področju kmetijstva. 

V lanskem letu je bilo za- 
radi nizkih temperatur in 
prevelike vlage tudi veliko 
škode na riževih poljih v Ma- 
kedoniji. Zaradi potresov in 
poplav pa so ogromne škode 
nastale tudi v nekaterih ob- 
činah na območju Hrvatske. 

NAČELO POMOČI IN SOLIDARNOSTI 

Največja odgovornost uporabnikov jedrskih 

naprav >  

• Z osnutkom zakona je določena odgovornost za jedrske škode, ki izvirajo iz uporabe 
jedrske energije v miroljubne namene 

• Uporabnik jedrskih naprav ne odgovarja za tisto jedrsko nesrečo, ki je posledica 
vojne ali elementarnih nezgod 

• Največja vrednost za katero odgovarja uporabnik jedrskih naprav znaša 400 milijo- 
nov dinarjev za vsako jedrsko nesrečo 

Z začetkom gradnje naše 
prve jedrske elektrarne Kr- 
ško leta 1974, so se začele 
priprave za vključevanje je- 
drskih elektrarn v elektroe- 
nergetski sistem Jugoslavije. 
Do leta 1990. bo treba zgra- 
diti še tri elektrarne velikih 
zmogljivosti. Ker pa novi vi- 
ri energije prinašajo s seboj 
nevarnosti in riziko je nujno 
z zakonom urejati vprašanja 

odgovornosti za jedrske ško- 
de. 

Z Dunajsko kovencijo o ci- 
vilni odgovornosti za jedrske 
škode, ki jo je naša država 
ratificirala kot član Medna- 
rodne organizacije za atom- 
sko energijo, so določena te- 
meljna načela sistema odgo- 
vornosti 2sa jedrske škode, ki 
izvirajo iz uporabe jedrske 
energije v miroljubne name- 

ne. Konvencija pravno ureja 
to področje v skladu z nor- 
mami mednarodnega prava, 
glede temeljne odgovornosti 
za jedrske škode, ki zahte- 
vajo minimum enotnih prav- 
nih predpisov različnih nacio- 
nalnih prav. 

Izhajajoč iz te konvencije 

Izhajajoč iz Dunajske kon- 
vencje, je Osnutek zakona 
zasnovan na načelih objektiv- 
ne in omejene odgovornosti 
uporabnika, zanesljivosti v 
zagotavljanju sredstev za na- 

in iz tekočih potreb Jugosla- 
vije, je Zvezni izvršni svet 
izdal in poslal Skupščini 
SFRJ Predlog za izdajo zako- 
na o odgovornosti za jedrske 
škode z Osnutkom zakona 
(AS 567), ki ga bodo obrav- 
navali na eni prihodnjih sej 
Zveznega zbora. 

domestilo jedrske škode in 
omenjene možnosti oravljanja 
dejavnosti, ki lahko povzro- 
čijo jedrsko škodo. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da je uporabnik jedr- 
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skih naprav organizacij zdru- 
ženega dela, kateri je organ, 
ki je določen z republiškim 
oziroma pokrajinskih predpi- 
som, odobril uporabo jedr- 
skih naprav, ali tuja oseba, 
ki je uporabnik po predpisih 
države na teritoriju katere 
je njegova jedrska naprava. 

Uporabnik jedrske naprave, 
je določeno v Osnutku zako- 
na, ne odgovarja za jedrsko 
škodo, če je jedrska nesreča 
posledica agresije, vojne ali 
drugačnega oboroženega spo- 
pada, kot tudi v primeru po- 
tresa, poplave ali požara več- 
jega obsega. 

Uporabnik jedrske naprave 
ne odgovarja tudi za škodo, 
ki je nastala na napravah 
ali rečeh, ki se nahajajo v 
prostoru kjer je naprava, kot 
tudi ne za škodo, ki je nasta- 
la na prevoznih sredstvih, na 
katerih se je nahajal jedrski 

Osnutek zakona predvide- 
va tudi maksimum, do kate- 
rega lahko odgovarja upo- 
rabnik jedrske naprave. Ta 
znaša 400 milijonov dinarjev. 
Pri določanju tega zneska je 

material v trenutku jedrske 
nesreče. 

V Osnutku zakona je do- 
ločeno, da uporabnik jedr- 
skih naprav odgovarja za 
škodo, povzročeno z jedr- 
skim materialom, ki je bdi 
poslan za njegove naprave, 
če je od uporabnika drugih 
jedrskih naprav prevzel od- 
govornost za jedrsko škodo, 
s pogodbo, Oziroma v pri- 
meru, če takšne pogodbe ni, 
od trenutka, ko je prevzel 
jedrski material. 

če je jedrska nesreča na- 
stala prej, preden je upo- 
rabnik druge jedrske napra- 
ve s pismeno pogodbo pre- 
vzel odgovornost za jedrsko 
nesrečo, povzročeno s tem 
jedrskim materialom, potem 
v tem primeru uporabnik j&i 
drske naprave odgovarja za 
škodo. 

bila upoštevana obveznost, ki 
jo predvideva Dunajska kon- 
vencija, kot tudi realne mož- 
nosti naše države. 

Podrobnejše določbe o ob- 
segu povračila za jedrske 

škode Osnutka zakona ne 
vsebuje. Premoženjska in ne- 
premoženjska odgovornost za 
škodo se bo ugotavljala po 
splošnih predpisih o obliga- 
cijah oziroma po splošnih 
pravilih premoženjskega pra- 
va. 

V Osnutku zakona je točno 
določeno, da je uporabnik je- 
drskih naprav dolžan, da 
sklene ali si preskrbi finan- 
čno garancijo za kritje od- 
govornosti za jedrske škode 
v višini najmanj 150 milijo- 
nov dinarjev. Predvidena je 
tudi možnost, da se z repub- 
liškim predpisom, oziroma 
pokrajine, ta znesek še pove- 
ča ali zmanjša (če je vpra- 
šanje pokritja odgovornosti 
za riziko, ki izivira iz dela 
jedrskih naprav z manjšo in- 
tenzivnostjo jonizirajočega se- 
vanja). 

V praksi bo ta sredstva 
mogoče zagotoviti na osnovi 
zavarovanja prek posebne 
zavarovalne skupnosti pred 
jedrskim rizikom, ki bo op- 
ravljala razdelitev prevzetih 
obveznosti rizika na ostale za- 
varovalne skupnosti in v 
imenu teh skupnosti nasto- 
pala na tujem trgu. 

Z Osnutkom zakona je toč- 
no določena možnost zagoto- 
vitve večjh sredstev od dolo- 
čenega maksimuma za odgo- 
vornost uporabnika, če na- 
stane jedrska škoda večjega 
obsega povzročena s konta- 
minacijo človekovega okolja. 
V tem primeru mora Zvezni 
izvršni svet, v dogovoru z 
republikami in pokrajinami, 
sprejeti ukrepe za zagotovi- 
tev potrebnih sredstev za de- 
kontaminacijo. 

Osnutek zakona predvide- 
va tudi regres stroškov za 
jedrsko škodo, če drugi or- 
gani, organizacije ali skup- 
nosti izplačajo nadomestilo 
škode za katero je odgovo- 
ren uporabnik jedrskih na- 
prav. 

Ker pa je z Osnutkom za- 
kona določena samo premo- 
ženjskopravna odgovornost 
uporabnikov jedrskih naprav, 
je javnopravna odgovornost 
za kršenje predpisov o var- 
stvu pred sevanjem predvide- 
na z Zakonom o varstvu pred 
jonizirajočim sevanjem in ka- 
zenskimi zakoni republik in 
pokrajin. 

ZAVAROVANJE PRED JEDRSKIMI TVEGANJI 

Učinkovit nadzor prometa blaga in storitev 

za potrebe JLA     

# Za nadzorstvo o izvajanju zveznih zakonov in predpisov na področju prometa 
blaga in storitev za potrebe JLA bo skrbela tržna inšpekcija Jugoslovanske ljudske 
armade 

$ Tržni inšpektorji JLA bodo imeli na tem področju enaka pooblastila kot zvezni 
tržni inšpektorji 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ so dobili 
Predlog za izdajo zakona o 
spremembi Zakona v Zvezni 
tržni inšpekciji in Osnutek 
tega zakona (AS 563). Nove 
določbe bodo predvsem za- 
gotovile učinkovitejši in bolj 
smotrn nadzor nad tem, ka- 
ko na področju prometa bla- 
ga in storitev za potrebe Ju- 
goslovanske ljudske armade 
izdajajo zvezne zakone in 
predpise. 

Predlagano besedilo spre- 
minja 5. člen veljavnega Za- 
kona tako, da bi v bodoče 

nadzorstvo o spoštovanju 
zveznih zakonov in drugih 
zveznih predpisov na pod- 
ročju blagovnega in storitve, 
nega prometa za potrebe JLA 
izvajal Zvezni sekretariat za 
narodno obrambo s pomoč- 
jo tržne inšpekcije JLA. Ta 
nadzor bi zajel promet bla^ 
ga in storitev vojnih enot 
in vojnih ustanov JLA, kakor 
tudi promet organizacij zdru- 
ženega dela in občanov v 
vojnih enotah in vojnih us- 
tanovah JLA. Prav tako bi 
tržna inšpekcija JLA nadzo- 
rovala organizacije združene. 

ga dela, ki proizvajajo obo- 
rožitvene izdelke in vojno 
opremo. Določata jih Zvezni 
izvršni svet po pooblastilu 
zveznega zakona in Zvezna 
direkcija za promet in re- 
zerve proizvodov za poseb- 
na namene. 

Nad vsemi drugimi orga- 
nizacijami združenega dela, 
ka proizvajajo ali pa se uk- 

Pri izvajanju nadzorstva 
daje sprememba Zakona ena- 
ka pooblastila tržnim inšpek- 
torjem JLA in zveznim trž- 
nim inšpektorjem. Na ta na- 
čin je boljše urejeno vpra- 
šanje nadzorstva nad delom 
omenjenih organizacij zdru- 
ženega dela, saj bo tudi bolj 

varjajo s prometom oboro- 
žitvenih predmetov in vojne 
opreme, bi nadzor izvajali 
tržni inšpektorji družbeno- 
političnih skupnosti. Določili 
pa bi jih pristojni funkcio- 
narji v skladu z zveznim 
oziroma republiškimi in po- 
krajinskimi organi, pristoj- 
nimi za narodno obrambo. 

učinkovito in bolj celovito 
kot doslej. Obenem bodo 
nadzor izvajali le kadri do- 
ločenih profilov. To pa je 
izredno pomembno, ker je 
prav sedanja praksa pokaza- 
la, da je taka zakonska spre- 
memba nujna. 

Ob taki novi organizirano. 

lllllllllllllllllllllllllIlllllllllllIKIIIIIIIIIIlIMIIIIIIllllllllIllllllIllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll 

I OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA | 
I O ZVEZNI TRŽNI INŠPEKCIJI — AS 563 

uilllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllIlllllIMlIllIlMIlllllllllllllIllllllllllllllllllllllllill 

NUJNO SODELOVANJE IN DOGOVARJANJE 
TRŽNIH INŠPEKCIJ 

20 Doročevalec 



sti nadzorstva nad prome- 
tom blaga in storitev za pot- 
rebe JLA, bo nujno potrebno 
tudi tesnejše medsebojno so- 

delovanje in dogovarjanje 
med tržnimi inšpekcijami 
JLA in tržnimi inšpekcijami 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlagatelj zakona pa o tem 
meni, naj ne bi vseh vpra- 
šanj bodočega sodelovanja 
uredili v tem zakonu, ker 

imajo ustrezen pomen in vlo- 
go glede tega tudi republiški 
in pokrajinski zakoni o tržni 
inšpekciji. 

Realnejše planiranje bodočih splošnih in skupnih 

potreb   

• Z vrsto novih sistemskih zakonov je zagotovljeno spremljanje gibanja in usmerja- 
nje sredstev splošne in skupne porabe in ni več potrebe za veljavnost dosedanjega 
posebnega Zakona o tem gradivu 

Z novimi sistemskimi za- 
koni o združenem delu, knji- 
govodstvu, temeljih sistema 
družbenega planiranja in o 
Družbenem planu Jugoslavi- 
je, so zagotovljeni vsi potre- 
bni podatki za plansko us- 
merjanje in spremljanje 
sredstev za sodelovanje splo- 
šnih družbenih in skupnih 
potreb. Dosedaj je bila ob- 
veznost spremljanja takšnih 
podatkov zagotovljena z Za- 
konom o evidenci sredstev 

Zakon o evidenci sredstev 
za splošno, skupno in drugo 
porabo je bil sprejet oktobra 
1972. leta z namenom, da 
skladi družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih 
skupnosti, kot tudi ustanove, 
organi in organizacije kate- 
rim se sredstva razporejajo 
iz proračuna in skladov dru- 

za splošno, skupno in drugo 
porabo in zato ni potrebe, da 
bi bil še naprej v veljavi. 

Zaradi tega Zvezni izvršni 
svet predlaga, izdajo zakona 
o prenehanju veljavnosti Za- 
kona o evidenci sredstev za 
splošno, skupno in drugo 
porabo. Besedilo Predloga za 
izdajo takšnega zakona, z 
Osnutkom, je bil poslan 
Skupščini SFRJ v razpravo 
in sprejem. 

žbenopolitičnih in interesnih 
skupnosti, zagotove usklaje- 
no evidentiranje, zbiranje in 
obdelavo podatkov, ki so po- 
trebni za ugotavljanje in iz- 
vajanje politike na področju 
splošne, skupne in druge po- 
rabe. 

Medtem je bil naknadno 
zasnovan novi sistem vode- 

nja evidence pri porabnikih 
sredstev za splošne družbene 
in skupne porabe. 

Najprej je Zakon o zdru- 
ženem delu predvidel obvez- 
nost vodenja podrobne evi- 
dence o delu sredstev, si jih 
organizacije združenega dela 
izločajo za zadovoljevanje 
splošnih družbenih in skup- 
nih potreb. 

Potem je bila v skladu s 
tem Zakonom v Osnutku za- 
kona o ugotavljanju in raz- 
porejanju celotnega prihodka 
in dohodka (ki je v postop- 
ku za izdajo), predvidena ob- 
veznost vodenja evidenc o 
vseh vrstah izločanja sred- 
stev iz osebnih dohodkov de- 
lavcev in dohodkov organi- 
zacij združenega dela za za- 
dovoljevanje splošnih druž- 
benih in skupnih potreb. 

Prav tako je z Zakonom o 
temeljih sistema družbenega 
planiranja predvideno, da 
Zvezni izvršni svet predpi- 
suje obvezno enotno meto- 
dologijo in minimum enot- 
nih kazalcev, ki so potrebni 
za pripravo, sprejem in ure- 
sničevanje planov samou- 
pravnih organizacij in druž- 
benopolitičnih skupnosti. V 
Zakonu so prav tako podrob- 
no določene tudi njihove ob- 

veznosti pri planu družbene- 
ga planiranja sredstev. 

In končno je z zakonom o 
knjigovodstvu natančno do- 
ločena obveznost družbeno- 
političnih skupnosti, da ses- 
tavijo zbirne bilance prihod- 
kov in izdatkov, samouprav- 
ne interesne skupnosti pa 
zbirno bilanco uspehov orga- 
nizacij združenega dela druž- 
benih dejavnosti po načelih 
svobodne menjave dela. 

Z vsemi zakonskimi dolo- 
čili je zagotovljeno vodenje 
evidence na enoten način pri 
vseh porabnikih sredstev za 
zadovoljevanje splošnih dru- 
žbenih in skupnih potreb. 
Tako je zagotovljen popoln 
pregled v zbiranje skupnih 
sredstev in njihova poraba 
za zadovoljevanje teh potreb. 
Na osnovi tega bo omogoče- 
no tudi realnejše planiranja 
bodočih potreb po osnovi po- 
datkov iz evidence o uresni- 
čenih skupnih sredstvih, kot 
tudi na osnovi planiranih in- 
strumentov financiranja, ki 
so določeni z dogovorom. 

Zaradi vsega tega se tudi 
predlaga odprava Zakona o 
evidenci sredstev za splošno, 
skupno in drugo porabo, ta- 
ko, da njegova veljavnost 
preneha 1. januarja 1978. 
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i OSNUTEK ZAKONA O PRENEHANJU VELJAV- 1 
I NOSTI ZAKONA O EVIDENCI GIBANJA SRED- | 
I STEV NA PODROČJU SPLOŠNE, SKUPNE IN | 
I DRUGE PORABE = 9 = 
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NOV SISTEM EVIDENTIRANJA NA PODROČJU 
PORABE 

iiiiiiiiiiiniiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiimniliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHir 

CZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen ta- 
ko, da so iz besedila posameznega člena razvidne do- 
polnitve in spremembe glede na prejšnji zakon. Zna- 
čilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Pe- 
ter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, 

da so iz besedila posameznega člena razvidne dopol- 
nitve in spremembe glede na prejšnji zakon. 

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKR- 
ŠKIH z uvodnimi pojasnili Marjana šenka. 

ZAKON OSPLOSNEM UPRAVNEM POSTOPKU in 
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in 
sodno prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna. 
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Zagotavljanje sredstev za vračanje uvoznih davščin 

izvoznikom 

• Odstopljena sredstva se bodo lahko porabljala sorazmerno z ustvarjenim prilivom 
deviz od izvoza blaga in uslug 

• Narodna banka Jugoslavije in Služba družbenega knjigovodstva sta zadolženi za 
kontrolo, evidenco in poročanje o porabi sredstev sklada 

Zvezni Izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo Osnutek odloka o 
določitvi prihodka od carin 
in drugih uvoznih davščin, ki 
se v letu 1978 odstopijo In- 
teresni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tu- 

Z zakonom o financiranju 
federacije je predvideno, da 
Skupščina na predlog Zvezne- 
ga izvršnega sveta, obenem 
s sprejemanjem proračuna, 
vsako leto določa v odstotkih 
del prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se 
ne vnašajo v proračunu fe- 
deracije in ki se odstopijo In- 
teresni skupnosti Jugoslavije 

jino. Na osnovi določb Za- 
kona o financiranju federa- 
cije in Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino, naj bi delega- 
ti v Zboru republik in po- 
krajin sprejeli Osnutek tega 
odloka. 

za ekonomske odnose s tuji- 
no. Namen teh sredstev je 
vračanje carin in drugih uvo- 
znih davščin v korist orga- 
nizacij združenega dela, ki 
izvažajo. Obveznosti Skupšči- 
ne SFRJ pri določanju pri- 
hodka od carin in uvoznih 
davščin je urejena z Zako- 
nom o deviznem poslovanju 

in kreditnih odnosih s tuji- 
no. 

Da hi omogočili dosledno 
izvajanje sistemskih rešitev 
o zagotavljanju sredstev za 
izplačilo povračila carin ta 

Z osnutkom odloka je pre- 
dvideno, da se za izpolnje- 
vanje obveznosti vračanja ca- 
rin in drugih uvoznih dav- 
ščin, Interesni skupnosti Ju- 
goslavije odstopijo v celoti 
prihodki od posebnih davščin 
pri uvozu kmetijskih in živil- 
skih pridelkov (takoimenova- 
ni prelevmani) ta 46,86 od- 
stotka od ustvarjenih prihod- 
kov od carin in drugih uvoz- 
nih davščin. Ti prihodki se 
bodo izločali ob vsakem pla- 
čilu carin ta uvoznih davščin 
in prenašali na račun Inte- 
resne skupnosti. 

Odstopljena sredstva, kakor 
jih predvideva Osnutek, se 
lahko uporabljajo sorazmer- 
no doseženemu prilivu deviz 
iz naslova izvoza blaga ta 

drugih uvoznih davščin or- 
ganizacijam združenega de- 
la, ki izvažajo, mora Skup- 
ščina SFRJ sprejeti odlok, 
ki bo natančno določal ta 
urejal to področje. 

storitev, predvidenem v pla- 
čilni bilanci. Zaradi neposred- 
nega pregleda nad uporabo 
sredstev, sta Služba družbe- 
nega knjigovodstva ta Narod- 
na banka Jugoslavije zadol- 
ženi za kontrolo, evidenco in 
poročanje o uporabi sredstev 
sklada za izplačilo vračil. 

Iz odstopljenih sredstev je 
treba v letu 1978, predvideva 
Osnutek, izplačati vračila ca- 
rin in drugih davščin, po na- 
logih, ki jih bo Služba druž- 
benega knjigovodstva dobila 
od 1. januarja 1978, prihodki, 
ki se poberejo v januarju 
1979 za blago uvoženo do 
konca leta 1978 pa se vpla- 
čajo v dobro prihodkov Skla- 
da za leto 1978. 

JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllJil 
I OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI PRIHODKOV I 
I OD CARIN IN DRUGIH UVOZNIH DAVŠČIN, 1 
I KI SE V LETU 1978 ODSTOPIJO INTERESNI 1 
i SKUPNOSTI JUGOSLAVIJE ZA EKONOMSKE i 
I ODNOSE S TUJINO — AS 569 

UlllllIllIllIllIllIllllllllIlllllllIllIllllllIllIllIllIllIlIllllIllIllllIlllIllllIllIIllllinilllllllllllllllllllllillTil 

ODSTOPANJE DELA PRIHODKOV OD CARIN IN 

VRAČANJE UVOZNIH DAVŠČIN ORGANIZACIJAM, DRUG,H UVOZNIH DAVŠČIN 
KI IZVAŽAJO 
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Praksi, Studiju ter razreševanju in razumevanju ob- 
ligacijskih razmerij je namenjena knjiga 
dr. Stojana Cigoja: 

OBLIGACIJE 
sistem splošnega obligacijskega prava t) teoriji, sod- 
stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki 
iz sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na 

področju obligacijskega prava; obravnava tuje zakono- 
daje in njihove judikature ter v kateri smeri se raz- 
vija pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na 
važnejše rešitve v mednarodnih konvencijah unificira- 
nega prava ali v osnutkih takih konvencij. To ima tu- 
di svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo prav- 
ne posle s tujimi partnerji. 

To obsežno znastveno in praktično delo je izdal 
CZ i>Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga 
priporoča delovnim in drugim organizacijam, prav- 
nikom in pravnim službam ter posameznikom. 
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ANALIZE IN OCENE 

Doseženi začetni uspehi pri organizaciji 

preskrbovanja mest s povrtnino   

• Družbeni sektor je le s 3 do 5 odstotki angažiran pri skupni proizvodnji povrtnin 

• Dosedanji rezultati dogovarjanja proizvodnje povrtnin niso zadovoljivi in v večini 
mest ne bodo v skladu z njihovimi potrebami 

9 Visoke cene povrtnin vplivajo na rast življenjskih stroškov potrošnikov 

• Individualni proizvajalci so udeleženi z 89 odstotki pri preskrbovanju prebivalcev 
•s povrtninami 

2 Resolucijo o politiki 
uresničevanja Družbenega 
plana Jugoslavije v letu 1977 
in Dogovorom o temeljih 
Družbenega plana Jugoslavi- 
je za razvoj agrotadustrijstke- 
ga kompleksa v štiriletnem 
obdobju je urejeno, med dru- 
gim, tudi področje preskrbo- 
vanja mest s kmetijskimi 
proizvodi. S tem dokumen- 
tom je predvidena obveznost 
sklenitve sporazuma v me- 
stih in sprejemanje ukrepov 
za vzpostavitev sistema za 
stalno preskrbo van je s kme- 
tijsko-živilskimi pridelki. Prav 
tako je predvideno, da bodo 
z ekanomsikimi ukrepi stor- 
jeni zadovoljivi pogoji za raz. 
voj pridelovanja povrtnin in 
spodbujali dolgoročno dogo- 
varjanje pridelovanja, pro- 
meta in porabe zaradi kva- 
litetne preskrbe prebivalstva. 

Razen tega je bilo spreje- 
to na sejah Izvršnega komi- 
teja CK ZKJ, Predsedstva 

Zvezne konference SZDLJ in 
Predsedstva Stalne konferen- 
ce mest, da je preskrbova- 
nje mest ena glavnih nalog 
vseh udeležencev, ki so za- 
dolženi za zagotovitev stal- 
nega preskrbovanja. To je 
podčrtano v Informaciji o 
dogovarjanju na področju 
pridelovanja in preskrbova- 
nja mest ta industrijskih sre- 
dišč, ki jo je Zvezni izvršni 
svet poslal delegatom v Skup- 
ščini SFRJ. Informacijo so 
pripravili Zvezni sekretariat 
za tržišče ta cene, Zvezni 
komite za kmetijstvo ta Stal- 
na konferenca mest Jugosla- 
vije. 

V zvezi' s preskrbovanjem 
mest s povrtninami je bila 
izvedena anketa v 38 mestih 
v naši državi s prošnjo, da 
pošljejo podatke o rezultatih 
dogovarjanja pridelovanja 
povrtnin v letošnjem letu ta 
o problemih, ki se pojavlja- 
jo na tem področju. 

sile, nato zaradi pomanjka- 
nja velikih predelovalnih ta 
skladiščnih zmogljivosti in 
zaradi slabo organiziranega 
tržišča. Zaradi razcepljenosti 
ta kvalitetno neizenačenega 
pridelovanja v zasebnem sek- 
torju je težko zagotoviti ve- 
like količine povrtnin. Od 
lanskega pridelka krompirja 
je odkupljeno le 6,7 odstot- 
ka, fižola pa okrog 10 od- 
stotkov. 

Dosedanji rezultati dogo- 
varjanja v pridelovanju po- 

Združevanje zasebnih pri- 
delovalcev z družbenim sek- 
torjem teče počasi, deloma 
zaradi njihovega premajhne- 
ga zanimanja, deloma pa za- 
radi tega, ker kooperacija na 
tem področju ni prinesla us- 
pehov, kot na področju po- 
ljedelstva ta živinoreje. Pro- 
izvodnja posameznih vrst po- 
vrtnin iz leta v leto oscilira, 
v zadnjih letih pa ni mogla 
zadovoljiti potreb domačega 
trga. To pa predvsem za- 
radi tega, ker ni bilo trdnih 
odnosov med odkupnimi or- 
ganizacij aani ta zasebnimi 
pridelovalci ta zaradi neiz- 
polnjevanja dogovorjenih ob- 
veznosti z obeh strani. Takš- 
no stanje ustreza prekupče- 
valcem, ki s svojo udeležbo 
na trgu prispevajo k poveča- 
nju cen povrtnin. 

Cene povrtnin se oblikuje- 
jo prosto, na precej visoki 
ravni, je ugotovljeno v In- 
formaciji, to pa vpliva na 
rast življenjskih stroškov 

vrtnin niso zadovoljivi, je 
rečeno v Informaciji. Le v 
SAP Vojvodini so v vseh več- 
jih mestih organizirano pri- 
stopili k zagotavljanju pot- 
rebndh količin sadja ta po- 
vrtnin. V ostalih republikah 
ugodni rezultati dogovarjanja 
pridelovanja povrtnin veljajo 
le za ožja področja. Dogovor- 
jeno pridelovanje v večini 
mest ne bo v skladu z njiho- 
vimi potrebami ta bo glavni 
usmerjevalec preskrbovanja 
še naprej »zeleni trg«. 

potrošnikov. Obstajajo velike 
razlike med maloprodajnimi 
cenami posameznih pridel- 
kov, tako med cenami v trgo. 
vini ta na trgih, kot med po- 
sameznimi mesti. Cena fižo- 
la v mestih se je gibala v 
avgustu od 15,00 do 35,00 di- 
narjev za kilogram. Podob- 
na razlika v cenah je tudi 
pri ostalih povrtninah. 

V preskrbovanju prebival- 
stva s povrtnino kmetje na 
trgu sodelujejo z 80 odstotki, 
le z 20 odstotki pa malopro- 
dajna mreža družbenega sek- 
torja. To pa zaradi tega, ker 
družbeni setktor nima na raz- 
polago ustreznih prodajnih 
ta skladiščnih prostorov, ra- 
zen tega zaradi majhnega za- 
nimanja za promet s temi 
proizvodi, zaradi nujnosti 
udeležbe delovne sile, kot tu- 
di zaradi nerešenega proble- 
ma tveganja, ki nastaja v fa- 
zi proizvodnje ta prometa 
povrtnin. 

DRUŽBEN! SEKTOR PREMALO ANGAŽIRAN PRI 
PRIDELOVANJU POVRTNIN 

Največji del povrtninskega 
pridelovanja, kot je rečeno 
v Informaciji, se pri nas od- 
vija na malih zasebnih gos- 
podarstvih ta to kot stran- 
ska dejavnost. Premalo se 
uporablja sodobna tehnika ta 
tehnologija to so tudi pri- 
delki majhni ter v glavnem 

odvisni od vremenskih po- 
gojev. Družbeni sektor je 
premalo angažiran pri pride, 
lovanju povrtnin, samo s 3 
do 5 odstotki od njenega 
skupnega pridelovanja, pred 
vsem zaradi pomanjkanja 
ustrezne mehanizacije in pot- 
rebe velike udeležbe delovne 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini]]; 

I INFORMACIJA O DOGOVARJANJU NA PODROČ- § 
1 JU PROIZVODNJE IN PRESKRBOVANJA MEST | 
I IN INDUSTRIJSKIH SREDIŠČ S POVRTNINO | 
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POTREBA PO HITREJŠEM ZDRUŽEVANJU 
ZASEBNIH PROIZVAJALCEV IN DRUŽBENEGA 
SEKTORJA 
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ZAČETEK DOHODKOVNEGA POVEZOVANJA 
PRIDELOVANJA IN PROMETA POVRTNIN 

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE PRESKRBOVANJA 
MEST S POVRTNINO 

Čeprav uspehi pri preskr- 
bovanju mest in industrijskih 
središč ne zadovoljujejo, so 
bili doseženi začetni uspehi, 
je poudarjeno v Informaciji. 
V večini mest so sprejeti, 
ali so v fazi sprejemanja, 
družbeni dogovori in samo- 
upravni sporazumi o organi- 
ziranem preskrbovanju s po- 
vrtninami, narejene so letne 
bilance proizvodnje in pora- 
be, v nekaterih mestih pa so 
začeli z ustanavljanjem pos- 
lovnih skupnosti za preskr- 
bovanje s povrtnino in sad- 
jem. Ustanovljene so komisi- 
je za izvajanje družbenih do- 
govorov in samoupravnih 
sporazumov, oziroma službe 
za spremljanje preskrbljeno- 
sti trga. 

V nekaterih mestih so pri- 
čeli graditi tržnice, skladišča 

in hladilnice, kot tudi ma- 
loprodajne zmogljivosti v no- 
vozgrajenih stanovanjskih na- 
seljih. Krajevne skupnosti se 
samoupravno organizirajo in 
povezujejo z organizacijami 
združenega dela. Zelo po- 
membno je, da v nekaterih 
mestih prihaja do dohodkov- 
nega povezovanja proizvod, 
nih, predelovalnih in trgov- 
skih organizacij in ustanav- 
ljanja reprodukcijskih celot. 
To zagotavlja preskrbi jenost 
tržišča in stabilnost cen kme- 
tijskih pridelkov in posebej 
povrtnin. 

Z druge strani pa je v ne- 
katerih regijah opaziti, da 
se počasi uresničujejo poli- 
tična stališča o boljšem pre. 
skrbovanju mest s kmetij- 
skimi pridelki, oziroma po- 
vrtnino. 

Da bi v naslednjem obdob- 
ju dosegli boljše uspehe pri 
dogovarjanju na področju 
pridelovanja in preskrbova- 
nja mest, je v Informaciji 
predlog, da združeno delo 
in družbenopolitične skupno- 
sti ustvarjajo pogoje za po- 
večanje družbeno organizira- 
ne pridelave povrtnin s so- 
dobno tel.n;kc in tehnologi- 
jo. Medobčinske regionalne 
skupnosti in skupščine me&t 
in občin, bi morale ugotoviti 
bilance pridelovanja in pora- 
bo povrtnin v svoji regiji. V 
mestih bo treba izdelati dol- 
goročne programe graditve in 
modernizacije maloprodajne- 
ga prostora. Republiške, po- 
krajinske in regionalne gos- 
podarske zbornice se mora- 
jo vključiti v proces pove- 
zovanja na dohodkovnih od- 
nosih, pridelovanja, predela- 

ve in trgovine na teim pod- 
ročju. 

Prav tako je predlog, da 
organizacije, ki se ukvarjajo 
s prometom povrtnin poskr- 
bijo za tržne rezerve, da se 
z dogovorom pridelovalcev 
in trgovine uredi vprašanje 
transporta povrtnin in da v 
mestih pristopijo k organizi- 
ranju potrošnikov, posebno 
v krajevnih skupnostih in 
k povezovanju s preskrbo- 
valnimi organizacijami. 

Da bi se izognili pomanj. 
kljivostim in dosegli boljše 
uspehe pri preskrbovanju 
mest s kmetijskimi pridelki 
in še posebej s povrtnino, 
je nujno treba angažirati vse 
družbenopolitične skupnosti 
in organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo s pri- 
delovanjem, predelavo in pro- 
metom teh pridelkov. 
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— Večja zavzetost vseh družbenih sil — pogoj za uspeš- 
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in pokrajin so razpravljala o Osnutku resolucije o poli- 
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obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978) 13 

NOVI PREDPISI 

— Predložen zmanjšan proračun še za 6 milijard (Drugi 
dopolnilni predlog Zveznega izvršnega sveta k Osnutku 
zakona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov fede- 
racije za leto 1978) 
— Prispevek k razčlenitvi in uresničevanju samouprav- 
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stva Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije o Osnutku za- 
kona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka 
in dohodka — k AS 542) 
— Pomoč in solidarnost z ogroženimi ob elementarnih 
nesrečah (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za 
odpravo posledic elementarnih nesreč — AS 566) 
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tržni inšpekciji — AS 563) 
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se s tujino — AS 569) 

ANALIZE IN OCENE 
— Doseženi začetni uspehi pri organizaciji presikrbova- 
nja mest s povrtnino (Informacija o dogovarjanju na 
področju pridelovanja in preskrbovanja mest in indu- 
strijskih središč s povrtnino) 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije In Skupščina SFRj • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije; Janko Cesnlk, Marko Herman, Jože Pacek, 
dr France Petrlč, Franjo Turk, Drago Vresnik. Jernej Vrhunec. Jane2 Zaje In Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik: Marijan Gogal8 — 
Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije LJubljana, šubičeva 4. telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Klro Hadžl Vasillev 
(predsednik). Aljuš Gašl, Jožef Ipač. Radmlla Matić. SvetJslav Popovlć, Oušan Cehovin, Aleksandar Orlandlć. Darinka Puškarlć, Ivica čačić. Moma 
Radosavljevlč. Siniša Pudar Krste čalovskl. dr Petar Vajović, Aleksandar Petkovlć ln Teodor Olić — Odgovorni urednik Teodor Ollć — Naslov 
uredništva. Skupščina SFRJ, Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13. telefon 334 149 • Tisk CGP Delo — Cena posameznega izvoda 4 din — Naročnina za 
leto 1977 100 din — 2Iro račun: Skupščina SR Slovenije Ljubljana. 50100-845 50204 — Naročninske zadeve: telefon (061) 20-596 
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