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Predlog za izdajo 
zakona o imenovanju in 
evidentiranju naselij, 
ulic in stavb (ESA-281) 

Temeljni zakon o imenih na- 
selij in označbi trgov, ulic in 
hiš je bil sprejet leta 1948 in 
dopolnjen 1949 in 1950. leta 
glede na spremembo organi- 
zacije upravnih organov, pri- 
stojnih za izvajanje določb te- 
ga zakona. Iz navedenega je 
razvidno, da so zakon, pravil- 
nik in navodilo zastareli in niso 
v skladu s sedanjo stopnjo 
družbenega razvoja, zato tudi 
povzročajo težave pri izdelavi 
postopka imenovanja novih, 
preimenovanja obstoječih na- 
selij, kakor tudi pri realizaciji 
predlogov za združitev ali raz- 

družitev obstoječih naselij. Tu- 
di statistične in geodetske 
službe niso v celoti vključene v 
postopke imenovanja in prei- 
menovanja naselij in ulic, zara- 
di česar je njihova evidenca 
nepopolna in neažurna. 

Pri delu upravnih organov v 
občinah nastaja vrsta proble- 
mov v zvezi s postopki in us- 
klajevanjem imenovanja in 
preimenovanja ter sprememb 
sistema oštevilčenja ulic in hiš. 
Prav tako se pojavljajo nedo- 
slednosti pri označevanju in 
dodeljevanju hišnih številk. 

Tudi Zavod za statistiko SR 
Slovenije se pri opravljanju 
statistične dejavnosti srečuje z 
vrsto problemov, ki z obstoje- 
čim zakonom in pravilnikom 
niso urejeni. Prav tako se po- 
javljajo nedoslednosti pri oz- 
načevanju in dodeljevanju hiš- 
nih številk. Tudi Zavod za stati- 
stiko SR Slovenije se pri 
opravljanju statistične dejav- 
nosti srečuje z vrsto proble- 
mov, ki z obstoječim zakonom 
in pravilnikom niso urejeni. 
Prav tako niso v zakonskih 
predpisih o naseljih opredelje- 
na območja posameznih nase- 
lij. V teku so tudi procesi reor- 
ganizacije krajevnih skupno- 
sti, kar povzroča težave pri do- 
ločanju mej na novo nastalih 
krajevnih skupnosti 

Iz navedenega pa izhaja, da 
so dejanski razlogi za spre- 

membo zakona predvsem v za- 
stareli zakonodaji tega po- 
dročja, ki zahtevajo posodobi- 
tev in zagotovitev ustrezne in- 
formacijske baze, zlasti za sta- 
tistično in geodetsko službo. 

Z zakonom bodo določena 
temeljna načela zlasti glede 
odgovornosti, pristojnosti, na- 
čina in postopka imenovanja, 
preimenovanja in evidentira- 
nja ulic in stavb. Z zakonom in 
pravilnikom bo določen tudi 
način vodenja registra hišnih 
številk, postopki in tehnični 
detajli označevanja naselij, 
ulic, trgov in stavb. 

Finančne posledice predla- 
ganega zakona se bodo odra- 
zile v stroških, ki so doslej bre- 
menili občinske skupščine in 
občine v zvezi z nabavo in 
vzdrževanjem oznak naselij, 
ulic, trgov in stavb. 

POROČILO 

o škodi, ki so jo povzročile poplave na 

območju SR Slovenije v dneh od 28. do 

30. januarja 1979 

1. Uvodna pojasnila 
Izvršni svet Skupščine socialistične republike Slovenije je 

na 39. seji, dne 1. februarja 1979 obravnaval poročilo o popla- 
vah, ki so v dneh 28., 29. in 30. januarja prizadele nekatera 
območja SR Slovenije in sprejel poleg ukrepov za normaliza- 
cijo življenjskih in delovnih pogojev ter razmer delovnih ljudi 
in občanov na prizadetih območjih tudi sklep, da je treba 
izdelati kompleksno poročilo o nastali škodi s predlogi ukre- 
pov za sanacijo le-te in odpravo drugih posledic poplav. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo je v skladu s 
sklepom Izvršnega sveta SR Slovenije pozval vse predsednike 
izvršnih svetov občinskih skupščin (dopis RSLO, štev. 855/79, 
z dne 6. 2. 1979), da do 15. februarja predložijo izčrpna 
poročila o nastali škodi ter podvzetih in predvidenih ukrepih 
za odpravo posledic poplav. V določenem roku je poročila 
dostavilo 23, kasneje pa še 6 občin. 

Poročila so dostavile naslednje prizadete občine: Ajdov- 
ščina, Brežice, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Je- 
senice, Koper, Kranj, Krško, Laško. Litija, Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, 

Logatec, Mozirje, Nova Gorica, Radovljica, Sevnica, Sežana, 
Slovenj Gradec, Škofja Loka, Šmarje, Tolmin, Trbovlje, Tržič 
in Žalec. 

Med občinami, ki so nam posredovale le podatke o nastali 
škodi brez ukrepov za sanacijo so: občina Trbovlje, Šmarje pri 
Jelšah, Slovenj Gradec, Ljublja Bežigrad, Koper, Sežana in 
Radovljica. 

Sklepi Izvršnega sveta SR Slovenije so bili posredovani tudi 
vsem ustreznim republiškim organom in skupnostim (dopis 
RSLO št. 855/8 z dne 6. 2. 1979) s prošnjo, da v skladu s 
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Osnutek zakona o družbenih svetih 
v celotnem besedilu. 
Vse, ki si želijo zagotoviti zadostno število izvodov POROČE- 
VALCA, kjer bo objavljeno to besedilo prosimo, da se obrnejo 
na upravo POROČEVALCA Skupščina SR Slovenije, Ljub- 
ljana, Šubičeva 4, telefon 20-596 ali 22-741. 
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svojimi pristojnostmi predvidijo in predložijo potrebne sana- 
cijske ukrepe iz svojega področja. Na podlagi poročil o škodi, 
katera so sprejeli, kot so prihajala iz prizadetih občin, so 
ukrepe za sanacijo predložili: Republiški sekretariat za fi- 
nance, Republiški sekretariat za urbanizem, Republiški sekre- 
tariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije, Republiški komite za energetiko in Re- 
publiški komite za promet in zveze. 

Pripominjamo, da je bilo nekaj težav pri poenotenju poročil, 
ker ni izdelane enotne metodologije za ocenjevanje škod ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah. 

2. Območja, ki so jih zajele poplave in 
nekatere značilnosti zaščitnih in reševalnih 
akcij 

Zaradi močnega deževja, ki se je pričelo 27. januarja in 
toplega fenskega vetra, ki je skupaj z dežjem povzročil hitro 
topljenje snega, so že v poznih večernih urah reke v severoza- 
hodnem in zahodnem delu Slovenije močno narasle, poplav- 
ljati pa je pričela tudi talna voda. Naraščanje je bilo hitrejše 
kot običajno tudi zato, ker je voda naglo odtekala z zmrznjene 
površine zemlje v rečne struge. 

Po podatkih Meteorološkega zavoda pade v Sloveniji letno 
v povprečju okrog 1500 mm padavin, samo v prvih 24 urah pa 
je padlo na zasnežene in zmrznjene površine na območju 
Bohinja 263 mm, na Jezerskem 125 mm in v povodju Soče 200 
mm padavin, kar lahko enačimo z ekstremnimi vrednostmi 
padavin v zadnjih 50 letih. Padavine so bile znatne na celot- 
nem območju Slovenije, vendar mnogo manjše od omenjenih 
treh centrov ekstremnih padavin. 

Pretok reke Save je v nedeljo 28. januarja znašal v Radov- 
ljici 650 m3/sek, v Medvodah 840 rrr/sek, naslednjega dne v 
Radečah pa 2509 m3/sek, kar je le nekaj pod 100-letnimi 
vodami, ki so ocenjene na 2870 m3/sek. Zanimivo, zlasti glede 
pripravljenosti za zaščito in reševanje je morda še to, da je val 
visokih voda potoval med Radovljico in Radečami 24 ur ali 
povprečno 6 km na uro. Tako je v teh nekaj dneh odteklo okoli 
14% celotnega letnega pretoka voda na Savi. O naraščanju 
vode so bile občine vzdolž Save tekoče obveščene. 

Poplavljale oziroma škodo so povzročale praktično vse reke 
na Gorenjskem in Primorskem (Sava Bohinjka, Lipnica, Ko- 
kra, hudourniki na Jezerskem, Dupeljščica, Sora, Soča s hu- 
dourniškimi pritoki, Idrijca itd), Sava v dolnjem toku, narasle 
pa so tudi vode na Štajerskem, zlasti Savinja in Dreta. 

V zahodnih predelih Slovenije so močne padavine in visoke, 
zlasti talne vode, povzročile na mnogih mestih premikanje 
zemeljskih mas (usade, zemeljske plazove), kar je škodo zlasti 
na komunikacijah, še povečalo. 

Pri ocenjevanju pripravljenosti, organiziranosti in vključe- 
vanja delovnih ljudi in občanov ter organov, organizacij in 
skupnosti v zaščitne in reševalne akcije ob poplavah, je nujno 
upoštevati doseženo razvojno stopnjo organiziranosti za 
obrambo in zaščito, stopnjo njihove usposobljenosti in 
opremljenosti, pa tudi dejstvo, da je bilo za zaščito in reševa- 
nje ob poplavah, v primerjavi z nekaterimi drugimi nesrečami, 
na razpolago nekoliko več časa. 

Vsekakor velja ocena, da so se delovni ljudje in občani v 
splošnem odgovorno in vsestransko vključevali v zaščitne in 
reševalne akcije, s samozaščitnim ravnanjem pa so še pose- 
bej pomembno prispevali k zmanjšanju posledic poplav. Pri- 
merov, da bi odklonili pomoč ali sodelovanje v reševalnih 
akcijah ni bilo, znani so le posamezni primeri, ko so se 
posamezniki upirali izvršitvi pravočasne evakuacije iz ogrože- 
nih območij. 

Po ocenah izvršnih svetov občinskih skupščin so se štabi za 
civilno zaščito v organizacijah združenega dela in drugih 
organizacijah, krajevnih skupnostih in občinah pravočasno 
aktivirali in uspešno delovali, kar se je odražalo v tem, da so 
bili v glavnem pravočasno izvedeni potrebni in možni ukrepi 
za zaščito in reševanje. 

Pripomniti je treba, da se je tudi v teh akcijah pokazalo, da 
za učinkovito ukrepanje ob naravnih indrugih nesrečah še 
vedno nismo najbolje pripravljeni, kar se odraža predvsem v 
še vedno neustrezni kadrovski sestavi nekaterih štabov za 
civilno zaščito, zlasti v krajevnih skupnostih, v premalo učin- 
kovitih zvezah v civilni zaščiti, v pomanjkljivi usposobljenosti 
za reševanje ob posameznih vrstah nesreč, najbolj pereče pa 

je vprašanje opremljenosti štabov in enot civilne zaščite za 
učinkovito zaščito in reševanje. 

Na ogroženih območjih so se v reševanje ljudi in material- 
nih dobrin poleg civilne zaščite vsestransko in uspešno vklju- 
čili organi za notranje zadeve, radioamaterji, posamezne 
enote oboroženih sil, narodna zaščita ter organizacije združe- 
nega dela s področja vodnega gospodarstva, komunale, grad- 
beništva, vodne skupnosti, Meteorološki zavod, Republiški 
sekretariat za urbanizem in drugi. Pri obveščanju prebivalstva 
o stanju in posledicah poplav so se uspešno vključevala 
sredstva javnega obveščanja: TV, radio in lokalna informa- 
tivna sredstva. 

3. OCENA ŠKODE 
1. Zaradi poplav, hudourniških in visokih talnih voda ter ze- 
meljskih plazov in usadov je nastala škoda predvsem na 
cestah, komunalnih objektih in napravah, na stanovanjskih in 
gospodarskih objektih ter premičninah, na objektih organiza- 
cij združenega dela in drugih organizacij in na kmetijskih 
obdelovalnih površinah. 

Na poplavljenih cestah je bil zaprt promet (deloma na repu- 
bliških, v glavnem pa na regionalnih in komunalnih), zaradi 
visoke vode je bilo začasno ustavljeno obratovanje HE Doblar, 
v mnogih organizacijah združenega dela in drugih organiza- 
cijah je bila začasno ustavljena proizvodnja oziroma preki- 
njena dejavnost, v mnogih primerih je bila ta tudi močneje 
motena zaradi udeležbe delavcev in delovnih sredstev v reše- 
valnih akcijah. 

Iz ogroženih krajev, predvsem na Tolminskem, Krškem, 
Brežicah in Logatcu, je bilo treba evakuirati prebivalce, na 
nekaterih območjih pa tudi živino. Na ceste, kmetijske povr- 
šine in komunalne naprave je voda nanesla znatne količine 
zemlje in proda, določeno škodo so hudourniki povzročili tudi 
v gozdovih. 
Nuklearna elektrarna Krško pa tudi drugi pomembnejši si- 
stemi niso bili ogroženi, voda je zalila le gradbeno jamo jezu 
NE Krško. 

2. Po podatkih, zbranih na podlagi poročil izvršnih svetov 
občinskih skupščin znaša škoda, ki so jo povzročile poplave 
skupno 409,457.996 din. Škoda po posameznih gospodarskih 
področjih je prikazana v naslednji preglednici: 
1. Cestne komunikacije 189,071.781 
2. Vodno gospodarstvo 81,936.000 
3. Kmetijstvo in gozdarstvo 36,160.020 
4. Stanovanjsko gospodarstvo 30,693.666 
5. Komunalno gospodarstvo 30,213.939 
6. Industrija 16,777.295 
7. Energetika 14,962.015 
8. Razno 9,643.280 
SKUPAJ 409,457.996 

Kot je razvidno iz preglednice je največja škoda nastala na 
cestnih komunikacijah, vendar je ob tem upoštevati, da je v 
tem podatku zajeto tudi del škode, ki so jo povzročile vremen- 
ske razmere v letošnji zimi, katere pa po podatkih iz poročil ni 
mogoče natančno opredeliti. Škoda se nanaša na popravilo 
vozišč in sanacijo plazov, usadov in poškodovanih zidov v 
stanje, kot je bilo pred začetkom vremenskih neprilik, tj. v 
stanje kot je bilo v jeseni 1978. Dela so razdeljena v več faz 
in sicer v takojšnje ukrepe za usposobitev najnujnejše pre- 
voznosti, kjer je to možno, v nadaljnje pridobivanje vse 
potrebne dokumentacije za sanacijo plazov, usadov in zi- 
dov, ter v pristop k sanacijskim ukrepom, ko bodo zagotov- 
ljena finančna sredstva in bodo vremenske prilike dovolile 
pričetek sanacijskih del. 

Glede škode na področju vodnega gospodarstva Republiški 
sekretariat za urbanizem pripominja, da so v zgornjem toku 
Save visoke vode povzročile večje poškodbe predvsem na 
brežinah in vodnogospodarskih objektih na reki Kokri; da so 
na Savinji nastale večje škode na obrežnih zavarovanjih na 
vzdolžnih in prečnih zgradbah ter na številnih jezovih in da je 
bilo na območju spodnje Save poplavljenih ca. 8000 ha povr- 
šin. 

Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano v svojem poročilu poudarja, da je bilo v Sloveniji 
poplavljenih 4502 ha kmetijskih zemljišč in gozda oziroma 
1564,5 ha njiv, 1973,5 ha travnikov, 12,55 ha sadovnjakov in 
531 ha gozdnih plantaž in gozdnih drevesnic in da so poplave 
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najbolj prizadele ozimne posevke, od katerih jih bo potrebno 
ča. 200 ha preorati in posejati s spomladanskimi poljščinami. 

Republiški komite za energetiko pa jš sporočil, da so po- 
plave na območju elektrogospodarstva povzročile poškodbe 
predvsem na objektih za distribucijo električne energije in da 
so te že ali pa bodo odpravljene po posebnem programu, ki 
bodo financirani iz skladov za vzdrževanje elektroenergetskih 
distribucijskih naprav. 

3. Nastala škoda po posameznih gospodarskih področjih 
in občinah je razvidna in priložene preglednice. Nekatere 
značilnosti nastale škode in podvzeti ukrepi Za sanacijo v 
najbolj prizadetih občinah pa so naslednji: 

Občina Tolmin 
Skupna škoda znaša 107,067.988 din ali 9,57% družbenega 

proizvoda v letu 1979. Od tega jo je za 41,692.708 din na 
cestnih komunikacijah, za 30,800.000 din na področju vo- 
dnega gospodarstva in za 14,640.000 din na področju kmetij- 
stva in gozdarstva, po redu višine nastale škode pa jim sledijo: 
stanovanjsko gospodarstvo (13,200.000 din), komunalno go- 
spodarstvo (4,230.000 din), industrija (1,764.260 din), energe- 
tika (541.020 din) in šolstvo (200.000 din). Izvršni svet občin- 
ske skupščine navaja: 

- da so bile z uporabo rednih sredstev za vzdrževanje cest 
odprte v dveh dneh po poplavah vse občinske Ceste; da je 
popolna sanacija teh cest v letu 1979 možna, vendar le ob 
zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev; da je zagotovljena 
prevoznost vseh republiških cest, čeprav program za njihovo 
popolno sanacijo še ni predložen in da bo iz rednih sredstev 
gozdnogospodarskega podjetja mogoče financirati približno 
eno desetino sanacijskih del na gozdnih cestah, za ostale pa 
bo potrebna dodatna pomoč; 

- da program sanacije na področju vodnega gospodarstva 
do izdelave poročila še ni bil izdelan in da pri izvajanju 
sanacijskih ukrepov računajo na solidarnostno združevanje 
sredstev v okviru Vodnogospodarske skupnosti, vendar ne v 
obsegu nastale škode; 

- da je v kmetijstvu škoda nastala predvsem z uničenjem 
kmetijskih površin in njihovem razvrednotenjem; 

- da bo škoda na področju stanovanjskega gospodarastva 
v družbenem sektorju sanirana s sredstvi rednega vzdrževa- 
nja, povračilo škode v zasebnem sektorju pa se ne predvi- 
deva; _ 

- da so že izvedena najnujnejša dela na področju komunal- 
nega gospodarstva (čiščenje kanalizacijskega in vodovo- 
dnega omrežja, prestavitev vodovoda itd.) s sredstvi rednega 
vzdrževanja, popolna sanacija pa bo mogoča le z dodatnimi 
sredstvi; 

- da bodo prizadete organizacije združenega dela in druge 
organizacije škodo krile iz lastnih sredstev itd. 

Izvršni svet predvideva, da bodo škodo v višini 1,150.000 din 
pokrile z lastnimi sredstvi organizacije združenega dela in 
druge organizacije ter samoupravne interesne skupnosti, da 
bodo za sanacijo zbrali nadaljnjih 1,430.000 din z delom 
delovnih ljudi v eni prostih sobot, računa pa se tudi na 
solidarnostno pomoč širše družbene skupnosti, zlasti za sa- 
nacijo cestnega omrežja in komunalnih naprav. 

Občina Idrija 
Skupna škoda znaša 73,109.363 din, od tega jo je največ na 

cestnih komunikacijah (za 40,683.251 din), tej pa sledijo: 
industrija (7,316.112 din), komunalno gospodarstvo 
(6,700.000 din), vodno gospodarstvo (5,000.000 din), stano- 
vanjsko gospodarstvo (5,000.000 din), energetika (2,000.000 
din) in druge (5,440.000 din). 

Škode, ki so jo povzročile poplave in plazovi na cestah, 
občinska skupnost za ceste ni sposobna pokriti. V ta namen 
lahko zagotovi le 1,850.000 din. 

Na področju industrije so poplave najbolj prizadele ISKRO- 
TOZD Spodnja Idrija (5,619.862 din) in TOZD Promet Idrija 
(196.250 din) ter nekatere druge organizacije (1,500.000 din). 

Na področju komunalnega gospodarstva bo potrebno ne- 
katere komunalne naprave (vode) zgraditi povsem na novo. 
Za vzpostavitev prejšnjega stanja je potrebnih 4,700.000 din. 
Komunalna skupnost Idrija je z lastnimi sredstvi opravila 
najnujnejša dela, pri izvedbi nadaljnjih del pa računa na 
finančno pomoč. 

Trenutno ni mogoče ugotoviti, kolikšna sredstva lahko za- 
gotovijo ustrezne organizacije in vodna ter komunalna skup- 
nost za sanacijo škode na področju vodnega gospodarstva. 
Njihovi rezervni skladi ne zadoščajo hiti za prvo fazO nujhih 
posegov. Na področju stanovanjskega gospodarstva je največ 
škode v zasebnem sektorju (3,000.000 din), kjer so plazovi 
poškodovali več stanovanjskih hiš. 

Zaradi tako velike škode in nezmožnosti pokritja le-te, s 
sredstvi iz rezervnih skladov prizadetih Organizcij in skupno- 
sti, občinski organi prosijo za pomoč širše družbene skupno- 
sti in ustrezne smernice republiških organov. 

Občina Nova Gorica 
Skupna škoda znaša 39,824.620 din, od tega odpade 

36,290.000 din na škodo, povzročeno na cestnih komunikaci- 
jah. Močneje so poškodovani tudi komunalni objekti in na- 
prave (2,720.000 din). Škodo na cestah ni mogoče natančno 
razmejiti na tisto, ki je nastala zaradi poplav in tisto, ki so jo 
povzročile druge vremenske neprilike v letošnji zimi. Sredstev 
za sanacijo cest v občini ne bo mogoče zagotoviti, sredstva za 
odpravo škode na drugih področjih, pa so že zagotovljena. 

Občina Ajdovščina 
Poplave v občini Ajdovščina niso povzročile večje škode. 

Porušen je bil most v Velikih Žabljah ter poškodovani drugi 
mostovi na reki Vipavi. Vendar je treba upoštevati, da so 
občino prizadele v zadnjih letih številne naravne nesreče in 
povzročile škodo, ki jo občina sama ni sposobna odpraviti. 
Tako so poplave leta 1977 povzročile za preko 20,000.000 din 
škode, potres leto poprej za preko 10,000.000 din, neurje s 
snežnim metežem v preteklem letu (1978) je povzročil za 
skoraj 40,000.000 din škode. Za pokritje omenjenih škod je 
občina zaprosila za pomoč širšo družbeno skupnost, vendar 
navajajo, da do danes glede tega še niso prejeli odgovora. 

Občina Logatec 
Skupna škoda v občini znaša 7,900.609 din, od tega jo je 

stanovanjsko gospodarstvo utrpelo za 4,893.234 din, na cest- 
nih komunikacijah pa jo je za 2,243.745 din. Na področju 
stanovanjskega gospodarstva je večina škode povzročene v 
zasebnem sektorju (4,584.850 din). Izvršni svet poroča, da bo 
po programu območne vodne skupnosti Ljubljanica-Sava že v 
letu 1979 zgrajen zadrževalnik na Logaščici v dolini Rebe 
(investicijska vrednost ca. 9,000.000 din), ki bo učinkovito 
preprečeval nastanek poplav na tem območju. Izvedli bodo 
tudi nekatere druge ukrepe, ki jih je predlagal občinski štab za 
civilno zaščito z namenom, da se ob velikih nalivih razbre- 
meni struga Logaščice. 

Škodo bodo v občini pokrili deloma s sredstvi zavarovalne 
skupnosti Triglav in deloma z oprostitvijo oziroma odpisom 
davščin (davek od stavb, nadomestilo za uporabo mestnega 
zemljišča) ter s sredstvi, ki jih bodo prispevali delavci v obliki 
enodnevnega osebnega dohodka. 

Občina Radovljica 
Poplave so povzročile skupno za 15,447.000 din škode, 

največja je na področju cestnih komunikacij* (5,181.000 din), 
sledi škoda, povzročena na področju vodnega gospodarstva 
(4,155.000 din), komunalnega gospodarstva (3,370.000 din), 
stanovanjskega gospodarstva (1,781.000 din) in drugih. 

Konkretnih ukrepov oziroma predlogov za sanacijo nastale 
škode IS občinske skupščine ni posredoval. 

Občina Kranj 
Skupna škoda znaša 37,370.921 din. Največ škode je pov- 

zročene na cestnih komunikacijah (25,661.000 dih), na po- 
dročju vodnega gospodarstva (8,736.000 din) in na področju 
industrije (2,176.559 din). Izvršni svet poroča: 

- da so upravijalci cest takoj pričeli s sanacijskimi deli, 
tako da so vse ceste zasilno prevozne in na ogroženih mestih 
ustrezno zavarovane; da bodo sprejeti sanacijski programi, ki 
bodo upoštevali tako svoja redna sredstva kot tudi sredstva 
rezerv; da bo sanacija mostov izvedena v okviru sredstev KS, 
posebnih sredstev, namenjenih za investicije v KS in iz sred- 
stev, ki so že bila dodeljena iz občinskega sklada za naravne 
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nesreče, dodatna sredstva pa bodo KS dodeljena še po sklepu 
skupščine občine iz tekoče proračunske rezerve; da bodo 
gozdne ceste sanirane s sredstvi za redno vzdrževanje GGP in 
iz odškodnine, ki bodo uveljavljene pri pristojni zavarovalni 
skupnosti; 

- da je vodnogospodarsko podjetje po sklepu 10 OVS Go- 
renjske takoj pričelo z najnujnejšimi sanacijskimi ukrepi na 
objektih in napravah vodnega gospodarstva; da bodo vzdrže- 
valci pripravili rebalans plana vzdrževalnih in po potrebi tudi 
investicijskih del; da bodo v sanacijo vključeni tudi posa- 
mezni interesenti (oškodovanci) sami ob ustrezni materialni 
in strokovni pomoči VGP Kranj in da bo sanacija hudourni- 
ških objektov izvedena v okviru vzdrževalnih del za leto 1979; 

- da je v industriji škoda nastala predvsem na objektih in 
napravah SAVE Kranj, KŽK Kranj, TOZD Oljarica Britof in na 
repromaterialu v Planiki Kranj; 
- da bo na območju kmetijstva škoda pokrita s sredstvi 

kmetijske zemljiške skupnosti v višini 70% skupno ocenjene 
škode, preostali del pa s sredstvi pomoči, ki je dodeljena KS. 

Občina Škofja Loka 
Povzročene je za 19,640.840 din škode, od tega največ na 

področju cestnih komunikacij (12,270.900 din) in vodnega 
gospodarstva (5,662.000 din), vendar ocenjena škoda še ni 
dokončna. 

IS občinske skupščine je sklenil, da so nosilci odpravljanja 
posledic komunalna skupnost, kmetijsko zemljiška skupnost 
in druge pristojne skupnosti. Izvršnim odborom teh skupnosti 
je predlagal, da izdelajo sanacijske programe in da za izvedbo 
najnujnejših sanacijskih del namenijo 60% rezervnih sred- 
stev. V ta namen je namenil tudi 60% sredstev obveznega 
rezervnega sklada proračuna občine s tem, da se ta sredstva 
združijo v komunalni skupnosti. S sredstvi rezervnega sklada 
občine so bila krita tudi vsa intervencijska dela, izvedena po 
nalogu občinskega in krajevnih štabov za civilno zaščito, IS je 
za dokončno sanacijo imenoval posebno komisijo, ki poteg 
izdelave sanacijskih programov, neposredno koordinira delo 
krajevnih in pristojnih interesnih skupnosti ter drugih nosil- 
cev nalog sancije. 

Občina Krško 
Poplave so povzročile za 13,480.813 din škode, predvsem 

na področju elektrogospodarstva (10,937.813 din) in indu- 
strije (1,500.000 din). Vsa škoda na področju elektrogospo- 
darstva je povzročena na gradbišču NE Krško, na področju 
industrije pa v Tovarni celuloze in papirja »Đuro Salaj« Krško. 

Kmetijskih površin je bilo na območju občine poplavljenih 
410 ha od tega 205 ha njiv, gozdnih zemljišč pa 30 ha. S 
posevki je bilo zasejanih 98 ha poplavljenih njiv, od katerih bo 
potrebno 70 ha njiv preorati. Skupna škoda v kmetijstvu znaša 
570.000 din in bo sanirana s sredstvi rezerv občine. 

IS občinske skupščine je pristojnim organom, organizaci- 
jam in skupnostim naložil izdelavo posebnega programa za 
delovanje in pripravljenosti vseh struktur v občini pri izvajanju 
obrambnih in zaščitnih ukrepov ob elementarnih nesrečah na 
območju občine z načrtom materializacije. 
Občina Brežice 

Po obsegu in strukturi nastale škode je občina Brežice med 
najbolj prizadetimi občinami. Skupna škoda znaša 23,407.521 
din, od tega jo je največ na področju kmetijstva (za 12,991.000 
din) stanovanjskega gospodarstva (za 4,140.000 din), vo- 
dnega gospodarstva (za 4,000.000 din) in cestnih komunikacij 
(za 1,493.000 din). Od kmetijskih površin je največ škode 
povzročene na njivah (za 6,798.000 din) in travnikih (za 
3,519.280 din). 
IS občinske skupščine poudarja: 
- da bo nastalo škodo težko sanirati, saj so možnosti za to 

v občini minimalne. Celotni dohodek iz kmetijstva v občini 
znaša letno 2,000.000 din, kar predstavlja le 10% celotne 
povzročene škode, če bi vsa ta sredstva vložili v ta namen; 

- da so naravne nesreče občino prizadele že leta 1977, ko 
je skupna škoda znašala 10,9% DP in leta 1978, ko so utrpeli 
75,710.530 din škode; 

- da je edina pomoč, ki jo bodo deležni individualni kmetij- 
ski proizvajalci določene olajšave oziroma odpisi dela davkov 
od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti. 

IS občinske skupščine predlaga, da odbor podpisnikov 
družbenega dogovora o načinu uporabe sredstev in odprav- 
ljanje posledic naravnih nesreč v SR Sloveniji obravnava 
celotno nastalo situacijo v občini Brežice in skuša zagotoviti 
ustrezno pomoč za sanacijo škode. 

Hkrati IS opozarja, da je ogroženost občine od poplav 
vedno večja, ker je pretežni del toka reke Save in Krke nezava- 
rovan; da gre le učinkovitosti štabov za CZ in nekaterim 
slučajnim okoliščinam zasluga, da je preprečena še večja 
materialna škoda; da danes predstavlja območje občine naj- 
večji popolni kompleks v Sloveniji (2.600 do 3.000 ha) in da je 
zato treba čimbolj pospešiti realizacijo programov izgradnje 
obrambnih nasipov. 

Med močneje prizadetimi občinami so še: 
- Občina Žalec, ki ima skupno za 12,100.000 din škode, od 

tega samo na področju vodnega gospodarstva za 9,300.000 
din; 

- občina Tržič s skupno za 9,349.000 din škode, od tega na 
področju komunalnega gospodarstva za 3,850.000 din, vo- 
dnega gospodarstva za 3,000.000 din in cestnih komunikacij 
za 1,500.000 din. 

- občina Koper, ki ima za 9,608.000 din škode, izključno na 
cestnih komunikacijah; 

- občina Sevnica s skupno 6,639.600 din škode, od tega na 
področju kmetijstva za 3,000.000 din, cestnih komunikacij za 
2,750.000 din vodnega gospodarstva za 300.000 din; 

- občina Grosuplje, ki ima skupno za 6,240.000 din škode, 
od tega kar za 4,895.000 din na področju kmetijstva; 

- občina Sežana, s skupno 6,100.000 din škode, od katere 
je odpadlo na komunalno gospodarstvo za 5,500.000 din; 

- občina Litija s skupno 5,608.025 din škode, od tega na 
področju cestnih komunikacij za 1,988.678 din, vodnega go- 
spodarstva za 1,180.000 din in komunalnega gospodarstva za 
703.400 din; 

- občina Mozirje, ki ima za 5,600.000 din škode, od tega 
večji del na področju vodnega gospodarstva (za 4,300.000 
din). 

- občina Laško, ki ima skupno za 4,574.000 din škode, 
pretežno na področju cestnih komunikacij (za 4,470.000 din). 

Iz poročil IS občinskih skupščin je razvidno, da je sanacija 
stekla že takoj, ko je minila neposredna nevarnost poplav. 
Nosilci sanacijskih programov in del so predvsem pristojne 
samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti in 
ustrezne organizacije združenega dela. 

Sanacijski programi še niso izdelani v vseh občinah, vendar 
tudi povsod tam, kjer pa še niso v celoti finančno zagotovljeni. 
Nekatere zlasti najbolj prizadete občine računajo na pomoč 
širše družbenopolitične skupnosti. 

4. ZAKLJUČEK 
Za odpravo ob poplavah nastale škode so republiški organi 

in interesne skupnosti podvzeli oziroma predlagajo še nasled- 
nje ukrepe: 

1. Pri izvajanju določb zakona o republiškem proračunu za 
leto 1979 bodo za prizadete dopolnjevane občine izvršeni pri 
določanju obsega pripadajočih republiških dopolnilnih sred- 
stev za letošnje proračunsko leto naslednji ukrepi: 

a) po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS št. 39/74), 
oblikuje vsaka družbenopolitična skupnost obvezni rezervni 
sklad proračuna. Ta sredstva lahko družbenopolitična skup- 
nost uporabi za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoli- 
ščin, za katere sredstva niso zagotovljena v proračunu, kot so 
na primer poplave. Sredstva rezerve se dajejo za te namene 
praviloma brez obveznosti vračanja. Dopolnjevanim občinam 
se vsako leto zagotavljajo sredstva za oblikovanje sredstev 
rezervenega sklada; 

b) pri ugotavljanju višine potrebnih dopolnilnih sredstev 
republike za leto 1979, bodo v prizadetih občinah upoštevane 
manjše možnosti za oblikovanje lastnih sredstev za splošno 
porabo. (Kot na primer: nižji davki od samostojnega oprav- 
ljanja kmetijskih dejavnosti zaradi odpisov davkov prizadetim 
kmetom ter zmanjšane možnosti za realizacijo drugih prora- 
čunskih virov prihodkov). Za navedene ugotovljene nižje mož- 
nosti za realizacijo lastnih proračunskih prihodkov, bo zago- 
tavljal višja sredstva republiški proračun; 

c) prizadete občine bodo lahko uveljavljale po določilih 
zakona o republiškem proračunu za leto 1979 tudi izjemno 
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obravnavo po 32. členu tega zakona, če zaradi poplav druž- 
beni proizvod v letu 1979 ne bo naraščal. V tem primeru lahko 
izvršni svet za takšno občino prizna obseg splošne porabe do 
višine planirane rasti družbenega proizvoda takšne občine za 
leto 1979 (RSF). 

2. Pri izvajanju družbenega dogovora o načinu uporabe in 
upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč (Ur. list SRS štev. 29/75) je ugotovljeno, da 
po podatkih Zavoda za statistiko (statistična informacija 
242, 24/11-1978) o doseženem družbenem proizvodu za I. 
1977 (op. je 1.1978 podatki še niso na razpolago) in glede na 
prijavljene posledice (glej priloženo tabelo) škoda v dveh 
občinah - Tolmin in Idrija presega 1,5% oz. 3% DP, in da 
družbeni dogovor opredeljuje kot osnovo za uporabo sred- 
stev solidarnosti. 

3. Za odpravo škode na področju vodnega gospodarstva 
se najprej odpravijo škode v smislu rednega vzdrževanja in 
to iz rednih sredstev območnih vodnih skupnosti, neza- 
dostna sredstva pa se za kritje škod pridobe na osnovi 
solidarnostnega združevanja na podlagi še ne sprejetega 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev, v te 
namene pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Iz predvide- 
vanj sledi, da bo škode nastale na vodnogospodarskih ob- 
jektih in napravah kakor tudi na nereguliranih delih vodoto- 
kov, krilo vodno gospodarstvo samo. 

4. Na področju komunalnega gospodarstva naj znaten 
del škode krijejo občine iz namenskih sredstev, s katerimi 
razpolagajo skupnosti za ceste, delno pa s sredstvi, za 
redno vzdrževanje cest. V občinah Idrija in Tolmin, kjer je 
obseg škode izredno velik in sodita občini v gospodarsko 
manj razviti, predlagamo, da se zagotovi podporo širše 
družbene skupnosti iz sredstev solidarnosti za odpravo po- 
sledic naravnih nesreč v skupnem znesku 10,930.000 din na 
komunalnih objektih (vodovodih, kanalizacijah idr.). 

5. Skoda na področju elektrogospodarstva je že ali pa bo 
odpravljena po pripravljenem programu. Stroški odprave po- 
sledic bodo poravnani iz skladov za vzdrževanje elektroener- 
getskih distribucijskih naprav (RKE). 

6. Za odpravo škod povzročenih na cestnem omrežju lo- 
kalnih, magistralnih in regionalnih cest ni finačnega kritja v 
finančnih načrtih za leto 1979, ter je potrebno pridobiti po- 
trebna finančna sredstva iz drugih virov. 

7. Na področju stanovanjskega gospodarstva naj se 
proučijo dejanske škode v občinah Brežice in Idrija in even- 
tualno predvidi potreba po pokritju škod iz republiških soli- 
darnostnih sredstev. V vseh preostalih občinah pa naj 
škodo ob poplavah sanirajo z zavarovalninami, s sredstvi 
amortizacije, sredstvi za revitalizacijo stanovanjskih hiš in s 
sredstvi za investicijsko vzdrževanje, ki se namensko zdru- 
žujejo pri samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

8. Na področju kmetijstva naj se posebej prouči in proble- 
matika ter rešitve v občini Brežice, kjer so poplave povzro- 
čile znatno škodo. Ugotavljamo, da je občina Brežice s 
prijavljeno škodo tik pod spodnjo mejo (3%), kjer se uporab- 
ljajo solidarnostna sredstva po družbenem dogovoru za 
razvito območje, obenem pa je del občin vključen v manj 
razvita območja, za katere je spodnja meja solidarnosti le 
1,5% škode glede na družbeni proizvod. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo predlaga: 
1. da Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 

nije obravnava to poročilo in predložene ukrepe za odpravo 
škod, ki so jih povzročile poplave ter zadolži pristojne republi- 
ške organe, da skrbijo za njihovo izvedbo; 

2. da se glede na to, da ne razpolagamo s celovitim pregle- 
dom potrebnih preventivnih in drugih ukrepov ter finančnih 
sredstev za uspešno zavarovanje pred poplavami na območju 
Slovenije takoj izdela kompleksna študija ogroženosti ter 
program preventivnih in drugih ukrepov za učinkovito zaščito 
in obrambo pred poplavami na celotnem območju Slovenije. 

PREGLED ŠKODE PO GOSPODARSKIH PODROČJIH IN OBČINAH 

Občina 
Brežice 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska B. 
Jesenice 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Lj. Bežigrad 
Lj. Moste-P. 
Logatec 
Mozirje 
Nova Gorica 
Radovljica 
Sevnica 
Sežana 
Slov. Gradec 
Škofja Loka 
Šmarje pri J. 
Tolmin 
Trbovlje 
Tržič 
Žalec 
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gosp. 

kom. 
gosp- 
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250.000 
5,000.000 6,700.000 

8.000 
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1,180.000 

4,300.000 
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300.000 
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9,300.000 
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stan. 
gosp. industr. 

kmet. 
in g. Razno Skupaj 

75.000 

250.000 

703.400 
808.506 

1,200.000 
442.000 

2,720.000 
3,370.000 

34.600 
5,500.000 

35.000 

4,230.000 

3,850.000 

2,000.000 

373.562 
10,937.813 

60.000 

724.620 
290.000 

541.020 

35.000 

1,493.000 4,140.400 570.718 
741.000 
400.000 20.000 100.000 

40,683.251 5,000.000 7,316.112 
- 256.016 

9,608.000 
25,661.500 

473.000 
4,470.000 

- 2,176.559 
- 1,500.000 

17.000 
1,988.678 584.492 427.455 

2,243.745 4,893.234 
1,200.000 100.000 

36,290.000 
5,181.000 1.781.000 
2,750.000 555.000 

90.000 
70.000 

25.000 
12,270.900 352.540 985.000 

400.000 
41,692.70813,200.000 1,764.260 

- 1,507.175 
1,500.000 50.000 14.000 

12,991.820 166.150 
604.000 

970.000 5,440.000 

173.300 
570.000 

87.000 , - 
664.000 
410.000 
930.000 
157.000 164.630 

600.000 
3,000.000 

262.900 72.500 

14,640.000 200.000 

100.000 800.000 

23,407.521 
6,240.000 

770.000 
73,109.363 

264.016 
75.000 

9,608.000 
37,370.921 
13,480.813 
4,574.000 
5,608.025 
1,218.506 
2,130.000 
7,900.609 
5,600.000 

39,824.620 
15,447.000 
6,639.600 
6,100.000 

25.000 
19,640.840 

400.000 
107,067.988 

1,507.175 
9,349.000 

12,100.000 

SKUPAJ: 81,936.000 30,213.939 14,962.015 189,071.78230,693.66616,777.295 36,160.020 9,643.280 409,457.997 

poročevalec 



STALIŠČA, PREDLOGI IN MNENJA 

Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri 

Republiški konferenci SZDL v zvezi s predlogi za izdajo 

zakonov s področja zdravstva in socialnega varstva 

V 1. številki POROČEVALCA dne 9.1.1979 smo objavili povzetke »Predloga za izdajo zakona o skupnostih 
socialnega varstva (ESA-212)«, »Predloga za izdajo zakona o socialnem skrbstvu (ESA-211)« in<Predloga za 
izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva (ESA-210)«, v Prilogi I POROČE- 
VALCA dne 29. 1. 1979 pa »Predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (ESA-216)« in v 5. 
številki POROČEVALCA dne 6. 3.1979 »Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami za osnutek 
zakona (ESA-240)«. 

Tokrat objavljamo »Stališča, predloge in mnenja Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri RK SZDL v 
zvezi s predlogi za izdajo zakonov s področja zdravstva in socialnega varstva«. 

Svet za socialno in zdravstveno politiko pri RK SZDL Slove- 
nije je razpravljal o predlogih za izdajo zakonov s področja 
zdravstva in socialnega varstva na dveh sejah, 2. 3. 1979 in 21. 
3. 1979. 

Svet je razpravljal o Predlogu za izdajo zakona o skupnostih 
socialnega varstva, Predlogu za izdajo zakona o socialnem 
skrbstvu, Predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu 
otrok in skupnostih otroškega varstva, Predlogu za izdajo 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in Predlogu za 
izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami za osnutek 
zakona. 

Sej Sveta so se udeležili tudi predstavniki samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja socialnega varstva in zdrav- 
stva; druge seje, na kateri se je razpravljalo o Predlogu za 
izdajo zakona o zdravstvenem varstvu, pa še predstavniki 
samoupravnih interesnih skupnosti, delovnih organizacij s 
področja zdravstva iz posameznih regij v Sloveniji. 

I. Skupne pripombe in predlogi 
1. Iz predlogov za izdajo zakonov ni dovolj jasno razvidna 

stopnja in vsebina konkretizacije osnutka sistemskega za- 
kona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. V pripravi 
osnutkov bo zato glavni napor potrebno usmeriti npr. na 
nedvoumno opredeljevanje posebnosti svobodne menjave za 
posamezne dejavnosti, opredeljevanje subjektov svobodne 
menjave, uveljavljanje samoupravnega planiranja, oblikam in 
vsebini predvidenih ravni samoupravne organiziranosti in 
opredelitvi minimalne vsebine samoupravnih sporazumov o 
ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti. 

2. Svet meni, da je na osnovi sprejetega osnutka zakona o 
svobodni menjavi dela in predlogov za izdajo posebnih zako- 
nov potrebno takoj pristopiti h kritični oceni samoupravnih 
aktov in samoupravnih sporazumov posameznih samouprav- 
nih interesnih skupnosti, k oceni stanja in k oblikovanju 
bodočih rešitev (bodisi izpopolnitvi teh ali pripravi novih). 

Takšna usmeritev v samoupravnih interesnih skupnostih 
lahko po mnenju Sveta samo prispeva k opredeljevanju naj- 
boljših rešitev v zakonih, ki jih pripravljamo. 

3. V predlogih za izdajo zakonov so pomanjkljivo in nee- 
notno opredeljeni vsebina samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana in zveza tega plana kot pogoja za uveljavljanje 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih. V zakonih je potrebno določiti osnovne elemente, 
ki jih mora vsebovati sam sporazum o temeljih plana, saj iz 
tega izhajajo za celotno srednjeročno obdobje medsebojne 
pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev. Kaže tudi 
razčistiti pomen in funkcijo programov posameznih družbe- 
nih dejavnosti v odnosu na srednjeročni plan in letni plan kot 
podlage za sklepanje sporazumov o svobodni menjavi dela. 

V sistemskem zakonu o svobodni menjavi dela in zakonu o 
družbenem planiranju je potrebno opredeliti sistemske 
osnove, ki bodo podlaga za urejanje samoupravnega planira- 
nja v družbenih dejavnostih. 

4. V nadaljnjih fazah pripravljanja zakonov je mogoče v 

posameznih oblikah samoupravne organiziranosti razpravljati 
le povezano z vsebino družbenoekonomskih odnosov, to je 
povezano z vrsto in obsegom svobodne menjave, ki jo bodo 
delavci v posamezni obliki realno lahko uresničili. 

5. Pri oblikovanju zakonskih rešitev je potrebno še po- 
sebno pozornost posvetiti vsem oblikam svobodne menjave 
dela. 

Razvijati jo je treba kot družbenoekonomski odnos, kot 
sestavni del dohodkovnih odnosov, kot pogoj za odločanje 
delavcev v celotnem dohodku. 

Na sejah Sveta so prišla do izraza mnenja, da v zakonih ne 
bi smeli sprejeti nobenega določila, ki bi oviralo odnose 
neposredne svobodne menjave dela povsod, kjer se le-ta 
lahko uresničuje. Z zakonom je potrebno omogočiti neposre- 
dno združevanje dela in sredstev s svobodno menjavo dela 
tudi v krajevnih skupnostih, med temeljnimi organizacijami 
združenega dela različnih področij in znotraj njih, kot tudi v 
odnosu do vseh oblik združevanja dela in sredstev v samou- 
pravnih interesnih skupnostih, temeljnih skupnostih in njiho- 
vih enotah. 

Delavcem v združenem delu je treba omogočiti, da bodo s 
temelji planov odločali v vrstah storitev družbenih dejavnosti, 
ki si jih zagotavljajo z neposrednim združevanjem dela in 
sredstev ali s solidarnostnim združevanjem sredstev. Pri za- 
gotavljanju storitev z neposredno menjavo dela je treba pre- 
prečiti sistem dvakratnega plačevanja za isto storitev. 

6. Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnosti s 
področja družbenih dejavnosti, so po ustavi opredeljene kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Iz tega izhaja 
obveznost predlagatelja, da opredeli osnovna načela vključe- 
vanja uporabnikov v upravljanju temeljnih organizacij iz tega 
področja. 

7. V predlogih za izdajo zakonov so predlagane različne 
rešitve glede tega, s katerim aktom bodo določeni viri, osnove 

temeljih planov. Predlagatelj naj preuči, aH ne bi kazalo vire 
sredstev za financiranje določiti z zakonom, osnove in merila 
pa s samoupravnim sporazumom o temeljih planov. 

II. K Predlogu za izdajo zakona o skupnostih 
socialnega varstva so bila izražena naslednja 
mnenja in stališča: 

1. V zakonu o skupnostih socialnega varstva mora biti do 
kraja opredeljena funkcija skupnosti kot mesta za usklajeva- 
nje vprašanj socialne varnosti združenega dela. To pomeni, 
da se morajo v samoupravni interesni skupnosti socialnega 
varstva soočati in usklajevati različni interesi združenega 
dela, izraženi v posameznih samoupravnih interesnih skupno- 
stih, ki opravljajo posamezne naloge socialne politike ali sicer 
s svojim delom posegajo na področje socialne politike. Iz 
predloga za izdajo zakona je sklepati, da je takšna usmeritev 
pri pripravi zakona prisotna. 

2. V zakonu o skupnostih socialnega varstva moramo kon- 
kretneje opredeliti tista poglavitna-neobhodna vprašanja oz. 
zadeve, ki bi jih normalno skupščine SIS za socialno varstvo 
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enakopravno usklajevale in sprejemale s pristojnimi zbori 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

3. Osnova za smer in ukrepe socialne politike so samou- 
pravni plani. Svet meni, da morajo biti smernice za pripravo 
planov v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih 
predhodno usklajene v skupnostih socialnega varstva in bi v 
tem smislu kazalo takšno obveznost opredeliti tudi v zakonu. 

4. Zakon naj opredeli kriterije ali obveze, v katerih zadevah 
je obvezno predhodno usklajevanje med samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi, ki konstituirajo skupnost socialnega var- 
stva. Tudi to bo med drugim prispevalo k jasnejši opredelitvi 
družbene vloge teh skupnosti, še zlasti v občinah, kjer samo- 
upravne interesne skupnosti socialnega varstva še niso zaži- 
vele. Svet meni, da se ne moremo pomiriti s situacijo, da po 
ugotovitvah Skupnosti socialnega varstva Slovenije v nekate- 
rih občinah skupnosti socialnega varstva sploh ne obstajajo. 
V teh občinah so zato dolžni takoj analizirati vzroke in pristo- 
piti k oblikovanju teh skupnosti. 

5. Nekatere skupnosti, kot na primer skupnost za zdrav- 
stvo, izobraževanje in zaposlovanje vsaj z delom svojih ukre- 
pov posegajo tudi v področje socialne politike. V zakonu kaže 
opredeliti kriterije in obveze, da tudi v teh primerih pride do 
potrebnega usklajevanja. 

6. Na seji Sveta je prevladovalo mnenje, da skupnost so- 
cialnega varstva lahko svoje originarne pravice v svobodni 
menjavi dela uresničuje le v skladu s svojimi usklajeval ni mi 
funkcijami. Njena funkcija je, da z usklajevanjem vpliva na 
politiko, vsebino ter obseg svobodne menjave dela. 

7. Organizacija skupnosti mora biti v zakonu opredeljena 
tako, da bodo zastopani v enaki meri uporabniki in izvajalci. 
Potrebno je preučiti potrebo po dvodomnem sistemu v prime- 
rih, ko gre dejansko za odnose med izvajalci in uporabniki. 
Svet meni, da je treba dodatno preučiti možnost, da bi pri 
konstituiranju skupnosti socialnega varstva v občinah zago- 
tovili neposredne interese prisotnih delegatov temeljnih sa- 
moupravnih skupnosti poleg delegatov iz posameznih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. 

III. K Predlogu za izdajo zakona o socialnem 
skrbstvu je Svet sprejel naslednja stališča in 
mnenja: 

1. Če izhajamo iz vsebine predloga za izdajo zakona, bi 
morali tako kot pri drugih zakonih upoštevati, da zakon ureja 
tako samoupravno organiziranost kot dejavnosti socialnega 
skrbstva. Sedanji naslov zakona omenjenemu konceptu ne 
ustreza in je preozek. Izraženo je bilo mnenje, da naj bi zakon 
imel naslov npr. »Zakon o dejavnostih socialnega skrbstva in 
skupnostih socialnega skrbstva«. 

2. V zakonu je potrebno opredeliti vsaj osnovno usmeritev, 
ki naj odpira najširše možnosti, da bodo tudi nepoklicno 
socialno delo na tem področju zlasti v temeljnih celicah 
družbe (TOZD in krajevnih skupnostih) in društvih vgradili v 
elemente svobodne menjave dela. To pomeni, odpreti mož- 
nost, da bodo posamezna društva, ki opravljajo posamezne 
pomembne dejavnosti socialnega skrbstva, za svoj ovredno- 
ten program dela lahko dobila ustrezno nadomestilo po nače- 
lih svobodne menjave dela. 

3. Osnutek zakona mora natančno opredeliti status centrov 
za socialno delo in drugih strokovnih institucij ter njihove 
naloge na področju socialnega skrbstva. Razjasniti je po- 
trebno, če bodo centri opravljali določene naloge s področja 
socialnega skrbstva in katere. Opredeliti je potrebno njihovo 
vlogo v odnosu do samoupravnih interesnih skupnosti social- 
nega skrbstva. Svet je menil, da v zakonu ne kaže odpirati 
možnosti za nadaljnjo pretirano institucionalizacijo social- 
nega dela. Istočasno pa je potrebno s samoupravnimi spora- 
zumi in družbenimi dogovori zagotavljati dogovorjene ka- 
drovske normative za dejavnost neobhodno potrebnih služb 
na tem področju. 

4. Svet ugotavlja, da doslej socialne službe v organizacijah 
združenega dela praviloma delujejo neusklajeno in nepove- 
zano od prizadevanj socialnega skrbstva na ravni krajevne 
skupnosti in občine. Zato bi kazalo razmisliti o tem, ali ne bi 
kazalo v zakonu odpreti možnost samoupravne in institucio- 
nalne povezave. 

5. V razpravi je bila prisotna ugotovitev, da na tem po- 
dročju ni organiziranega resnega raziskovalnega dela. Svet je 
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menil, da naj odločitev o organiziranju take institucije ostane 
v domeni v prvi vrsti skupnosti socialnega varstva. 

6. Predlagatelj naj v pripravi zakona razčisti utemeljenost 
sedanjih zakonskih rešitev, ko več ali manj vse zavode s 
področja socialnega skrbstva in varstva opredeljuje kot so- 
cialne zavode (domovi za starejše občane itd.). 

IV. K Predlogu za izdajo zakona o družbenem 
varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva 
in Predlogu za izdajo zakona o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok je Svet sprejel 
naslednja mnenja in stališča: 

Svet se strinja z izhodišči za pripravo novega zakona o 
družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, 
ker so nastale spremembe v družbenoekonomskih odnosih, ki 
izhajajo iz Ustave, Zakona o združenem delu in iz novih 
izhodišč, ki jih bo uveljavil Zakon o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela. S tem zakonom je potrebno zagotoviti, da 
bodo delavci in drugi delovni ljudje ter občani resnično odlo- 
čali o sredstvih' ki jih združujejo za uresničevanje celovitega 
družbenega varstva otrok in da bodo delavci, ki uresničujejo 
program družbenega varstva, uveljavili enak družbenoeko- 
nomski položaj, kot ga imajo delavci v organizacijah združe- 
nega dela materialne proizvodnje. 

Navedeni razlogi za izdajo zakona pa morajo ravno zaradi 
svoje vsebine odpreti mnogo različnih možnosti, da bi skla- 
dno z materialnimi pogoji in splošnimi možnostmi zagotovili 
ustrezno družbeno varstvo otrok. Svet za socialno zdrav- 
stveno politiko je bil zato mnenja, da je potrebno pri pripravi 
zakona upoštevati zlasti naslednja izhodišča: 

- V večji meri kot dosedaj je potrebno s postavitvijo norma- 
tivnih osnov omogočiti, da se bodo ob dosedanjih oblikah 
družbenega varstva otrok razvile še druge, s pomočjo katerih 
bi se hitreje približali optimalnim pogojem družbenega var- 
stva otrok. Člani sveta so v tej zvezi opozorili zlasti na prepo- 
časen proces prenosa nekaterih nalog iz programa družbe- 
nega varstva v temeljne organizacije združenega dela in v 
krajevne skupnosti. Zlasti pa poteka prepočasi prenos pravic 
in odločanja o njih iz zveze skupnosti otroškega varstva v 
občinske skupnosti otroškega varstva, kar je med drugim 
pogoj za uveljavljanje krajevne skupnost in TOZD. 

- Svet je bil tudi mnenja, da je potrebno dosti širše defini- 
rati vsebino dela, program in cilje družbenega varstva otrok 
ter da mora ta zakon jasneje opredeliti pogoje, ki omogočajo 
nastanek in tudi varstvo družine (razbremenjevanje družine 
tradicionalnih nalog). Vsebina naj bi bila zato v zakonu opre- 
deljena na ta način in tako široko, da ne bi zakon omejeval 
uveljavitev tistih oblik in pogojev družbenega varstva otrok in 
družine, ki so v interesu delavcev v združenem delu. 

- Zakon bi moral po mnenju razpravljalcev jasneje oprede- 
liti elemente planiranja in izpeljavo solidarnosti na področju 
družbenega varstva otrok. 

Člani sveta so tudi poudarili, da mora biti planiranje opre- 
deljeno tako, da bodo udeleženci enakopravni, oziroma, da 
bo zagotovljena enakopravnost v procesu usklajevanja med 
plani v temeljnih organizacijah združenega dela in samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov v družbenih dejavno- 
stih. 

- Občinsko skupnost otroškega varstva je potrebno bol) 
uveljaviti in jo v zakonu jasno opredeliti. 

- Eno izmed zelo pomembnih vprašanj na tem področju je 
samoupravno organiziranje enot samoupravnih interesnih 
skupnosti. Glede njihovega organiziranja in delovanja pa je še 
vedno odprtih veliko vprašanj in nejasnosti. Svet je bil mne- 
nja, da morajo biti enote zasnovane tako, da bodo lahko v 
celoti zaživele in dejansko opravljale svojo funkcijo. V zvezi s 
tem tudi ni v celoti razjasnjeno, kaj na tem področju štejemo 
za temeljne organizacije združenega dela, ob katerih bi se 
organizirale enote. Vsa odprta vprašanja v zvezi z organizira- 
njem enot bi moral predlagatelj zakona zaradi njihove po- 
membnosti dobro preučiti, tako da bi bila možnost uresničitve 
organiziranja svobodne menjave dela prek enot tudi realna. 

- Glede na to, da se Predlog za izdajo zakona o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok in Predlog za izdajo zakona o druž- 
benem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva vse- 
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binsko prepletata, je potrebno v nadaljnjem postopku oceniti 
smotrnost združitve omenjenih zakonov. 

- V zakonu kaže opredeliti vlogo posameznih društev, ki se 
na tem področju lahko uveljavijo kot izvajalec posameznih 
nalog s področja vzgoje in varstva otrok in kot taki vstopajo v 
odnose svobodne menjave dela. To je tudi osnova za njihovo 
enakopravno vključevanje v samoupravne interesne skupno- 
sti. 

V. K Predlogu za izdajo zakona o 
zdravstvenem varstvu je Svet sprejel 
naslednja mnenja in stališča: 

1. Ko je Svet razpravljal o Predlogu za izdajo zakona o 
zdravstvenem varstvu, je ugotovil, da razlogi za izdajo zakona 
niso le pravno-formalnega, ampak predvsem vsebinskega 
značaja, kar predvsem terja nadaljnji razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov in samoupravljanja, ki v zdravstvu ni doslej 
dovolj razvito. 

Ob ugotovitvi iz obrazložitve, da je dosedanji zakon o zdrav- 
stvu predvsem okvir za razreševanje teh odnosov, je treba 
dodati, da možnosti, ki jih je dosedanji zakon dal, niso bile 
izkoriščene, ker niso bili sprejeti potrebni izvršilni predpisi. 
Izpeljana ni bila zasnova organiziranosti in funkcije Klinič- 
nega centra ter druga vprašanja organiziranosti zdravstva, kot 
tudi ne vpliv uporabnikov zdravstvenega varstva na kreiranje 
zdravstvene politike, zlasti pa njihovega sodelovanja v sa- 
moupravnih organih zdravstvenih organizacij združenega 
dela. 

Pri pripravi novega zakona bi zato morali izhajati iz celovite 
ocene stanja v zdravstvu. Le tako bi bilo možno odpraviti vse 
ugotovljene slabosti, na katere je zlasti opozorilo predsedstvo 
CK ZKS ob razpravi o realizaciji stališč 8. kongresa ZKS s tega 
področja. 

2. Svet je pozitivno ocenil, da je predlagatelj k pripravi 
predloga za izdajo zakona pripravil tudi obširne teze za izde- 
lavo osnutka zakona, ki bodo delovnim ljudem in občanom v 
vseh temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenih organizacijah omogočile v najširši razpravi kon- 
kretnejšo seznanitev z novim osnutkom zakona, kar jim bo 
omogočalo še bolj ustvarjalno sodelovanje v razpravi. Iz tez je 
razvidno, da je predlagatelj skušal čimbolj konkretizirati na- 
čela Zakona o združenem delu, osnutka Zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela ter Zakona o sistemu druž- 
benega planiranja. 

3. Svet je ugotovil, da preobrazba zdravstva prepočasi po- 
teka predvsem zato, ker doslej niso bili jasno izoblikovani 
pogoji in kriteriji, v skladu z Zakonom o združenem delu, za 
ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela v zdrav- 
stvu in njihovo združevanje v temeljne in sestavljene organi- 
zacije združenega dela. To ni pomembno samo zaradi for- 
malno pravne izpeljave Zakona o združenem delu in Zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, ampak predvsem 
zaradi opredelitve dohodkovnih odnosov med temeljnimi or- 
ganizacijami znotraj delovnih organizacij ali sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, kakor tudi v procesu svobodne 
menjave dela med uporabniki in izvajalci v krajevnih skupno- 
stih in vseh oblikah samoupravnih interesnih skupnosti. 

Da bi omogočili hitrejšo preobrazbo in uveljavitev družbe- 
noekonomskih odnosov, naj bi zakon opredelil specifične 
kriterije in pogoje za obvezno ustanavljanje temeljnih organi- 
zacij združenega dela in njihovo nadaljnje dohodkovno pove- 
zovanje v delovne organizacije in sestavljene organizacije 
združenega dela. 

4. Svet je ugotovil, da so določbe o osnovnem zdravstve- 
nem varstvu premalo izdelane. Zakon mora opredeliti pomen, 
funkcijo, naloge osnovnega zdravstvenega varstva kot osnove 
med seboj funkcionalno povezanega zdravstva od osnovne 
zdravstvene dejavnosti do kliničnega zdravstvenega varstva. 
Zakon mora reafirmirati vlogo in mesto osnovne zdravstvene 
dejavnosti in ji dati ustrezno mesto, da bo lahko uspešno 
razreševala pred njo postavljene naloge. 

5. Zakon naj da tudi ustrezne osnove za razvoj medicine 
dela, ki mora z neposrednim sodelovanjem delavcev v združe- 
nem delu materialne proizvodnje zagotavljati preventivne 
ukrepe in ustrezno zdravstveno varstvo glede na značaj proiz- 
vodnega dela v posameznih organizacijah združenega dela. S 
tem v zvezi Svet podpira v zakonu predvidene možnosti usta- 
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navijanja zdravstvenih organizacij v sstavi z delovnimi organi- 
zacijami združenega dela zaradi specifičnih potreb in intere- 
sov delavcev po zdravstvenih storitvah, potrebnih aktivnemu 
prebivalstvu. Taka oblika organizacije še predvsem omogoča 
svobodno menjavo dela z neposrednim združevanjem dela in 
sredstev, čeprav je treba poudariti, da to ne more biti edina 
oblika neposrednega sodelovanja in svobodne menjave dela. 

Z uveljavljanjem neposredne menjave dela ni mogoče do- 
puščati dosedanje prakse dvojnega plačevanja za isto zdrav- 
stveno storitev. Preprečiti je treba, da bi prišlo do neenako- 
pravnega položaja uporabnikov glede dostopnosti, kvalitete 
ter cene storitev. 

Neobhodno je potrebno zagotoviti neposredni vpliv združe- 
nega dela na medicino dela in Inštitut za medicino dela. 
Programi medicine dela in inštituta morajo biti verificirani v 
združenem delu. 

6. Ob ugotovitvi, da za področje zdravstvenega varstva 
predstavlja poseben problem pomanjkanje zdravnikov v 
osnovni zdravstveni dejavnosti, zlasti v manj razvitih in ob- 
mejnih območjih, se Svet zavzema za konkretnejšo zakonsko 
opredelitev, ki bi omogočila hitrejše in uspešnejše razreševa- 
nje tega perečega problema. Zakon naj bi zagotovil možnost 
samoupravnega razreševanja tega problema, s tem da se 
čimprej ustanovi in usposobi posebna izobraževalna skup- 
nost za področje zdravstva, ki naj bi prevzela obvezo za 
ustrezno razreševanje vseh problemov v zvezi z izobraževa- 
njem zdravstvenih delavcev v skladu z Zakonom o usmerje- 
nem izobraževanju. 

Prav tako je potrebno čimprej skleniti samoupravni spora- 
zum o kadrovski politiki, ki mora razrešiti pogoje za speciali- 
zacijo in ustreznejšo teritorialno ter drugo razporeditev zdrav- 
stvenih delavcev glede na dejanske potrebe in planiranje, 
zlasti zdravnikov. V primeru, če po samoupravni poti teh 
problemov ne bo možno razrešiti, mora zakon zadolžiti druž- 
benopolitične skupnosti, da v skladu z njihovimi pooblastili 
ustrezno intervenirajo. 

S tem v zvezi je treba v celoti spremeniti tudi politiko 
sprejemanja študentov na medicinsko fakulteto ter izobraže- 
valni program. Zasnovati je treba tak program usposabljanja 
zdravstvenih kadrov, ki bo sledil našim potrebam po zdrav- 
stvenem varstvu in razvoju medicinskih ved oziroma potreb- 
nega znanja, ki ga potrebuje diplomant fakultete za konkretno 
delo. Studijski program mora zagotoviti tudi ustrezno družbe- 
nopolitično osveščenost diplomantov medicinske fakultete in 
drugih vzgojnoizobraževalnih institucij za usposabljanje 
zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti. 

S problematiko strokovnih nazivov ne bi kazalo obremenje- 
vati tega zakona, to naj bi urejal samoupravni sporazum za to 
področje. 

7. Svet je ugotovil, da glede virov, osnov in meril za obliko- 
vanje sredstev kot podlage za svobodno menjavo dela, zakon 
ni dovolj dorečen. Prav tako ni razrešeno vprašanje sistema 
zbiranja sredstev glede na ugotovljene slabosti sedaj veljav- 
nega sedežnega načela. Ta je zakrival probleme v zvezi z 
zagotavljanjem solidarnostnih sredstev, ki jih je možno ja- 
sneje opredeliti le v sistemu domicilnoga sistema, ki je uve- 
ljavljen že na drugih področjih družbenih dejavnosti. Ker gre 
pri tem za sistemske in dolgoročne rešitve, bi bilo prav, da z 
zakonom te osnove in merila čimbolj jasno opredelijo. 

V zvezi z opredelitvijo sistema solidarnosti, ki je opredeljen 
na ravni republike z zagotovljenim obsegom zdravstvenega 
varstva, je treba pripomniti, da se je treba izogniti izrazu 
prelivanje sredstev, ker gre za dogovorjen obseg združevanja 
sredstev, pogojen z dogovorjenim programom zdravstvenega 
varstva. 

8. V tezah za osnutek zakona o zdravstvenem varstvu se 
socialna varnost v odnosu do zdravstvenega varstva omejuje 
le na denarna nadomestila zaradi odsotnosti z dela zaradi 
bolezni, materinstva in nege družinskih članov, kar pa je 
nesprejemljivo. Pogled na zdravstvo in socialno varstvo je 
mnogo širši. Vprašanje socialne varnosti na področju zdrav- 
stva je predvsem vezano na pravočasno zdravstveno interven- 
cijo in potrebno zdravstveno oskrbo v primeru bolezni. 

9. V zvezi z organiziranostjo vseh oblik organiziranja upo- 
rabnikov in izvajalcev samoupravnih interesnih skupnosti, 
njihovih enotah ali temeljnih skupnostih, kot tudi v krajevnih 
skupnostih in v drugih oblikah združevanja dela in sredstev, 
po mnenju članov Sveta ni dovolj jasno opredeljena vloga in 
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funkcija posameznih udeležencev svobodne menjave dela. 
Predvsem ni dovolj razjasnjen status in vloga temeljnih skup- 
nosti in enot, kakor tudi razmerja občinskih skupnosti ter 
temeljnih skupnosti. Enaka ugotovitev velja glede tako ime- 
novanih področnih skupnosti. Posebnega pomena je oprede- 
litev občinske zdravstvene skupnosti kot mesta celovitega 
dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev o programih zdrav- 
stvenega varstva in politiki zdravstvenega varstva v celoti. 

Glede obveznega združevanja občinskih zdravstvenih 
skupnosti v regionalne so bili izraženi pomisleki predvsem na 
to, da bi z zakonom predpisovali zadeve, ki so v pristojnosti 
regionalnih zdravstvenih skupnosti. Po mnenju razpravlja/cev 
so medobčinske zdravstvene skupnosti potrebne predvsem 
za zagotavljanje dogovorjenega solidarnostnega in skupnega 
programa zdravstvenega varstva na medobčinski ravni. Usta- 
navljali pa naj bi jih uporabniki in izvajalci v občinskih zdrav- 
stvenih skupnostih s samoupravnimi sporazumi. 

S sporazumi o ustanovitvi SIS ter njihovih enot ali temeljnih 
skupnosti je potrebno podrobneje opredeliti razmerja med 
uporabniki in izvajalci, organizacijo strokovne službe ter po- 
stopke glede razreševanja sporov. 

10. Sedanji enotni program zdravstvenega varstva, ki je v 
tezah opredeljen kot družbeno zagotovljeni obseg zdravstve- 
nega varstva, je bil zasnovan predvsem s stališča zagotovitve 
določenega obsega solidarnosti na ravni republike. Ne vse- 
buje pa zdravstvenega varstva aktivnega prebivalstva, ostare- 
lih občanov, zlasti kmetov, pa tudi ne programa socialne 
varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom. Vrednost doseda- 
njega enotnega programa obsega le okrog 40% vseh sredstev 
za zdravstveno varstvo. Postavlja se vprašanje, ali je tak obseg 
zdravstvenega varstva lahko podlaga za intervencijske 
ukrepe, ki naj bi jih sprejele družbenopolitične skupnosti v 
primeru, ko ne pride do pravočasnega sporazuma uporabni- 
kov in izvajalcev zdravstvenega varstva v občini ali republiki. 
Če bi v takih primerih bil zagotovljen le družbeno zagotovljen 
obseg zdravstvenega varstva, kot ga opredeljujejo teze, bi bilo 
predvsem ogroženo zdravstveno varstvo aktivnega prebival- 
stva in s tem družbena reprodukcija. Pri tem je potrebno 

upoštevati, da je program zdravstvenega varstva aktivnega 
prebivalstva zagotovljen z dopolnilnimi programi v občinah in 
na medobčinskem nivoju. 

To pa pomeni, da mora zakon jasno ločiti med zagotovlje- 
nim programom in programom, ki ga zagotavlja družbenopo- 
litična skupnost v svoji intervencijski vlogi, kadar ne pride do 
zagotovitve dogovorjenega programa po samoupravni poti. 

11. Ko zakon opredeljuje predmet in udeležence svobodne 
menjave dela, mora natančneje opredeliti vlogo društev, zlasti 
pa organizacij RK kot specifičnih izvajalcev zdravstvenega 
varstva, ki na določenem območju in področju izvajajo pro- 
grame zdravstvenih dejavnosti ali dele programov zdravstve- 
nega varstva. Zaradi tega morajo enakopravno z uporabniki 
stopati v odnose svobodne menjave dela. To je tudi osnova za 
njihovo enakopravno vključevanje v samoupravne interesne 
skupnosti. 

12. Izrednega pomena je pravilna organizacija in izvajanje 
potrebnega upravnega, strokovnega in družbenoekonom- 
skega nadzora v delovanju zdravstvenih organizacij združe- 
nega dela in v SIS. V tezah ni jasne opredelitve in razmejitve 
vseh treh oblik nadzora in nosilcev nadzora, kar tudi ne daje 
možnosti za jasno določitev odgovornosti posameznih nosil- 
cev nadzora. 

Pri opredeljevanju vrst in nosilcev nadzora pa je potrebno 
upoštevati še obstoječe druge predpise, ki urejajo to po- 
dročje. 

ZAKLJUČEK: 
Razprava Sveta pomeni začetek razprave o predlogih za 

izdajo izvedbenih zakonov s področja zdravstva in socialnega 
varstva. Razprava naj spodbudi v skladu s sklepi, sprejetimi 
na zadnji seji RK SZDL, politične organizacije, da se vključi 
vse zainteresirane delovne ljudi, društva, strokovne organiza- 
cije v razpravo o teh predlogih za izdajo zakonov. Še zlasti to 
velja za organizacije SZDL v občinah, krajevnih skupnostih, 
organizacije sindikata. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 'Iife 

STALISCA IN PRIPOROČILA 
o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela na seji Zbora združenega dela 

Na podlagi 335. člena in drugega od- 
stavka 336. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, 69., 241. in 245. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
je Skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji Zbora združenega dela 
dne 24. aprila 1979 sprejela 

STALIŠČA iN PRIPOROČILA 
o nadaljnji aktivnosti pri spreje- 
manju periodičnih in zaključnih 

računov 

/ 

Obravnava zaključnih računov za leto 
1978 je v široki družbeni akciji z neposre- 
dnim angažiranjem Zveze komunistov in 
Zveze sindikatov Slovenije prispevala k 
premagovanju razkoraka z ustavo in za- 
koni opredeljenimi družbenoekonomski- 
mi odnosi in dejansko uveljavljenimi od- 
nosi v organizacijah združenega dela. 

Akcija »zaključni računi 1978« je po- 
membno prispevala k uveljavljanju delav- 
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ca-samoupravljalca pri odločanju o po- 
gojih in rezultatih dela in opozorila na 
slabosti v uresničevanju celovitega siste- 
ma družbenega planiranja ter prerašča v 
stalno nalogo, ki jo morajo delavci oprav- 
ljati v skladu z zakonom o združenem 
delu. Ta določa pravico in dolžnost de- 
lavcev, da morajo ne samo ob zaključ- 
nem računu, ampak tudi med letom, ob 
periodičnih obračunih, spremljati uspe- 
he in probleme gospodarjenja. Potreba 
po uveljavljanju celovitosti sistema in po- 
litike planiranja in razporejanja dohodka, 
ki mora temeljiti na analiziranju pogojev 
pridobivanja dohodka temeljne organi- 
zacije združenega dela, je še toliko bolj 
pomembna v 1979. letu, ko naj bi vse 
elemente delitve opredelili že v pripravah 
za sprejem družbenega piana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985. 

Akcija je v večini organizacij združene- 
ga dela spodbudila delavce, da so aktiv- 
no sodelovali pri obravnavi gospodarje- 
nja za preteklo leto in kritično ocenili 
svoj gospodarski in samoupravni položaj 
v letu 1978. Delavci so ugotavljali uspehe 

in probleme, zlasti pa pomanjkljivosti v 
poslovanju ter dajali konkretne predloge 
za kvalitetnejše gospodarjenje in se do- 
govorili o nujnih in potrebnih ukrepih za 
odpravljanje motenj v gospodarjenju, za 
krepitev njihovega samoupravnega polo- 
žaja in za saniranje stanja v njihovi orga- 
nizaciji. 

II 

Za nadaljnjo aktivnost pri sprejemanju 
periodičnih in zaključnih računov Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije 
priporoča delavcem v združenem delu, 
da: 

- s samoupravnimi akti opredelijo na- 
loge in odgovornosti poslovodnih orga- 
nov pri obveščanju delavcev nasploh in 
posebej za razprave o delu in poslovanju 
ob sprejemanju periodičnih in zaključnih 
računov. Informacije, podatki in kazalci o 
rezultatih gospodarjenja morajo omogo- 
čati tekoče analiziranje pogojev pridobi- 
vanja dohodka kot osnove za razporeja- 
nje dohodka in delitve čistega dohodka 
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za osebne dohodke in skupno porabo, za 
izboljšanje in razširjanje materialne 
osnove dela ter za ustvarjanje in obnav- 
ljanje rezerv; 

- sproti primerjajo dosežene rezultate 
poslovanja z rezultati v preteklem letu in 
z rezultati, ki so jih dosegle temeljne or- 
ganizacije, s katerimi so združili delo in 
sredstva, s temeljnimi organizacijami, ki 
opravljajo enake aH sorodne dejavnosti, 
ali s samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, s katerimi so sklenili samou- 
pravni sporazum ali dogovor o temeljih 
plana samoupravnih organizacij in skup- 
nosti oziroma družbenopolitičnih skup- 
nosti; 

- analizirajo svoj vpliv na denarne to- 
kove in porabo sredstev, ki jih združujejo 
v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje in družbenih de- 
javnostih; 

= v organizacijah, kjer so obravnavali 
in ocenjevali rezultate poslovanja ob zak- 
ljučnih računih za preteklo leto še vedno 
le s formalnih vidikov, zahtevajo in vztra- 
jajo na vsebinski obravnavi rezultatov nji- 
hovega gospodarjenja; 

- sproti preverjajo uresničevanje plan- 
skih nalog, ki izhajajo iz srednjeročnih 
planov v njihovih organizacijah, ter jih 
primerjajo z izvajanjem srednjeročnih 
družbenih planov družbenopolitičnih 
skupnosti; 

- morajo v vseh samoupravnih organi- 
zacijah ir> skupnostih, kjer še nimajo sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov za tekoče srednjeročno obdobje, te 
nemudoma sprejeti; 

= v skladu z nalogami ob pripravah 
srednjeročnih planov za obdobje 
1981-1985 zagotovijo, da bodo v ocenah 
planskih ciljev iz preteklega srednjeroč- 
nega plana vključeni osnovni elementi 
pridobivanja in razporejanja dohodka, ki 
bodo osnova za načrtovanje nadaljnjega 
lastnega in skupnega družbenega ra- 
zvoja; 

- ob obravnavi poročil o periodičnih 
obračunih in zaključnih računih hkrati s 
celovito oceno gospodarjenja ocenijo tu- 
di, kako uresničujejo stališča Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije v 
zvezi s pridobivanjem in razporejanjem 
dohodka in uresničevanjem načel delitve 
po rezultatih dela. 

Za nadaljnjo aktivnost pri sprejemanju 
periodičnih in zaključnih računov Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije 
priporoča delavcem v združenem delu, 
da upoštevajo tudi usmeritve, ki so jih 
samoupravnim organom, osnovnim or- 
ganizacijam Zveze sindikatov in poslovo- 
dnim organom temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih organizacij 
združenega dela posredovali Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 

darska zbornica Slovenije in Služba 
družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji. 

III 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
naj na podlagi pobude, sprejete v Skup- 
ščini SR Slovenije, v okviru svoje pristoj- 
nosti, skupaj z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Službo družbenega knjigo- 
vodstva Slovenije, predlaga Zveznemu 
izvršnemu svetu, da spremeni in dopolni 
ustrezne predpise za racionaliziranje zbi- 
ranja podatkov ter zakonske roke, ki so 
potrebni za analizo periodičnih in zak- 
ljučnih računov. 

Odbor za finance Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije naj o tej 
pobudi in predlogu obvesti pristojno de- 
lovno telo Zveznega zbora Skupščine 
SFR Jugoslavije in delegate iz SR Slove- 
nije v Zveznem zboru Skupščine SFR Ju- 
goslavije ter spremlja uresničevanje te 
pobude in o tem poroča Zboru združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v okviru svojih pristojnosti in odgovorno- 
sti ob analiziranju uresničevanja družbe- 
nega piana SR Slovenije v obdobju 
1976-1981 v letu 1979 poroča Skupščini 
SR Slovenije, kako se uresničujejo ta sta- 
lišča in priporočila. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zaključnega 

računa Narodne banke Slovenije za leto 1978 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 18. seji dne 24. aprila 
1979 obravnaval zaključni račun Naro- 
dne banke Slovenije za leto 1978 in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel tudi naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega deta Skupščine 

SR Slovenije sprejema na znanje poroči- 
lo Narodne banke Slovenije o uresniče- 

vanju skupne emisijske denarne in deviz- 
ne politike in skupnih osnov kreditne po- 
litike ter kreditne politike, ki jo je določila 
Skupščina SR Slovenije ter o ugotovitvah 
kontrole denarno-kreditnega in devizne- 
ga in zunanje-trgovinskega poslovanja 
organizacij združenega dela v letu 1978, 
skupaj s pripombami Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predlogi, pri- 
pombami in mnenji odbora za finance ter 
pripombami izraženimi na seji zbora. 

2. Narodna banka Slovenije naj v skla- 
du z zakonom o Narodni banki Slovenije 
ponovno poroča v decembru 1979 leta o 
uresničevanju skupne emisijske, denar- 
ne in devizne politike in skupnih osnov 
kreditne politike ter kreditne politike ki jo 
je določila Skupščina SR Slovenije ter o 
ugotovitvah kontrole denarno-kreditne- 
ga in deviznega in zunanje-trgovinskega 
poslovanja organizacij združenega dela 
za prvih devet mesecev 1979 leta. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 3. 1979 

Kako je organiziran sistem obrambe 
pred točo z usmerjanjem raket? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 1. okoliša 
- Celje je zastavila naslednje 
vprašanje: 

»Kako je organiziran sistem 
obrambe pred točo z usmerje- 
vanjem raket? Zanimiv bi bil 
podatek, v kolikih primerih so 
bile akcije uspešne oz. pravo- 
časne in obratno. Če bi bila ta 
služba samostojna In glede 
izdaje dovoljenj ne povezana 

z Letališčem v Zagrebu, bi bi- 
la obramba pravočasna.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivo Marenk, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za kme- 
tijstvo, gozdarstvo In pre- 
hrano. 

»V Sloveniji deluje sistem z 
radarskim centrom in izstrelil- 
niml rampami za rakete le na 
območju štajerske, ki pokriva 

območje 250 tisoč ha. Ta si- 
stem ne pokriva dveh pomur- 
skih občin, kjer bi bila obram- 
ba potrebna glede na lanske 
izkušnje Posavja, Dolenjske 
ter celotnega območja obale 
in Primorske. Na severnem pri- 
morskem, kot vam je znano, je 
prizadevanje za organizacijo 
sistema, skupaj s sosednjo Ita- 
lijo v teku in ustrezen dogovor 
je bil že dosežen tudi s tovariši 
v Italiji. 

Sistem so skupno organizi- 
rale kmetijske in gozdnogo- 
spodarske organizacije ter ob- 
čine, ki so doslej ob pomoči 
zavarovalnih skupnosti skup- 
no .financirale delovanje siste- 

ma. Potemtakem sistem kot 
celota danes v Sloveniji ne ob- 
staja, uveljavljen naj bi bil z 
novim republiškim zakonom, 
ki naj bi bil predvidoma v krat- 
kem času sprejet v skladu s 
programom dela Skupščine 
SR Slovenije. 

Učinkovitost obrambe je bila 
doslej obravnavana le stati- 
stično. Desetletne izkušnje na 
Štajerskem in izkušnje v Jugo- 
slaviji kažejo, da je obramba 
učinkovita v razmerju približno 
1:9. Z drugimi besedami, ško- 
da, ki jo povzroča toča na bra- 
njenih površinah dosega pri- 
bližno na 2% površine - 1 do 
2% na nebranjenih površinah 
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na istih območjih pa zajema 
približno 10% površin kar ka- 
že, tudi glede na tuje izkušnje, 
da je obramba učinkovita. 

Kar zadeva sodelovanje s 
kontrolo letenja v Zagrebu je 
Izvršni svet že dal odgovor na 
delegatsko vprašanje. V do- 
polnitev tega pa še naslednje: 

Pogostnost letalskih prele- 
tov nad branjenim območjem 
je nedvomno resna ovira za 
učinkovitost obrambe. Vendar 
so lanske izkušnje v Sloveniji 
in reorganizacija službe kon- 
trole letenja pripeljale do tega, 
da se je čas od dovolitve iz- 
streljevanja raket oziroma od 
sporočila do dovolitve izstre- 

Ijevanja raket bistveno skrajšal 
na čas, ki omogoča učinkovi- 
tost obrambe. Z zvezno upravo 
letenja je bil dosežen dogovor, 
da bo v primerih, ko nastopa 
nevarnost toče, ob pravoča- 
snem opozorilu s strani radar- 
skega centra, omogočeno 
preusmerjanje letal na območ- 
ja, kjer streljanje proti toči ni 
potrebno. S tega vidika me- 
nim, da so pogoji ob ustreznej- 
ši radarski opremi in ustrezni 
opremi za izstreljevanje raket 
vendarle podani, da se tudi na 
teh območjih, kjer je pogost- 
nost letalskih preletov v Slove- 
niji izredno visoka, uveljavi 
obramba na novih osnovah.« 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 4. 1979 

Ali je družbeni interes lovstva večji od 
družbenega interesa pridelovanja 
hrane? 

Skupina delegatov 5. okoli- 
ša kmetijske dejavnosti ter 
17. okoliša področja gospo- 
darstva za Ptuj Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Skupini delegatov sta bili že 
ob sprejemu kmetijskih zako- 
nov seznanjeni s problemi 
kmetovanja na pohorskih 
kmetijah, kjer povzroča veliko 
škode kmetijstvu divjad. Na 
sestanku skupin dne 23. mar- 
ca 1979 je član skupine dele- 
gatov z občine Maribor predo- 
čil sledeče stanje: 

»Resno je ogroženo gospo- 
darjenje na planinskih kmeti- 
jah na Pohorju, saj so po- 
škodbe v kmetijstvu in goz- 
darstvu po visoki divjadi vsa- 
ko leto večje. Jelen, damjak in 
divji prašiči vsako leto uniču- 
jejo kmetijske pridelke, mlaj- 
še gozdove in podmladek v 
gozdovih. Sadno drevje je 
skoraj izginilo. Jeleni v tropih 
popasejo travnike v taki meri, 
da se košnja ne izplača. Bolj 
gnojimo, večje so škode zara- 
di kvalitetnejših trav. Od polj- 
ščin lahko pridelamo nekaj 
krompirja v bližini hiš. Kljub 
dobrim možnostim pridelova- 
nja, kupujemo vedno več živil. 
Mislimo, da jih bomo kmalu 
več kupovali kot prodajali. 

Odškodnine so redke, maj- 
hne in težko izterljive. Ogro- 
ženost in negotovost nas bo 
potisnila v dolino. Nemočni 
smo, rešitve ne vidimo. Vse 
bo kmalu porasel gozd, eko- 
nomsko malovreden, poško- 
dovan gozd. Za nas bo to bo- 
leče, za družbo nepopravljivo. 
Ljudje iz doline se ne bodo 
vračali nazaj. V naših in druž- 
benih gozdovih nastajajo ško- 

de v 10 milijonov novih din. 
Obstojajo ugotovitve, vendar 
se o njih malo razpravlja a 
ukrepov ni. 

Vemo, da so jelena in dam- 
jaka naselili od drugod. Pred 
tem ni bilo večjih poškodb. Ni- 
smo proti divjadi, vendar za- 
htevamo takšen stalež, da bo 
omogočen razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in lovstva.« 

Člani skupin so ugotovili, 
da se tudi na drugih območjih 
prekomerno razmnožujejo 
nekatere vrste divjadi, ki pov- 
zročajo kmetijstvu veliko ško- 
de. Družbeni dogovori lovsko 
gojitvenih območij za usklaje- 
no gospodarjenje, ohranitev 
okolja in divjadi izpostavlja le 
interese lovcev in lovskih dru- 
žin, medtem ko njihove obve- 
ze za vzdrževanje optimalne- 
ga števila divjadi popolnoma 
zanemarja. Tudi druge določ- 
be dogovora niso usklajene z 
interesi kmetijstva, zato so 
razpravljalci smatrali, da 
družbeni dogovor ne sme biti 
sprejet brez usklajenosti z in- 
teresi kmetijstva in brez so- 
delovanja kmetijcev. 

Skupini delegatov sta po 
razpravi sklenili postaviti sle- 
deče vprašanje: 

1. Ali je družbeni interes 
lovstva večji od družbenega 
interesa pridelovanja hrane 
in ohranjanja naseljenosti hri- 
bovskih in planinskih prede- 
lov? 

2. Kdo lahko zagotovi hri- 
bovskim kmetijam normalne 
življenjske pogoje in kasneje 
zanje jamči? 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov 5. okoliša 
kmetijske dejavnosti ter 17. 
okoliša področja gospodar- 

stva za zbor združenega dela v 
zvezi s problematiko usklaje- 
vanja interesov kmetijstva in 
lovstva na območju Pohorja, in 
skupine delegatov za kmetij- 
sko dejavnost 2. okoliša - 
Ljubljana Moste-Polje je odgo- 
voril Marjan Trebežnik, podse- 
kretar v Republiškem sekreta- 
riatu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Nedvomno obstaja družbeni 
interes za čim večjo proizvod- 
njo kvalitetne hrane, obstaja 
pa tudi interes za ohranitev in 
gojitev avtohtone divjadi, kot 
sestavnega dela biotopa, pri 
tem pa je težiti k čimvečjemu 
naravnemu ravnotežju. Prav 
gotovo lovno gospodarjenje 
ne more imeti v naprej postav- 
ljene prednosti v določenem 
prostoru. V vsakem območju 
je treba kot temeljno izhodišče 
za usklajevanje različnih inte- 
resov upoštevati skupne dogo- 
vorjene cilje in tem ciljem po- 
drediti cilje posameznih dejav- 
nosti in na podlagi tega način 
in intenzivnost gospodarjenja. 
Dejstvo je, da se je iz različnih 
vzrokov številčnost nekaterih 
vrst divjadi v nekaterih prede- 
lih sorazmerno zelo povečala 
in dejansko postaja ovira za 
normalen razvoj ostalih go- 
spodarskih dejavnosti v pro- 
storu, na drugi strani pa tudi 
lahko ugotovimo, da z različni- 
mi posegi v prostor in uporabo 
raznih kemičnih spojin zožuje- 
mo življenjski prostor divjadi 
in poslabšujemo pogoje za go- 
jitev in ohranitev nekaterih vrst 
divjadi. 

Prav zaradi tega, da bi dose- 
gli čim večjo medsebojno us- 
klajenost je zakon o varstvu, 
gojitvi in lovu divjadi ter o 
upravljanju lovišč predvidel v 
petem poglavju, kjer ureja ure- 
sničevanje posebnega družbe- 
nega interesa pri gospodarje- 
nju z divjadjo, sklenitev druž- 
benega dogovora v okviru lov- 
skogojitvenih območij. 

Namen družbenega dogovo- 
ra je, da se problemi usklajeva- 
nja biološkega ravnotežja re- 
šujejo tam, kjer nastajajo in to 
med vsemi uporabniki kon- 
kretnega prostora. Ni mogoče, 
da bi družbeni dogovor dopu- 
ščal tako stanje, ki bi pomenilo 
posledice, o katerih je govora 
v delegatskem vprašanju. 
Družbeni dogovor po svoji 
vsebini ne more ščititi izključ- 

no in prvenstveno interese lov- 
stva. K takemu družbenemu 
dogovoru ne morejo pristopiti 
ne predstavniki kmetijstva ne 
krajevne skupnosti, ne občine, 
zato takega družbenega dogo- 
vora najbrž ni mogoče skleniti 
in če je stanje takšno kot je 
opisano v delegatskem vpra-, 
šanju pomeni, da je biološko 
ravnotežje krepko porušeno, 
na škodo kmetijstva in gozdar- 
stva in s tem na škodo obstan- 
ka tamkajšnjih ljudi in, da bi v 
takem primeru prav družbeni 
dogovor moral omogočiti 
vzpostavitev ravnotežja v čim 
krajšem času. V SR Sloveniji v 
tem času tečejo pogovori o 
vsebini družbenih dogovorov 
po vseh lovskogojitvenih ob- 
močjih in so v nekaterih ob- 
močjih že dosegli visoko stop- 
njo usklajenosti. 

Uresničevanje določil druž- 
benega dogovora poteka prek 
lovskogospodarskih načrtov in 
letnih načrtov gospodarjenja, 
ki jih občini predlagajo v potr- 
ditev lovske organizacije. Če ti 
načrti ne zagotavljajo uresniči- 
tve dogovorjenih ciljev udele- 
žencev družbenega dogovora, 
torej tudi interesov kmetijskih 
proizvajalcev, potem je v Zako- 
nu o varstvu, gojitvi in lovu div- 
jadi ter o upravljanju lovišč 
predvidena pravica krajevnih 
skupnosti, ki v interesu .obča- 
nov v občinski skupščini spro- 
žijo postopek za spremembo 
lovskogospodarskih načrtov, 
da bi se zagotovili temeljni cilji 
iz družbenega dogovora. Ure- 
janje teh problemov je torej 
podružbljeno in je le v prime- 
ru, da stvari ne potekajo tako 
kot bi bilo treba, predvidena 
intervencija občinskih skup- 
ščin. Seveda sam zakon ne 
ureja stvari samodejno, ureju- 
jejo jih ljudje sami, s svojo 
družbeno aktivnostjo. Zato 
menimo, da je uspeh v razre- 
ševanju teh problemov tudi v 
konkretnem primeru pohor- 
skega lovskogojitvenega ob- 
močja mogoče doseči le z ak- 
tivnim pristopom vseh udele- 
žencev družbenega dogovora. 

S tem dogovorom je hkrati 
odgovorjeno tudi na delegat- 
sko vprašanje skupine delega- 
tov 2. okoliša kmetijske dejav- 
nosti za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije z dne 
20. aprila 1979, ki je bilo pred- 
loženo na tej seji. 

Zakaj je kulturno-umetniškim 
društvom onemogočeno koristenje 
lastnih deviznih sredstev? 

Gojko Vizovišek, delegat 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 16. okoliša 

Maribor je zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Na osnovi veljavnih predpi- 
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sov o uporabi deviznih sred- 
stev, je kulturno-umetniškim 
društvom onemogočeno kori- 
stenje lastnih deviznih sred- 
stev, ustvarjenih z nastopi v 
tujini, darili in nagradami, če 
so ta sredstva na deviznem 
računu pri banki. Ob minimal- 
nih sredstvih dotacije tem 
društvom so društva prisilje- 
na k zelo skrbnemu gospo- 
darjenju. Kadar se društva 
prek svojih sekcij udeležujejo 
tekmovanj ali drugih dejavno- 
sti v tujini, morajo poleg po- 
trebnih dinarskih sredstev za- 
gotavljati tudi devizna sred- 
stva, pri tem pa lastnih deviz- 
nih sredstev ne morejo kori- 
stiti. 

Zaradi navedenega postav- 
ljam naslednje vprašanje: 

Zakaj je kulturno-umetni- 
škim društvom onemogočeno 
koristenje lastnih deviznih 
sredstev? 

Če pri izvajanju predpisov o 
koristenju deviznih sredstev v 
tem trenutku izjema za kultur- 
no-umetniška društva ni mož- 
na predlagam, da se uvede 
postopek za spremembo teh 
predpisov. 

Na delegatsko vprašanje, ki 
ga je postavil tov. Gojko Vizo- 
višek - delegat zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 

venije 16. okoliš Maribor, v 
zvezi s problematiko korišče- 
nja lastnih deviznih sredstev 
kulturno-umetniškim druš- 
tvom je odgovoril Andrej So- 
telšek, pomočnik predsednika 
Republiškega komiteja za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Za zagotovitev enotnega si- 
stema in enakopravne udelež- 
be pri določanju in izvajanju 
skupne devizne politike in po- 
litike, plačilne in devizne bilan- 
ce Jugoslavije so temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela ter druge družbeno- 
pravne osebe člani Samo- 
upravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino sklenile de- 
cembra 1978 samoupravni 
sporazum o merilih, pogojih, 
načinih in postopkih za dose- 
go dogovorjenega obsega 
uvoza blaga in storitev ter odli- 
va deviz za leto 1979. 

S tem sporazumom določajo 
člani Skupnosti v skladu s pro- 
jekcijo plačilno-bilančnega in 
devizno-bilančnega položaja 
SR Slovenije merila, pogoje, 
načine in postopke za dosego 
dogovorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev ter odliva de- 
viz. S tem sporazumom člani 
Skupnosti tudi omejujejo svoje 
pravice razpolaganja z ustvar- 
jenimi devizami. 

V kolikor člani Samouprav- 
ne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino ugo- 
tovijo, da devizne pravice s ka- 
terimi razpolagajo ne ustreza- 
jo njihovim potrebam (so pre- 
velike ali premajhne) so v skla- 
du s 16. členom sporazuma 
dolžne, da do 31. 3. 1979 v 
enoti skupnosti, v katero so 
vključeni, proučijo uvozne 
pravice, s katerimi razpolaga- 
jo, tako glede višine absolut- 
nega zneska pri članih, ki ne 
ustvarjajo deviznega priliva oz. 
ga ne ustvarjajo dovolj za svo- 
je potrebe, kot višino določe- 
nega razmerja pri članih kate- 
rih prilivi so večji od odlivov, 
ter se dogovorijo za njihovo 
najučinkovitejšo in najustrez- 
nejšo uporabo. 

Kulturno-umetniška društva, 
v skladu z 57. členom Zakona 
o Samoupravni interesni skup- 
nosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino, so vklju- 
čena v XVIII. enoto - Kulturna 
skupnost Slovenije, ki vključu- 
je vse samoupravne interesne 
skupnosti, temeljne organiza- 
cije združenega dela in organi- 
zacije združenega dela s po- 
dročja kulturne dejavnosti. 

Kot smo informirani s strani 
strokovne službe Samouprav- 
ne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, kul- 

turno-umetniška društva te 
problematike niso sprožila niti 
na Skupščini samoupravne in- 
teresne skupnosti SR Sloveni- 
je za ekonomske odnose s tuji- 
no - prek svoje enote, niti v 
organih skupnosti. 

V kolikor kulturno-umetni- 
ška društva ugotavljajo da sa- 
moupravni sporazum v preve- 
liki meri omejuje razpolaganje 
z ustvarjenimi deviznimi sred- 
stvi, oz., da jim s samouprav- 
nim sporazumom določene 
pravice ne zadoščajo ter si 
manjkajočih deviznih pravic 
ne morejo zagotoviti z dogo- 
vorom z drugimi člani svoje 
enote skupnosti, lahko po 22. 
členu sporazuma, Skupščina 
skupnosti, na predlog enote 
skupnosti, dodeli enoti dodat- 
ne uvozne pravice, vendar pod 
pogojem, da to dopušča reali- 
zacija kvartal ne projekcije pla- 
čilno-bilančnega položaja SR 
Slovenije. 

Predložene rešitve so možne 
v okviru veljavnega samo- 
upravnega sporazuma. 

V kolikor kulturno-umetni- 
ška društva svoje problemati- 
ke v predloženih smereh ne 
morejo rešiti, je možna le še 
sprememba samoupravnega 
sporazuma, ki jo član skupno- 
sti sproži prek enote skupno- 
sti. 
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/z Skupščine SFRJ 

IZ DELA PREDSEDSTVA SFRJ 

Veliki uspehi v samoupravni preobrazbi in 

materialnem razvoju naše družbe 

• Odprte so nove možnosti za nadaljni razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov in političnega sistema socialistične demokracije 
• Delegatski sistem je zajel celotno družbeno strukturo v združenem delu in v 
samoupravnem interesnem organiziranju 
• Z rastjo družbenega proizvoda po povprečni stopnji okrog 6 odstotkov je Jugosla- 
vija še naprej med državami z najhitrejšim razvojem 
• Uspešno se uresničujejo priprave za delovanje v pogojih splošnega ljudskega 
odpora, kakor tudi priprave oboroženih sil in drugih organiziranih sil za obrambo in 
zaščito 
• S politično akcijo ZKJ in drugih organiziranih socialističnih sil, kakor tudi z ukrepi 
varnostnih organov in služb je onemogočena dejavnost notranjega sovražnika 
• Okrepljen je mednarodni položaj in dvignil se je ugled neuvrščene Jugoslavije, 
kot doslednega borca za mir in napredek v svetu za novi mednarodni ekonomski red, 
za enakopravnost in razumevanje med narodi in državami 

Skupščini SFRJ je bilo po- 
slano Poročilo Predsedstva 
SFRJ o nekaterih vprašanjih 
družbenoekonomskega razvo- 
ja, stanju in problemih v sploš- 
ni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti, varstvu ustavne- 
ga reda in o zunanji politiki ter 
mednarodnem položaju Jugo- 
slavije. O tem Poročilu bo tekla 
razprava v delovnih telesih 
obeh skupščinskih zborov, v 
sredini maja pa na skupni seji 
Zveznega zbora in Zbora repu- 
blik in pokrajin. 

To je drugo poročilo, ki gaje 
Predsedstvo SFRJ poslalo de- 
legatski Skupščini Jugoslavije. 
Prvič je Predsedstvo SFRJ no- 
vembra 1976 obvestilo Skup- 
ščino SFRJ o doseženih rezul- 
tatih, stanju in problemih v 

družbenoekonomskem in poli- 
tičnem življenju države in o na- 
ši zunanji politiki in pokazalo 
na glavne smeri nadaljnjega 
razvoja naše socialistične sa- 
moupravne skupnosti. 

VSESTRANSKI 
RAZVOJ 
SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOM - 
SKIH ODNOSOV 

V uvodnem delu Poročila je 
poudarjeno, da so bili v prete- 
klem obdobju doseženi po- 
membni uspehi v samoupravni 
preobrazbi naše družbe in da 
so odprte nadaljnje možnosti 
za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih od- 

oeooeoeosoocosososocosooooooocoo 

POROČILO O NEKATERIH VPRAŠANJIH 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA, STANJU IN 
PROBLEMIH V SPLOŠNI LJUDSKI OBRAMBI IN 
DRUŽBENI SAMOZAŠČITI, VARSTVU USTAVNEGA 
REDA IN O ZUNANJI POLITIKI IN MEDNARODNEM 
POLOŽAJU JUGOSLAVIJE 

seoooeeoosoeoeoooeoooeoooooseosoeooososcf 

nosov in političnega sistema 
socialistične demokracije. 

Delovni ljudje in občani se 
zavedajo, da so v naši sociali- 
stični samoupravni skupnosti 
ustvarjeni pogoji, ki zagotav- 
ljajo njihov socialni in nacio- 
nalni razvoj, kakor tudi svobo- 
den in vsestranski razvoj člo- 
vekove osebnosti. Na tem te- 
melji in je izražen njihov resni- 
čen patriotizem, globoka moti- 
viranost in pripravljenost, da 
branijo pred vsako nevarnost- 
jo vrednote revolucije in do- 
sežke socialističnega samo- 
upravnega razvoja. Splošna 
ljudska obramba in družbena 
samozaščita se uresničujeta 
kot nedeljiv del samoupravnih 
pravic in odgovornosti delov- 
nih ljudi in občanov in njihovih 
samoupravnih organizacij. 

Okrepljen je mednarodni 
položaj in dvignil se je ugled 
neuvrščene Jugoslavije kot 
doslednega borca za mir in na- 
predek v svetu, za nov medna- 
rodni ekonomski red, za ena- 
kopravnost in razumevanje 
med narodi in državami, za 
vsestransko mednarodno so- 

delovanje na podlagi vzaje- 
mnega spoštovanja in nevme- 
šavanja v notranje zadeve za 
miroljubno reševanje sporov, 
za svobodo, neodvisnost in 
splošni napredek vseh držav in 
narodov. 

V Poročilu je nato poudarje- 
no, da je predsednik Republi- 
ke Josip Broz Tito dal tudi v 
tem obdobju velik prispevek h 
krepitvi notranje stabilnosti 
mednarodnega položaja in 
ugleda Jugoslavije v svetu. 
Njegova vsestranska politična 
in državniška aktivnost, po- 
membne pobude, prikazova- 
nje na glavne probleme in 
osvetljevanje perspektiv druž- 
benega razvoja močno spod- 
bujajo nadaljnji revolucionarni 
razvoj naše socialistične sa- 
moupravne skupnosti. 

SMERI 
DRUŽBENOEKONOM- 
SKEGA RAZVOJA 

V prvem delu Poročila, kjer 
se preučujejo nekatera vpraša- 
nja družbenoekonomskega ra- 
zvoja, je rečeno, da je za prete- 
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klo obdobje značilna zelo vse- 
binska in intenzivna dejavnost 
pri krepitvi in nadaljnji graditvi 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in politične- 
ga sistema socialističnega sa- 
moupravljanja. Delavski razred 
in delovni ljudje so pridobili z 
Zakonom o združenem delu 
močno orožje v boju za uresni- 
čitev svojega ustavnega polo- 
žaja pri obvladovanju pogojev 
in rezultatov dela in za uresni- 
čitev popolnega vpliva na to- 
kove družbene reprodukcije. 

Opravljeno je bilo konstitui- 
ranje in pomembna samou- 
pravna preobrazba temeljnih, 
delovnih in sestavljenih orga- 
nizacij združenega dela. Spre- 
jeti so bili številni družbeni do- 
govori, samoupravni sporazu- 
mi in drugi samoupravni akti s 
katerimi so konkretneje raz- 
členjene določbe Zakona o 
združenem delu. 

Za samoupravno preobraz- 
bo družbenoekonomskega in 
političnega sistema so bili veli- 
kega pomena ustvarjalna pri- 
zadevanja pri obsežni zakono- 
dajni dejavnosti pri sprejema- 
nju sistemskih zakonov s po- 
dročja družbenega planiranja, 
ekonomskih odnosov s tujino, 
monetarno-kreditnega, banč- 
nega, carinskega in deviznega 
sistema, nato na področju 
obligacijskih razmerij, državne 
uprave, pravosodja int. To je 
precej prispevalo k celovitem 
oblikovanju in dograjevanju 
družbenoekonomskega in po- 
litičnega sistema. 

Velikega pomena za vse- 
stransko preobrazbo politič- 
nega sistema socialističnega 
samoupravljanja so bile odlo- 
čitve XI. kongresa ZKJ, s kate- 
rimi so trasirane široke poti in 
določene ključne naloge druž- 
benopolitičnih organizacij pri 
razvoju političnega sistema in 
pri premagovanju idejnih neja- 
snosti in slabosti v njihovem 
delovanju kot organiziran de- 
javnik socialistične zavesti. K 
temu je bistveno prispevala 
študija Edvarda Kardelja 
»Smeri razvoja političnega si- 
stema socialističnega samou- 
pravljanja«, ki je bila sprejeta 
kot izhodišče za pripravo kon- 
gresa. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
predstavlja pobuda, ki jo je dal 
tovariš Tito na VIII. kongresu 
Zveze sindikatov Jugoslavije o 
razvijanju in negovanju kolek- 
tivnega dela in odgovornosti, 
ustvarjalno spodbudo za na- 
daljnjo graditev političnega si- 
stema in napredek socialistič- 
ne samoupravne demokracije. 
Sprejeta je bila na najširši 
osnovi in je postala predmet 
družbene akcije vseh organizi- 
ranih socialističnih sil. 

DELOVANJE 
DELEGATSKEGA 
SISTEMA 

V preteklem obdobju je priš- 
lo do stabilizacije in učinkovi- 
tejšega delovanja samouprav- 
nega družbenopolitičnega si- 
stema kot celote. Delegatski 
sistem je zajel celotno družbe- 
no strukturo v združenem delu 
in v samoupravnem intere- 
snem organiziranju. Ustvarjeni 
so vsi potrebni normativno-in- 
stitucionalni prvi pogoji za de- 
mokratično izražanje množice 
samoupravnih interesov, tako 
v skupščinskem sistemu kakor 
v družbi nasploh. 

Delegatske skupščine druž- 
benopolitičnih in samouprav- 
nih interesnih skupnosti so ve- 
liko pripomogle k uresničeva- 
nju samoup-avne ntegracije v 
družbi. Precej bolj kot prlj pri- 
haja v njih do veljave neposre- 
dni interes združenih delavcev 
in njihovih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti. Dose- 
žena stopnja samoupravne or- 
ganiziranosti družbene baze, 
vsebinsko bogatejše povezo- 
vanje skupščin z delegatsko 
osnovo in širšimi družbenimi 
strukturami imajo pozitiven 
odraz pri njihovem delovanju. 

Zaradi tega je ena glavnih 
nalog v prihodnjem obdobju, 
kot je poudarjeno v Poročilu, 
še nadaljnje utrjevanje in učin- 
kovitejše delovanje delegat- 
skega in političnega sistema 
socialističnega samoupravlja- 
nja. V tem smislu je treba dele- 
gacije organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti in 
drugih temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti 
usposabljati, da s svojim delo- 
vanjem neposredno izražajo 
voljo in interes delovnih ljudi 
in občanov, predvsem z nepo- 
sredno povezavo s svojo sa- 
moupravno bazo ter boljšim 
obveščanjem o interesih in 
problemih. Treba je zagotoviti 
večjo povezanost in koordina- 
cijo med vsemi delegacijami 
prek konferenc delegacij in z 
drugimi oblikami povezovanja. 

S sprejetjem Zakona o teme- 
ljih sistema državne uprave ter 
znjim sližprejetjem republiških 
ter pokrajinskih zakonov o 
upravi bo zaokrožen proces 
nove vloge izvršnih in uprav- 
nih organov v političnem siste- 
mu socialističnega samou- 
pravljanja. S tem se ustvarjajo 
pogoji za nadaljnjo demokrati- 
zacijo, podružbljanje, uresni- 
čevanje upravnih funkcij v ce- 
loti, še posebej pa za zadovo- 
ljevanje interesov in potreb 
združenega dela in delegat- 
skega sistema. 

GOSPODARSKA 
GIBANJA 

V Poročilu je ugotovoljeno, 
da je z naraščanjem družbene- 
ga proizvoda po stopnji okrog 
6 odstotkov Jugoslavija še na- 
prej obdržala mesto med drža- 
vami z najhitrejšim razvojem. K 
temu je največ prispevala viso- 
ka stopnja rasti industrijske 
proizvodnje. Vendar v indu- 
strijski proizvodnji ne dosega- 
mo pričakovanega povečanja 
energetsko-surovinske proiz- 
vodnje. Še naprej je rast pre- 
delovalne industrije relativno 
izrazitejša, kot je to s planom 
predvideno. Energetske pora- 
be na domače vire se prepoča- 
si preusmerja. Zelo resno je 
zavrto povečanje proizvodnje 
opreme. Zaradi tega je naš ra- 
zvoj preveč navezan in odvisen 
od uvoza. 

V zadnjih treh letih so se 
skupne investicije v osnovna 
sredstva povečale po povpreč- 
ni stopnji 9,4 odstotka, kar je 
spodbudilo dinamičen razvoj 
države, prispevalo k spremem- 
bam materialne strukture go- 
spodarstva in ustvarjalo podla- 
go za povečano zaposlovanje. 
Toda opaziti je bilo pojave, ki 
na tem področju neugodno 
delujejo na ekonomske toko- 
ve. Razširjena je bila' fronta in- 
vesticij, njihov obseg pa prese- 
ga realne možnosti, kar je 
vzrok za velike prekoračitve, 
počasnejšo graditev in zamu- 
de pri zaključevanju začetih 
objektov. 

Doseženi so bili pomembni 
uspehi pri uresničevanju poli- 
tike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik. 
Toda kljub vloženim prizade- 
vanjem in doseženim uspe- 
hom, to še ni bilo doseženo 
glede SAP Kosovo. Zato bo v 
prihodnjem obdobju nujno 
treba pospešiti proces nepo- 
srednega dohodkovnega po- 
vezovanja med organizacijami 
združenega dela z razvitih in 
manj razvitih področij. 

V ekonomskih odnosih s tu- 
jino se še naprej pojavljajo te- 
žave in problemi, ki so posledi- 
ca neugodnih gibanj na sve- 
tovnem trgu in še premajhne- 
ga vključevanja našega gospo- 
darstva v mednarodno delitev 
dela, kakor tudi nekaterih no- 
tranjih slabosti. Počasnejša je 
dinamika rasti izvoza blaga, na 
kar je bistveno vplivala tudi 
domača konjunktura. Nasproti 
temu pa kažeta uvoz in zadol- 
ževanje v tujini še naprej tež- 
njo rasti. 

Število novo zaposlenih se 
je povečalo za več kot 750.000, 
v strukturi zaposlenih pa se 
nenehno povečuje udeležba 
delavcev s srednjo in višjo 

stopnjo izobrazbe. Kljub temu 
pa bo tudi v prihodnjem ob- 
dobju zaposlovanje še naprej 
aktualen družbeni problem. 

S porastom skupnega živ- 
ljenjskega standarda za 20 od- 
stotkov je prišlo do pomemb- 
nih sprememb v strukturi po- 
rabe oziroma večjega deleža v 
porabi proizvodov višjega 
standarda in trajnih potrošnih 
dobrin. V zadnjih treh letih so 
realni osebni dohodki nara- 
ščali po stopnji 4,3 odstotka na 
leto, nekoliko hitreje pa pre- 
jemki pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, otroške- 
ga in socialnega varstva. Hra- 
nilne vloge občanov so se po- 
večale za 70 odstotkov. 

Vzpostavljeno je realnejše 
razmerje v sistemu gospodar- 
jenja in poslovanja temeljnih 
organizacij združenega dela, 
izboljšana je tudi likvidnost 
gospodarstva. Teko prizadeva- 
nja za izboljšanje gospodarske 
strukture in spoštovanje eko- 
nomske logike pri usklajeva- 
nju razvojnih programov in 
usmerjanju dohodka, kakor tu- 
di pri iskanju možnosti za 
združevanje dela in sredstev. 

V Poročilu je govor o neza- 
dovoljivih težnjah v gospodar- 
stvu, ki otežujejo uresničeva- 
nje politike ekonomske stabili- 
zacije. Ena velikih ovir za sta- 
bilizacijo je velika kreditna 
odvisnost organizacij združe- 
nega dela od bank. To seveda 
negativno vpliva na njihovo 
akumulativno in reproduktivno 
sposobnost in položaj v druž- 
beni reprodukciji. 

Splošna in skupna poraba 
sta še vedno pretežno financi- 
rani mimo svobodne menjave 
dela. To je eden glavnih vzro- 
kov, da ta poraba še vedno na- 
rašča hitreje od rasti družbe- 
nega proizvoda. 

Doseženi so bili pozitivni re- 
zultati v kmetijski proizvodnji 
in v družbeni preobrazbi pode- 
želja. Postopoma se uresniču- 
je združevanje dela in sred- 
stev, individualni kmetijski 
proizvajalci pa v vse večjem 
številu povezujejo svoj doho- 
dek in delovne pogoje z delov- 
nimi in zadružnimi gospodar- 
skimi organizacijami. 

Nujno je, da bi bili čim prej 
sprejeti zakoni o razširjeni re- 
produkciji, sistemu in družbe- 
ni kontroli cen, kompenzaci- 
jah, povezovanju proizvodnje 
in prometne sfere, kakor tudi 
da razčlenimo mehanizme in 
rešitve, ki bodo omogočili ne- 
posrednejši in dejanski vpliv 
združenega dela na vse tokove 
družbene reprodukcije. 

Posebej je podčrtano, da 
predstavlja priprava novega 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1981 do 1985 in 
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planov vseh samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti eno 
najpomembnejših nalog letos 
in prihodnje leto in da je treba 
med pripravljanjem planov za« 
gotoviti dosledno izvajanje no- 
vega sistema samoupravnega 
družbenega planiranja. 

RAZVOJ DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

Ekonomski razvoj je omogo- 
čil zelo dinamičen razvoj druž- 
benih dejavnosti. Precej je bil 
zboljšan izobraževalni, kultur- 
ni in zdravstveni standard de- 
lavskega razreda in delovnih 
lju Kljub temu pa so materialna 
Izločanja za razvoj družbenih 
dejavnosti Se naprej nad rastjo 
nacionalnega dohodka. 
Na področju izobraževanja je 

v teku proces preobrazbe 
srednjega, višjega in visokega 
šolstva v enoten sistem usmer- 
jenega izobraževanja. 

Pravtako se uresničuje in- 
tenziven in vsestranski napre- 
dek in uveljavitev kulture in 
umetnosti narodov In naro- 
dnosti Jugoslavije in nova ka- 
kovost njihovega medsebojne- 
ga prežemanja in povezovanja. 
Vse širši je delež delavskega 
razreda in delovnih ljudi in ob- 
čanov pri določanju kulturne 
politike ter v kulturnem življe- 
nju in ustvarjalnosti, 

Skoraj vse prebivalstvo je 
zajeto s kakšno obliko zdrav- 
stvenega zavarovanja. Izbolj- 
šano je varstvo žensk, otrok, 
kmetov in borcev. 

Pri razvoju vseh oblik otro- 
škega varstva je treba zagoto- 
viti še nadaljnjo razširitev mre- 
že zmogljivosti, da bi zajeli čim 
več otrok. 

V zadnjih treh letih je bilo 
zgrajenih okrog 450.000 sta- 
novanj. Toda kljub velikemu 
izločanju sredstev, niso bili 
doseženi planirani rezultati. 
Zaradi tega bo treba v prihod- 
njem obdobju zagotoviti bolj- 
šo organiziranje in samou- 
pravno povezovanje vseh ude- 
ležencev v stanovanjski gradi- 
tvi ter učinkovitejše delovanje 
stanovanjskih interesnih skup- 
nosti. Prav tako bo treba bolj 
kot doslej z raznimi ukrepi 
spodbujati individualno stano- 
vanjsko gradnjo. 

S pokojninskim in invalid- 
skim zavarovanjem je bil 
izboljšan materialni položaj 
upokojencev, bolj popolno in 
bolje se rešujejo vprašanja s 
področja borčevsko-invalid- 
skega varstva, zlasti težkih in- 
validov, samohranih upravi- 
čencev do družinske invalidni- 
ne in podobno. Dopolnilno 
varstvo borcev, ki ga urejajo 
republike in pokrajine je po- 

stalo pomemben dejavnik pri 
nadaljnjem razvoju varstva 
borcev in vojnih invalidov. 

Vendar pa razvoj samou- 
pravnih odnosov in stanje v 
mnogih družbenih dejavnostih 
spremljajo resni problemi in 
pomanjkljivosti. Počasi se 
spreminja stanje na tem po- 
dročju glede dejanskega do- 
vladovanja delavcev in delov- 
nih ljudi s tokovi družbene re- 
produkcije. Izobraževanje, kul- 
turo in zdravstvo često pojmu- 
jemo samo kot skupno pora- 
bo. e je prisotno mnenje, da 
dela na tem področju ni mogo- 
če vrednotiti. 

ODNOSI V FEDERACIJI 
V tem obdobju se je okrepila 

enotnost in poglobila enako- 
pravnost in vzajemna solidar- 
nost narodov in narodnosti Ju- 
goslavije, še naprej so se razvi- 
jali odnosi v federaciji med re- 
publikami In pokrajinama na 
temeljih Ustave in sklepov X. in 
XI. kongresa ZKJ. Nov ustavni 
položaj republik in pokrajin, 
kakor tudi graditev odnosov v 
federaciji se zlasti izražajo v 
njihovi odgovornosti za lasten 
razvoj in za razvoj naše skup- 
nosti kot celote. 

Dogovarjanje in sporazume- 
vanje, sta se kot način in prak- 
sa urejanja odnosov med re- 
publikami in pokrajinama v 
zveznih organih pokazala kot 
nenadomestljiva metoda gra- 
ditve odnosov v federaciji. V 
praksi dogovarjanja in usklaje- 
vanja posebnih in skupnih in- 
teresov so bile pridobljene bo- 
gate izkušnje ter uspešno re- 
šena številna, zelo zahtevna 
vprašanja in problemi. V krat- 
kem času je takšna praksa po- 
kazala vse prednosti v primer- 
javi s prejšnjimi odnosi, ki so 
bili obremenjeni s centrali- 
zmom. 

V neposrednem reševanju 
protislovij, ki objektivno obsta- 
jajo v družbi, v demokratičnem 
postopku pri odločanju, sta 
porasli zavest in odgovornost, 
tako za posebne kakor tudi za 
skupne Interese in probleme. 
Vse to je v veliki meri prispeva- 
lo k pospeševanju odnosov 
zaupanja, solidarnosti, brat- 
stva in enotnosti, na katerih te- 
melji moč skupnosti in bodoč- 
nost narodov in narodnosti v 
SFRJ. 

Vendar je učinkovitost do- 
govarjanja v federaciji pogoje- 
na z objektivnimi interesi in ra- 
zvitostjo socialističnega sa- 
moupravljanja v republikah in 
pokrajinah. Zaradi tega se tudi 
mora proces dogovarjanja v 
federaciji prek delegatskega 
sistema širše povezovati z 
družbeno bazo, predvsem z 

združenim delom. Predvsem 
se to nanaša na potrebe hitrej- 
šega vključevanja samouprav- 
no organiziranega združenega 
dela v vse zadeve s katerimi se 
urejajo ekonomski odnosi s tu- 
jino ter zunanjetrgovinsko in 
devizno poslovanje, kakor tudi 
v procese samoupravnega pla- 
niranja in dogovarjanja o deli- 
tvi dela in specializaciji v jugo- 
slovanskih razmerah. 

Razvoj neposrednega med- 
sebojnega sodelovanja In do- 
govarjanja republik In pokra- 
jin, kot oblika uresničevanja 
skupnih interesov še vedno 
zaostaja za skupnim razvojem 
socialističnih samoupravnih 
odnosov. Premalo so razvite 
samoupravne oblike uresniče- 
vanja skupnih interesov z ne- 
posrednim povezovanjem in 
združevanjem organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti. 

Prav tako je pri sklepanju In 
uresničevanju dogovorov v fe- 
deraciji še opaziti počasnost in 
nedoslednost, zlasti na po- 
dročju uresničevanja razvojne 
politike, kar zahteva še nadalj- 
nje razvijanje in dograjevanje 
tega mehanizma v našem si- 
stemu. 

Pri pripravljanju odločitev in 
usklajevanju stališč o ključnih 
vprašanjih razvoja in graditve 
sistema so imeli pomembno 
vlogo družbeni sveti, zlasti na 
ravni federacije. Predsedstvo 
SFRJ je posvečalo veliko po- 
zornost delu zveznih svetov in 
je neposredno prispevalo k nji- 
hovemu učinkovitejšemu delo- 
vanju pri usklajevanju skupnih 
interesov in pri pripravljanju 
odločitev na ravni federacije. 

Pri opravljanju svojih ustav- 
nih funkcij in odgovornosti je 
Predsedstvo SFRJ uspešno 
uresničevalo in pospeševalo 
sodelovanje s predsedstvi so- 
cialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin, 
kakor tudi z organi in organi- 
zacijami na ravni federacije. 
Zlasti plodno je bilo sodelova- 
nje s Skupščino SFRJ in Zvez- 
nim izvršnim svetom. 

SPLOŠNA LJUDSKA 
OBRAMBA IN 
DRUŽBENA 
SAMOZAŠČITA 

V drugem delu Poročila, kjer 
se preučuje problematika 
splošne ljudske obrambe in 
druge samozaščite je poudar- 
jeno, da dosedanji rezultati in 
izkušnje kažejo in potrjujejo, 
da se v bistvu uspešno uresni- 
čujejo priprave družbe za de- 
lovanje v razmerah splošne 
ljudske obrambne vojne, In 

priprave oboroženih sil In dru- 
gih posebej organiziranih sil 
za obrambo in zaščito. Vendar 
uresničevanje splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite ni nikdar končano delo in 
je odvisno od konkretnih druž- 
benih pogojev ter družbenoe- 
konomskega in političnega ra- 
zvoja družbe. Dinamika naše- 
ga družbenoekonomskega in 
političnega sistema nudi vse 
možnosti za nadaljnje izpopol- 
njevanje sistema splošne ljud- 
ske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. 

Uresničujoč svoje pravice, 
obveznosti in odgovornosti, ki 
jih imajo v lastnih pripravah in 
v pripravah države za obram- 
bo, so vsi ekonomski in politič- 
ni dejavniki naše države dose- 
gli v zadnjih nekaj letih uspe- 
he, ki objektivno predstavljajo 
novo kakovost v podružbljanju 
obrambne funkcije. Obramba 
države je v naši praksi v veliki 
meri nehala biti izključno skrb 
države v klasičnem smislu in 
pomenu te besede. Težišče 
obrambnega organiziranja in 
pripravljanja je v pretežni meri 
prenešeno na samoupravne 
organizacije in skupnosti ter 
temeljne družbenopolitične 
skupnosti. S tem so ustvarjeni 
realni pogoji, da delovni ljudje 
in občani svoje pravice, obvez- 
nosti In odgovornosti s po- 
dročja obrambe in zaščite ure- 
sničujejo neposredno, organi- 
zirano in enotno. 

Obrambni načrti so usklaje- 
ni na vseh ravneh in v vseh 
političnih strukturah. V teku so 
tudi priprave za izdelavo sa- 
moupravnih in družbenih ra- 
zvojnih planov za naslednje 
srednjeročno obdobje, ki mo- 
rajo vsebovati tudi vse potrebe 
za razvoj obrambnih priprav in 
organiziranje samoupravnih 
organizacij in skupnosti in 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Priprave gospodarstva in 
družbenih dejavnosti za delo v 
vojni morajo potekati na široki 
In dolgoročni osnovi oziroma z 
Izgrajevanjem razvojnih pla- 
nov, v skladu s potrebami 
obrambe države. Prav tako 
imajo poseben pomen za pro- 
izvodnjo, promet in preskrbo v 
vojni stalne blagovne rezerve. 
V zadnjih nekaj letih so bili do- 
seženi pomembni uspehi pri 
njihovem povećavanju. 

Veliko vlogo in prispevek pri 
delu v zvezi z obrambnimi pri- 
pravami in splošno ljudsko 
obrambo ter družbeno samo- 
zaščito so imeli sveti za naro- 
dno obrambo Predsedstva 
SFRJ ter predsedstev sociali- 
stičnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin. Le-ti 
so v zadeve obrambe vnesli 
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precej operativnosti glede 
koordinacije in usmerjevanja. 

VLOGA JLA, 
TERITORIALNE 
OBRAMBE IN CIVILNE 
ZAŠČITE 

Jugoslovanska ljudska ar- 
mada, kot del oboroženega 
ljudstva je po svoji organizira- 
nosti, bojni pripravljenosti in 
moralni moči vedno pripravlje- 
na preprečiti nenadno agresi- 
jo, postaviti se po robu prvim 
udarcem agresorja ter s tem 
omogočiti splošno mobilizaci- 
jo, kakor tudi mobilizacijo dru- 
gih obrambnih sil in družbe 
kot celote. Usposobljena je, da 
izvaja vse oblike bojnih akcij 
samostojno in skupaj s silami 
teritorialne obrambe. 

Obstoječa struktura JLA 
ustreza namenu in nalogam 
pri vodenju oboroženega boja. 
Zaradi krepitve udarne moči in 
večje borbene pripravljenosti 
se nadaljuje tehnična moder- 
nizacija z uvajanjem novega 
sodobnega orožja in opreme 
in povečanje ognjenih možno- 
sti in manevrskih sposobnosti 
vseh oblik in rodov. 

Posebno pozornost je po- 
svečena modernizaciji in izpo- 
polnjevanju vseh sistemov, ki 
delujejo v smeri preprečevanja 
presenečenja, popolnejšemu 
opazovanju zračnega in mor- 
skega prostora, izpopolnjeva- 
nju sistema mejnega zavarova- 
nja, mobilizacije, organizacij 
zvez, obveščanju in alarmira- 
nju. 

Sile teritorialne obrambe, ki 
se organizirajo v enote, v miru 
vse pogosteje postajajo jedro 
in baza za organiziranje in an- 
gažiranje celotnega sposob- 
nega prebivalstva v oborože- 
nem boju in v drugih oblikah 
boja in odpora v vojni. Postale 
so že temelj za urjenje in uspo- 
sabljanje vsega prebivalstva za 
organiziran splošni ljudski od- 
por in organizirana sila siste- 
ma samozaščite v bazi družbe. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je ustvarjanju in razvoju stare- 
šinskega in vseh vrst strokov- 
nega kadra za potrebe JLA in 
teritorialne obrambe posveče- 
na stalna in posebna pozor- 
nost. Upošteva se pomlajeva- 
nje kadrov na visokih starešin- 
skih dolžnostih in ustrezna je 
nacionalna zastopanost stare- 
šinskega kadra v teritorialni 
obrambi, enotah, komandah in 
ustanovah JLA. 

V JLA so bili doseženi po- 
membni uspehi pri razvoju 
znanstvenoraziskovalnega de- 
la, vlagajo pa se velika sred- 
stva v razvoj, rekonstrukcijo in 
modernizacijo zmogljivosti in 

proizvodnjo sredstev oboroži- 
tve in vojaške opreme. Pove- 
čuje se vojaški standard. Iz leta 
v leto prihajajo v JLA mladinci 
z več znanja in višjo stopnjo 
izobrazbe. Med naborniki je 
vse manj stalno nezmožnih za 
vojaško službo, tako da je bil 
lani ta odstotek samo 0,3 vseh 
obveznikov - nabornikov. 

V Poročilu je tudi nakazana 
potreba bolje organizirane in 
širše uresničevati zahteve ci- 
vilne zaščite v splošnih ob- 
rambnih pripravah naše drža- 
ve. Za razliko od prejšnjega 
obdobja je civilna zaščita v 
kvantitativnem in organizacij- 
skem smislu precej okreplje- 
na. S pripravami in usposab- 
ljanjem za samozaščito oziro- 
ma za samopomoč je bilo zaje- 
tih tri in pol milijona občanov. 
V tem srednjeročnem planu so 
bili izdelani razvojni plani civil- 
ne zaščite v vseh družbenopo- 
litičnih skupnostih in zagotov- 
ljena finančna sredstva. 

DEJAVNOST 
ORGANOV IN SLUŽBE 
VARNOSTI 

Tretji del Poročila je posve- 
čen varstvu ustavnega reda. V 
tem delu je podčrtano, da sta 
Predsedstvo SFRJ in Zvezni 
svet za varstvo ustavnega reda 
z razpravo o vprašanjih širšega 
pomena ali večjega pomena 
usmerjala delo varnostnih or- 
ganov in služb, kakor tudi ves 
sistem družbene samozaščite. 
Prispevala sta, da je bilo delo 
še bolj usklajeno in učinkovi- 
tejše. 

S podružbljanjem varnost- 
nih zadev in uresničevanjem 
ustavnih in zakonskih določb 
so bili ustvarjeni pogoji, ki za- 
gotavljajo, da je delo varnost- 
nih organov in služb usmerje- 
no izključno k zatiranju so- 
vražne ter druge kriminalne in 
družbeno škodljive dejavnosti. 
S tem, da so uspešno oprav- 
ljali zadeve, ki so bile v njihovi 
pristojnosti, so pripadniki 
službe javne in državne varno- 
sti pokazali visoko stopnjo po- 
litične zavesti, ker je še bolj 
okrepilo zaupanje delovnih 
ljudi in občanov do njih. 

S politično akcijo ZKJ in 
drugih organiziranih sociali- 
stičnih družbenih sil, kakor tu- 
di z ukrepi varnostnih organov 
in služb je bila onemogočena 
bolj organizirana dejavnost 
notranjega sovražnika. Vendar 
je bilo nekaj poskusov ilegal- 
nega organiziranja in delova- 
nja manjših nacionalističnih, 
klerikalnih, informbirojevskih 
in anarholiberalističnih skupin 
v sodelovanju s fašistično ozi- 
roma informbirojevsko emi- 
gracijo in določenimi krogi iz 

tujine. Z uspešnim delovanjem 
vsega našega varnostnega si- 
stema je bila njihova dejavnost 
onemogočena, tako z družbe- 
nopolitičnimi akcijami ali pa z 
zakonskimi ukrepi. 

Fašistični emigraciji so bile 
preprečene namene, da v dr- 
žavi izvede diverzantsko-tero- 
ristične akcije. Vendar pa je v 
tujini izvedla več ubojev, napa- 
dov in izsiljevanja naših držav- 
ljanov in izseljencev, podtikala 
požare in eksplozivne naprave 
v diplomatsko-konzularnih in 
drugih jugoslovanskih pred- 
stavništvih in podobno. 

Celotna dejavnost naše dr- 
žave na mednarodnem prizori- 
šču in povečanje njenega 
ugleda v svetu sta občutno 
vplivala na to, da teroristični 
del sovražne emigracije vse 
bolj izgublja svoje položaje v 
nekaterih državah, katerih or- 
gani so odkrili in ujeli določe- 
no število protijugoslovanskih 
teroristov ter proti njim sprejeli 
še druge ukrepe zopernje. 

Vendar so v tujini še sile, ki 
podpirajo fašistično emigraci- 
jo v njenih dejavnostih proti 
Jugoslaviji, včasih pa nastopa- 
jo tudi kot njeni zaščitniki. 
Kljub temu pa je Jugoslavija, v 
skladu s svojim načelnim stali- 
ščem, odločno onemogočala 
vsak poskus mednarodnih te- 
roristov, da bi na njenem 
ozemlju našli zatočišče, se or- 
ganizirali ali opravijo terori- 
stično akcijo proti kakšne dru- 
ge države. 

V Poročilu je rečeno, da se 
je s sprejetimi ukrepi zelo zožil 
prostor za delovanje informbi- 
rojevske emigracije, ki se sku- 
ša ponovno organizirati in na- 
daljevati svojo protijugoslo- 
vansko dejavnost. 

Jugoslavija je še naprej iz- 
postavljana subverzivno-pro- 
pagandni dejavnosti tujih 
agresivnih krogov. Zabeležena 
je bila kontinuirana dejavnost 
nekaterih tujih obveščevalnih 
služb, ki se močneje izraža v 
zapletenih in zaostrenih me- 
dnarodnih situacijah. Odkritih 
je bilo nekaj obveščevalnih iz- 
postav ter odkritih več obve- 
ščevalcev in agentov. 

ZATIRANJE 
KRIMINALA IN 
DRUGIH ŠKODLJIVIH 
POJAVOV 

S prizadevanji družbe in 
ukrepi organov za notranje za- 
deve so bili doseženi po- 
membni uspehi pri zatiranju 
kriminala in drugih družbeno 
škodljivih dejavnosti, tako da 
se je zmanjšalo celotno število 
kaznivih dejanj, vključujoč tudi 
kriminal v gospodarstvu, pose- 
bej pa politične delikvence. 

Zmanjšalo se je tudi število 
prekrškov, kakor tudi napadov 
na pooblaščene uradne osebe. 

Posebna pozornost pa je bi- 
la posvečena odkrivanju in od- 
pravljanju nezakonitih pojavov 
v gospodarskem poslovanju s 
tujino, kakor tudi v tistih orga- 
nizacijah združenega dela v 
katerih so zbrana večja sred- 
stva, ali je prek njih na drug 
način uresničen velik vpliv na 
gospodarska gibanja v državi. 

Toda kljub sprejetim ukre- 
pom je stanje prometne varno- 
sti na cestah še naprej zaskrb- 
ljujoče. Lani se je na cestah v 
Jugoslaviji zgodilo 48.816 pro- 
metnih nesreč s ponesrečeni- 
mi osebami v katerih je zgubilo 
življenje 5384, poškodovanih 
pa je bilo 66745 oseb. Nepo- 
sredna materialna škoda pri 
teh nesrečah znaša milijardo 
in 784 milijonov dinarjev. 

Stanje na področju protipo- 
žarne varnosti ni zadovoljivo. 
Celotna materialna škoda za- 
radi požarov v letu 1978 je do- 
segla vrednost 1,5 milijarde di- 
narjev. 

Stanje varnosti na naših me- 
jah je zadovoljivo. Odprtost 
naše države in pospešeno so- 
delovanje z velikim številom 
držav sta pogojila nadaljnje 
povečanje potniškega prome- 
ta čez državno mejo. Tako je 
bilo v letu 1977 111 milijonov, v 
letu 1978 pa okrog 129 milijo- 
nov prehodov čez mejo v obeh 
smereh. Kljub tako velikemu 
prometu pa na mejnih preho- 
dih ni bilo večjih problemov. 
Povečalo se je število naših dr- 
žavljanov, ki potujejo v tujino. 

Nato Poročilo posveča dolo- 
čeno pozornost vprašanju ka- 
drovske krepitve, usposablja- 
nju in pomlajevanju v organih 
za notranje zadeve ter tehnični 
opremljenosti. V tej zvezi je 
posebej podčrtan pomen Inšti- 
tuta varnosti in njegov prispe- 
vek k nadaljnjemu razvoju zna- 
stveno-raziskovalnega dela na 
področju varnosti in samoza- 
ščite. 

ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNI 
POLOŽAJ 
JUGOSLAVIJE 

V preteklem obdobju se je 
jugoslovanska zunanja politi- 
ka, je rečeno v četrtem delu 
Poročila, angažirala predvsem 
pri krepitvi miru in varnosti v 
svetu, miroljubni koeksistenci, 
popuščanju napetosti in za 
graditev pravičnih mednaro- 
dnih političnih in ekonomskih 
odnosov. V tem smislu je tudi 
izvajala pospešeno in vse- 
stransko dejavnost v multilate- 
ralnem in bilateralnem okviru. 
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Razvijajoč svojo zunanjo po- 
litiko, si SFRJ še naprej priza- 
deva izboljšati svoj mednaro- 
dni položaj, utrditi svojo var- 
nost in vključiti se v svetovne 
tokove na temelju vsestranske 
enakopravnosti in vzajemne 
koristi z vsemi državami, ne 
qlede na njihov mednarodni 
položaj, družbeno ureditev in 
moč. 

Jugoslavija se je v tem ob- 
dobju srečevala z vso zaplete- 
nostjo mednarodnega razvoja, 
ki je bil zelo intenziven. Tek- 
movanje velikih sil in blokov se 
je nadaljevalo v prizadevanju 
krepitve lastnih interesnih sfer. 
Pri tem sta dve vodeči sili še 
naprej sprejemali popuščanje 
kot okvir medsebojnih poga- 
janj o mednarodnih problemih 
in lastnih interesih. Vendar 
tekma v oborožitvi ni zaustav- 
ljena, niti ni popuščanje nape- 
tosti preraslo v proces, ki bi 
ustvaril podlago za reševanje 
spornih vprašanj. 

V takšni situaciji se je giba- 
nje neuvrščenosti potrdilo kot 
nenadomestljiv nosilec priza- 
devanj za emancipacijo in ena- 
kopravnost v svetovnih ra- 
zmerjih. Izraža prizadevanja 
narodov in držav, da živijo v 
miru, da so aktivni dejavniki in 
enakopravni udeleženci me- 
dnarodnih dogajanj. V pogojih 
razdeljenosti in tekmovanja 
velikih sil se je širjenje in kre- 
pitev neuvrščenosti tudi vse 
bolj srečevalo z odpori, pritiski 
in poskusi, da bi se v gibanje 
vnesla polarizacija. Večina čla- 
nic gibanja želi obdržati te- 
meljno identiteto in neblokov- 
sko bistvo neuvrščenosti, ki 
vse bolj postaja bistvena ka- 
rakteristika sodobne medna- 
rodne situacije in družbenopo- 
litičnih gibanj v svetu. 

Konferenca o evropski var- 
nosti in sodelovanju je nakaza- 
la pozitiven proces razvoja od- 
nosov med 35 državami te celi- 
ne, ZDA in Kanade. Na beo- 
grajskem sestanku so imele 
evropske neuvrščene in nev- 
tralne države, med njimi tudi 
Jugoslavija, vidno vlogo pri 
nadaljevanju začetega proce- 
sa, naša država pa je kot gosti- 
telj dobila ustrezno priznanje. 

Jugoslavija prav tako posve- 
ča veliko pozornost svoji ude- 
ležbi pri dejavnosti Organiza- 
cije ZN, kakor tudi pri delu nje- 
nih specializiranih agencij. Na- 
čela jugoslovanske zunanje 
politike prihajajo do polnega 
izraza tudi v bilateralnih odno- 
sih z drugimi državami, kakor 
tudi s političnimi in ekonom- 
skimi grupacijami. 

Dejavnost predsednika 
Tita 

Predsednik Tito je v prete- 
klem obdobju obiskal precej 
prijateljskih držav ter sprejel v 
Jugoslaviji številne šefe držav 
in vlad. V vseh srečanjih so 
bila obravnavana ključna vpra- 
šanja današnjega sveta, po- 
glabljalo se je medsebojno 
zaupanje in spoštovanje in ra- 
zvijali so se prijateljski odnosi 
z državami z voditelji katerih 
se je sestajal predsednik repu- 
blike. 

Razen tega je predsednik re- 
publike sprejel veliko število 
predsednikov vlad in drugih 
državnikov, vidnih politikov 
mnogih držav, visokih funkcio- 
narjev mednarodnih organiza- 
cij in posebnih odposlancev 
šefov vlad. 

Pomemben del dejavnosti 
predsednika Tita je predstav- 
ljala izmenjava poslanic z dr- 
žavniki mnogih držav. V letu 
1978 je predsednik republike 
izmenjal 115 poslanic s politič- 
no vsebino. Teme teh poslanic 
so bile najaktualnejši vidiki 
mednarodnih dogajanj. Pred- 
sednik Tito je pismeno ali prek 
svojih posebnih odposlancev 
poslal tudi poslanice številnim 
šefom držav in vlad držav, ki so 
v medsebojnem sporu, pri če- 
mer se je angažiral za miro- 
ljubno reševanje sporov na 
podlagi načel OZN in politike 
neuvrščenosti. 

Predsednik Tito je poslal več 
poslanic tudi mednarodnim 
organizacijam ob raznih po- 
membnih problemih, ki so šir- 
šega pomena za človeštvo, ka- 
kor so razorožitev, omejevanje 
jedrskega orožja boj zoper ra- 
sizem in rasno diskriminacijo, 
neodtujljivo pravico palestin- 
skega ljudstva, zdravje v svetu 
in podobno. 

Člani Predsedstva SFRJ in 
drugi vidni jugoslovanski 
funkcionarji so kot odposlanci 
predsednika republike obiskali 
več prijateljskih držav. 

Predsedstvo SFRJ je sprem- 
ljalo in redno obravnavalo po- 
membnejše mednarodne do- 
godke, posebno tiste, ki so ne- 
posredno povezani s položa- 
jem, političnimi, ekonomskimi 
in varnostnimi interesi Jugo- 
slavije. Obravnavalo je in oce- 
njevalo zunanjepolitično de- 
javnost Jugoslavije in v celoti 
odobravalo jugoslovansko 
mednarodno dejavnost. 

JUGOSLOVANSKA 
DEJAVNOST V 
GIBANJU 
NEUVRŠČENIH 

Kot ena držav, ki so usta- 
novile gibanje neuvrščenosti, 

Jugoslavija ne samo, da v poli- 
tiki neuvrščenosti vidi trajno 
prednost celotne svoje me- 
dnarodne dejavnosti, ampak si 
dejavno prizadeva za ohrani- 
tev izvirnih meril, načel in cilje, 
ki določajo neodvisno usmeri- 
tev te politike. 

Beograjska ministrska kon- 
ferenca neuvrščenih držav juli- 
ja 1978 se je končala uspešno 
s sprejetjem deklaracije in ak- 
cijskega programa na podlagi 
osnutka, ki ga je kot gostitelji- 
ca pripravila Jugoslavija. Na 
ministrskem sestanku Koordi- 
nacijskega biroja neuvrščenih 
držav v Maputu (v začetku leta 
1979) so dobila priznanje na- 
čela dosledne neuvrščenosti 
kot izhodišče uspešnega boja 
proti kolonializmu in rasizmu 
na jugu Afrike. Neuvrščene dr- 
žave so že izvedle številne 
sklepe, ki so bili sprejeti na V. 
konferenci v Colombu: sklica- 
nje posebnega zasedanja Ge- 
neralne skupščine OZN o razo- 
rožitvi, zagotovitev nujnih in 
načelnih sklepov o vprašanjih 
kot so Bližnji vzhod, Ciper, 
osvoboditev juga Afrike, člove- 
kove pravice, uporaba jedrske 
energije in drugo. 

V Poročilu je nato podrobno 
navedena dejavnost Jugoslavi- 
je na XXXI., XXXII. in XXXIII. 
zasedanju Generalne skupšči- 
ne ZN in še posebej Posebne- 
ga zasedanja o razorožitvi, ka- 
terega pobudnik je bil predse- 
dnik Tito. 

PRIZADEVANJE ZA 
MIROLJUBNO 
REŠEVANJE SPOROV 

Z veliko zaskrbljenostjo je 
Jugoslavija spremljala krizna 
žarišča in spopade v svetu in si 
prizadevala, da bi pomagala 
pri njihovih miroljubnih reše- 
vanjih. Tu gre predvsem za vo- 
jaške intervencije in oborože- 
ne spopade med neuvrščenimi 
in scialističnimi državami v Ju- 
govzhodni Aziji, razvoj krize na 
Bližnjem vzhodu in jugu 
Afrike. 

Jugoslavija se prav tako zav- 
zema za miroljubno rešitev ci- 
prskega problema na podlagi 
obvarovanja teritorialne inte- 
gritete, neodvisnosti in neuvr- 
ščenosti te države. 

Od vsega začetka je Jugo- 
slavija zelo angažirano sodelo- 
vala pri vseh fazah priprav na 
Konferenco o evropski varno- 
sti in sodelovanju in dala svoj 
prispevek za uspeh, ki je bil 
dosežen v Helsinkih in potem 
za nadaljevanje procesa, ki se 
je tam začel. 

Priznanje za konstruktiven 
nastop naše države je bilo izra- 
ženo s tem, da nam je bil od 
oktobra 1977 do marca 1978 

zaupan prvi sestanek v nada- 
ljevanju Konference o evropski 
varnosti in sodelovanju. Pri 
pripravah za Beograjski sesta- 
nek smo si prizadevali za 
ustvarjanje pogojev, da bi v 
čim večji meri dosegli razume- 
vanje 35 držav. Vendar je zara- 
di tekmovanja blokovskih inte- 
resov enostranske in restriktiv- 
ne razlage skepov, ki so bili 
sprejeti v Helsinkih, prišlo do 
počasnega in težkega dela na 
sestanku. 

Posebno pozornost je Jugo- 
slavija posvetila boju za ure- 
sničevanje novega mednaro- 
dnega ekonomskega reda. Na- 
ša država je skupaj z neuvršče- 
nimi državami in državami v 
razvoju poudarjala, da bo 
ustvarjanje novih in pravičnih 
odnosov med razvitimi in nera- 
zvitimi državami omogočilo 
premostitev kriznih situacij v 
svetovnem gospodarstvu in 
večjo demokracijo v mednaro- 
dnih odnosih. 

Jugoslavija se je ob vsaki 
priložnosti upirala poskusom 
spodkopavanja ali zasnove no- 
vega mednarodnega ekonom- 
skega reda - za kar so si priza- 
devale razvite države. Zaradi 
tega si Jugoslavija zelo priza- 
deva, da bi prišlo do dogovora 
med Skupino 77 držav v razvo- 
ju z razvitimi industrijskimi dr- 
žavami, da bi poiskali rešitve 
pri uveljavljanju splošnih živ- 
ljenjskih interesov. 

Ugotovljeno je, da so bili 
pri uresničevanju sklepov V. 
konference nauvrščenih držav 
na področju medsebojnega 
ekonomskega sodelovanja 
neuvrščenih držav in držav v 
razvoju doseženi določeni 
uspehi. Blagovna menjava na- 
še države z državami v razvoju 
se je v obdobju 1972-1978 
večkrat povečala. Vendar njen 
sedanji delež s 15 odstotki v 
skupni blagovni menjavi s tuji- 
no ostaja še naprej daleč pod 
predvidevanjem, da naj bi v le- 
tu 1980 znašalo 25 odstotkov. 

ODNOSI S 
SOSEDNJIMI 
DRŽAVAMI 

V odnosih s sosedi, je reče- 
no v Poročilu, se bo Jugoslavi- 
ja ravnala po načelu spoštova- 
nja neodvisnosti, suverenosti, 
terotirialne nedotakljivosti in 
nevmešavanja v notranje zade- 
ve drugih držav. Jugoslavija si 
prizadeva, da razvija vse oblike 
političnega, gospodarskega, 
kulturnega in drugačnega so- 
delovanja v želji, da tudi s tem 
prispeva k odnosom dobrega 
sosedstva in prijateljstva. 

Jugoslavija izhaja iz načel- 
nega stališča o pozitivni vlogi, 
ki jo morajo imeti nacionalne 
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manjšine pri krepitvi zaupanja, 
prijateljskih odnosov in vse- 
stranskega sodelovanja med 
sosednjimi državami. Predse- 
dnik Tito je v svojem govoru v 
Skopju oktobra leta 1978 jasno 
razložil načelno stališče Jugo- 
slavije, da je treba zadovoljivo 
rešitev vprašanja manjšin iska- 
ti izhajajoč iz njegovega dol- 
goročnega značaja in da bo to 
vprašanje rešeno tem uspeš- 
neje, čim bolj bodo razviti od- 
nosi s sosedi in sodelovanje z 
njimi na vseh področjih. 

Jugoslovanski-italijanski 
odnosi so lahko za zgled od- 
nosov dobre soseščine in so- 
delovanja, je rečeno v Poroči- 
lu, ki imajo v sedanjih medna- 
rodnih razmerah nedvomno 
širši pomen. Z osimskimi spo- 
razumi so bili rešeni problemi 
meje med obema državama, ki 
so dolgo časa bremenili med- 
sebojne odnose. 

Bilateralni odnosi z Republi- 
ko Avstrijo, ki ne pripada blo- 
koma, neprestano napreduje- 
jo. Upoštevajoč določila držav- 
ne pogodbe si bo Jugoslavija 
še naprej prizadevala, da bi v 
okviru razvoja dobrih in vse- 
stranskih odnosov prispevala 
k temu, da bi si slovenska in 
hrvatska manjšina v Avstriji 
popolnoma zagotovili svoje 
pravice, ki jim jih zagotavlja 
državna pogodba. 

Bilateralni odnosi z Madžar- 
sko se uspešno in koristno ra- 
zvijajo na političnem, ekonom- 
skem, kulturnem, znanstveno- 
tehničnem, športnem in infor- 
macijskem področju. 

Odnosi z Romunijo se nene- 
hno uspešno razvijajo, k če- 
mur prispevajo načelna stali- 
šča, ki sta jih obe državi spre- 
jeli za podlago svojih medse- 
bojnih odnosov. 

V odnosih z Bolgarijo se na- 
ša država trudi, da bi razvila in 
razširila vse oblike sodelova- 
nja, za katere obstajajo oboje- 
stransko zanimanje in možno- 
sti. Napredovanje bilateralnih 
odnosov pa je bilo v zadnjih 
letih obremenjeno ne le s tem, 
da Bolgarija ne priznava ma- 
kedonske nacionalne manjši- 
ne v Bolgariji, temveč tudi, da 
ima negativno stališče do ma- 
kedonskega naroda nasploh, 
da zanika njegovo preteklost, 
kulturo, jezik itd. 

Med Jugoslavijo in Grčijo so 
odnosi dobre soseščine, ki do- 
življajo v zadnjih letih stalen 
vzpon. 

Jugoslavija si prizadeva za 
izboljšanje odnosov z Albani- 
jo, katere izvenblokovski in 
neodvisen položaj je v interesu 
stabilnosti te regije in je širše- 
ga pomena. 

SODELOVANJE IN 
ODNOSI Z DRUGIMI 
DRŽAVAMI 

V Poročilu je nadalje govor o 
sodelovanju naše države z 
evropskimi državami, nato pa z 
ostalimi državami v svetu. 
Ugotavljeno je, da se v odno- 
sih s Turčijo potrjuje oboje- 
stranski interes za nadaljnji ra- 
zvoj in vsestransko sodelova- 
nje. 

Odnosi Jugoslavije s Sovjet- 
sko zvezo se gradijo in razvija- 
jo na podlagi beograjske in 
moskovske deklaracije iz leta 
1955 oziroma 1956, kot tudi na 
podlagi dokumentov, ki izvira- 
jo iz srečanj predsednika Tita s 
predsednikom Brežnjevim. 
Spoštovanje skupno določe- 
nih načel sodelovanja kljub ra- 
zličnemu pristopu k določe- 
nim vprašanjem iz mednaro- 
dnih odnosov predstavljajo 
trajno osnovo stabilnega in 
vsestanskega razvoja odnosov 
in sodelovanja med državama, 
kar je nedvomno v obojestran- 
skem interesu in širšega po- 
mena. 

Upoštevajoč načela enako- 
pravnosti in nevmešavanja se 
tudi ugodno razvija sodelova- 
nje s socialističnimi državami 
vzhodne Evrope-Poljsko, 
Nemško demokratično repu- 
bliko in Češkoslovaško. Eko- 
nomsko sodelovanje s temi dr- 
žavami je v stalnem vzponu. 

Odnosi Jugoslavije z ZDA se 
razvijajo vse bolje. Obe strani 
sta izrazili željo, ne glede na 
razliko, ki se kažejo v pristopih 
in ocenah mednarodnih pro- 
blemov in vprašanj, da razvija- 
ta na enakopravni podlagi vse 
oblike sodelovanja, za katere 
sta obe državi zainteresirani. 
Izmenjava obiskov najvišjih 
osebnosti in skupna izjava, ki 
sta jo podpisala predsednika 
Tito in Carter, predstavlja soli- 
dno podlago za nadaljnje po- 
speševanje enakopravnih od- 
nosov. 

S Francijo so jugoslovanski 
odnoso doživeli napredek na 
številnih področjih. Tudi tukaj 
sta velik del prispevala obiska 
predsednika Giscar d'Estainga 
v Jugoslaviji leta 1976 in pred- 
sednika Tita v Franciji leta 
1978. 

Z Zvezno republiko Nemčijo, 
ki je naš pomemben partner, 
zlasti pa v zunanjetrgovinski 
menjavi in turističnem prome- 
tu, kot tudi zato, ker v tej državi 
dela precejšnje število naših 
delavcev na začasnem delu, 
imamo razvito široko in plo- 
dno sodelovanje. 

Z Veliko Britanijo se nada- 
ljuje koristno sodelovanje na 
bilateralnem in mednarodnem 
področju o vrsti vprašnj, ki so 
obojestranskega pomena. Isti 
primer je s skadinavskimi dr- 
žavami. 

V letu 1977 so bili vzpostav- 
ljeni diplomatski odnosi s Špa- 
nijo in Irsko. Tudi z drugimi 
državami zahodne Evrope je 
bil dosežen napredek pri razvi- 
janju bilateralnih odnosov na 
vseh področjih, čeprav je so- 
delovanje z nekaterimi teh 
držav še vedno pod objektivni- 
mi možnostmi. Odnosi z 
Evropsko gospodarsko skup- 
nostjo kažejo še naprej nega- 
tivno trendo, ki se kaže v viso- 
kem trgovinskem deficitu naše 
države, ki je leta 1978 znašal 
2,5 milijarde dolarjev. 

Za bilateralno sodelovanje 
naše države z večino držav 
Azije, Afrike, Latinske Amerike 
in Oceanije je solidna podlaga 
to, da države omenjenih celin 
pripadajo gibanju neuvrščenih 
ali Skupini 77. 

Ob nedavnem obisku pred- 
sednika Tita v Iraku je bilo 
ugotovljeno izredno koristno 
sodelovanje in so bile dane 
nove spobude, kako naj bi to 
znatno razširili tudi v bodoče. 
Bilateralni odnosi z Libijo in 
Kuvajtom so vse širši in se vse- 
stransko zboljšujejo, z Alžirijo 
pa ohranjamo že doseženo ra- 
ven sodelovanja. 

Z Etiopijo, Angolo, Zambijo, 
Kenijo in Tanzanijo so prav ta- 
ko uresničene različne oblike 
gospodarskega, kulturnega in 
znanstveno-tehničnega sode- 
lovanja. 

Pomembno je, daje med po- 
ročevalno dobo prišlo do nor- 
malizacije odnosov med Jugo- 
slavijo in LR Kitajsko. S čimer 
so bili ustvarjeni pogoji za po- 
zitiven in obojestransko kori- 
sten razvoj sodelovanja z ome- 
njeno državo, ki vse aktivneje 
nastopa v mednarodnih odno- 
sih. Temu je dala zlasti po- 
membno spodbudo izmenjava 
obiskov predsednika Tita 
Ljudski republiki Kitajski in 

predsednika držanega sveta 
LR Kitajske Hua Guofenga Ju- 
goslaviji. 

Obisk predsednika Tita DLR 
Koreji in razgovori, ki jih je 
imel s predsednikom Kim II 
Sungom leta 1977, kot tudi 
druga srečanja na visoki ravni, 
zaznamujejo obdobje polnega 
in širokega napredovanja in 
krepitve političnega sodelova- 
nja tako v okviru gibanja neu- 
vrščenosti kot tudi bilateralne- 
ga sodelovanja. 

Bilateralni odnosi s SR Viet- 
namom imajo dolge tradicije. 
Jugoslavija je politično in ma- 
terialno podpirala ljudstvo 
Vietnama med njegovim bo- 
jem za osvoboditev. Po uspeš- 
no končanem boju za osvobo- 
ditev smo vzpostavili vzajemne 
odnose in začeli razvijati obo-. 
jestransko koristno bilateralno' 
sodelovanje na raznih področ- 
jih. 

Z večino latinsko-ameriških 
držav, še zlasti z neuvrščenimi 
državami omenjene regije, bi- 
lateralno sodelovanje nepre- 
stano napreduje. Toda ne mo- 
remo biti zadovoljni s hitrostjo 
tega razvoja. 

V Poročilu je podčrtano, da 
so aktivni dejavniki jugoslo- 
vanske zunanje politike repu- 
blike in pokrajini, ki razvijajo 
neposredne stike in sodelova- 
nje z drugimi državami, zlasti s 
sosednjimi oziroma z ustrezni- 
mi pokrajinami in deželami, ki 
so zgrajene na federativnem 
načelu. 

Pomembno vlogo v zunanji 
politiki imajo tudi stiki Skup- 
ščine SFRJ ter republiških in 
pokrajinskih skupščin s parla- 
menti v tujini. Zvezni svet za 
mednarodne odnose je uspeš- 
no koordiniral in usklajeval zu- 
nanjepolitična stališča, ki se 
oblikujejo v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah, v družbe- 
nopolitičnih organizacijah, v 
organizacijah združneega dela 
in v samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

V Poročilu so na koncu na- 
kazani aktualni problemi in na- 
loge, ki morajo biti sestavni del 
celovite akcije organiziranih 
socialističnih sil v nadaljnjem 
obdobju. Uresničevanje teh 
nalog bo nov velik prispevek k 
nadaljnji graditvi samouprav- 
nega socialističnega sistema 
naše skupnosti, oblasti delav- 
skega razreda in boljšega živ- 
ljenja vseh naših narodov in 
narodnosti. 
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!NOVI PREDPISI 

Celovita ureditev izdajanja priložnostnega 

kovanega denarja 

• Jubilejni kovani denar bo tudi zakonito plačilno sredstvo v državi 
• Letno bi izdali največ dve emisiji takšnega denarja 
• Razen zlatega in srebrnega kovanega denarja bo jubilejni denar lahko izdelan 
tudi iz zlitine iz katere se izdeluje denar, ki je v obtoku 

Delegati v Skupščini SFRJ 
bodo v kratkem razpravljali o 
Osnutku zakona o priložnost- 
nem kovanem denarju, ki gaje 
Skupščini SFRJ poslal Zvezni 
izvršni svet. To je prvi sistem- 
ski zakonski predpis, ki ureja 
izdajanje priložnostnega kova- 
nega denarja. Doslej so bili na- 
mreč sprejeti posamezni pred- 
pisi za vsako jubilejno izdajo 
denarja, kar je v veliki meri 
oteževalo ta postopek. 

V zadnjem obdobju smo iz- 
dajali takšen denar ob jubilej- 
nih dogodkih, na primer: pro- 
slavi 25-letnice II. zasedanja 
AVNOJ, proslavi jubilejev za 
rojstni dan in prihod tovariša 
Tita na čelo partije, VIII. Sredo- 
zemskih igrah v Splitu 1979 in 
ob dveh izdajah za katere je 
dala pobudo Organizacija 
združenih narodov za prehra- 
no in kmetijstvo (FAO). 

Dosedanja praksa je poka- 
zala, daje upravičeno sprejetje 
takšnega sistemskega predpi- 
sa. Ob vsaki izdaji jubilejnega 

denarja so pokazali veliko za- 
nimanje numizmatiki doma in 
v tujini. Razen tega je prek te 
vrste denarja prišlo do afirma- 
cije političnih, zgodovinskih, 
kulturnih, športnih in drugih 
dogodkov. Uresničena je bila 
precejšnja materialna korist. 

IZDAJANJE 
PRILOŽNOSTNEGA 
KOVANEGA DENARJA 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno, da izdaja Narodna ban- 
ka Jugoslavije priložnostni ko- 
vani denar ob dogodkih, ki so 
posebnega jugoslovanskega 
ali mednarodnega pomena. Te 
dogodke bo določal Zvezni 
izvršni svet, ki mora najpozne- 
je do 31. marca tekočega leta 
sprejeti odlok o dogodkih ob 
katerih bi bilo treba v prihod- 
njem letu izdati takšen denar 
(največ dve emisiji na leto). Ta- 
ko bi Narodna banka Jugosla- 
vije in Zavod za izdelavo ban- 
kovcev lahko pravočasno 

opravila vse pravne in tehnič- 
ne priprave in se tako izognila 
situacijam, da se takšen denar 
izdeluje v neustrezno kratkih 
rokih ali pa da ga celo ni mo- 
goče izdelati v predvidenem 
roku. 

Takšen denar bo tudi zakon- 
sko plačilno sredstvo na po- 
dročju Jugoslavije. Doslej na- 
mreč ni bilo zakonske podla- 
ge, da bi priložnostni kovani 
denar služil kot plačilno sred- 
stvo, saj so bili sprejeti samo 
posamezni odloki ob izdaji po- 
sameznih emisij denarja. 

Prav tako je predvideno, da 
bi lahko razen zlatega in srebr- 
nega kovanega denarja izdaja- 
li tudi kovan denar iz zlitine iz 
katere so sicer izdeluje denar, 

ki je v obtoku. Višino emisije, 
apoensko sestavo in njegove 
osnovne označbe bo določal 
Zvezni izvršni svet na predlog 
Narodne banke Jugoslavije. 

Priložnosti kovani denar, ka- 
kor je določeno v Osnutku za- 
kona, bi glede na njegov ka- 
rakter in namen prodajali nad 
njegovo nominalno vrednost- 
jo, po ocenah, ki bi jih določa- 
la Narodna banka Jugoslavije. 
Le-ta bi kontrolirala tudi nje- 
govo izdelavo. Prodaja bi se 
odvijala doma in v tujini prek 
poslovnih bank in drugih spe- 
cializiranih organizacij. Doho- 
dek ustvarjen s prodajo bi po- 
rabili za namene, ki bi jih dolo- 
čil Zvezni izvršni svet v soglas- 
ju s pristojnimi republiškimi in 
pokrajinskimi organi. 

coeoooeoooeoooooooocoocoocoososocooooso^ 

^ OSNUTEK ZAKONA O PRILOŽNOSTNEM KOVANEM 
^ DENARJU 

Napredovanje sodelovanja z državami 

Latinske Amerike 

• Članstvo naše države v Inter-ameriški banki za regionalni razvoj omogoča jugo- 
slovanskim izvoznikom, da sodelujejo na licitacijah, ki jih ima ta banka za financira- 
nje projektov za razvoj v državah Latinske Amerike 

Za dodatno vlogo Jugoslavi- 
je v medregionalni kapital In- 
ter-ameriške banke za razvoj, 
bi bilo treba v proračunu fede- 
racije za obdobje od leta 1980 
do 1983 zagotoviti 6,6 milijona 
dolarjev (123,8 milijona dinar- 
jev). Ta znesek bi bil vplačan 
kot prispevek Skladu za po- 
sebne operacije Banke v zvezi 
s peto dopolnitvijo njenih 
sredstev. 

To je osnovna določba 
Osnutka zakona o zagotavlja- 
nju sredstev federacije za do- 

datno vlogo SFRJ v Inter-ame- 
riško banko za razvoj v zvezi s 
peto dopolnitvijo njenih sred- 
stev, ki ga je Zvezni izvršni svet 
poslal v obravnavo Skupščini 
SFRJ. Sprejem tega zakonske- 
ga predpisa je v pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin. 

Naša država je postala člani- 
ca Inter-ameriške banke za ra- 
zvoj novembra leta 1976. S 
članstvom Jugoslavije v tej 
banki so naši izvozniki prido- 
bili pravico udeležbe na licita- 
cijah za posojila, ki jih Inter- 

ameriška banka odobrava za 
financiranje projektov za ra- 
zvoj v državah Latinske Ame- 
rike. 

Upoštevajoč, da je v letu 
1977 obseg skupaj odobrenih 
posojil s strani Inter-ameriške 

banke za razvoj presegel 1,7 
milijarde dolarjev in da je še 
naprej težnja, da se posojila 
povečajo, se odpirajo velike 
možnosti za nadaljnji napre- 
dek našega sodelovanja z dr- 
žavami Latinske Amerike. Kot 
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primer naj navedemo, da je or- delo v vrednosti 2 milijonov jo financira s krediti Inter-ame- zvezi s peto dopolnitvijo sred- 
ganizacija združenega dela IN- dolarjev za pošiljko opreme za riške banke za razvoj. stev bi bila razdeljena v štiri 
GRA iz Zagreba že realizirala hidroelektrarno v Argentini, ki Jugoslovanska obveznost v enake letne obroke. 

ANALIZE IN OCENE 

Pri preprečevanju mladoletniškega 

kriminala doseženi pomembni uspehi 

• V zadnjih letih je prišlo v naši državi do zmanjšanja števila kaznivih prijav in 
sankcij proti mladoletnim prestopnikom 
• Med kaznivimi dejanji mladoletnikov so najštevilnejša dejanja zoper premoženje 
(kraje) na katere odpade 85 odstotkov, na dejanja zoper življenje in telo pa odpade 6 
odstotkov 
• Mladoletni prestopniki so pretežno iz mestnih sredin, polovica pa jih je brez 
šolske izobrazbe ali pa samo z osnovno šolo 
• Za uspešno preprečevanje in zatiranje kriminalitete mladoletnikov je posebnega 
pomena da se uresniči koordinirano in trajno delovanje vseh družbenih dejavnikov, 
ki lahko prispevajo k prevenciji mladoletniške delikvence 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bilo poslano Poročilo 
o mladoletniški delikvenci, ki 
so jo skupaj pripravili Zvezno 
sodišče in vrhovna sodišča re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 
Pričakovati je, da bo razprava 
o tem Poročilu na eni prihod- 
njih sej Zveznega zbora. 

Osnovni namen tega prou- 
čevanja je bil zbrati in povzeti 
ugotovitve in izkušnje sodišč v 
zvezi s kaznivimi dejanji mla- 
doletnikov ter popolneje raz- 
svetliti okoliščine, ki prispeva- 
jo k nastanku mladoletniške 
kriminalitete, je poudarjeno v 
Poročilu. Razen tega je treba 
ugotoviti, kateri nadaljni ukre- 
pi bi bili potrebni za njeno zati- 
ranje ter podati kritično oceno 
učinkovitosti postopanja sa- 
mih sodišč pri preprečevanju 
in zatiranju mladinskega pre- 
stopništva. 

KRIMINALITETA 
MLADOLETNIH OSEB 

Kriminalno delovanje mla- 
doletnikov, je rečeno v Poroči- 
lu, ima za družbo poseben po- 
men, čeprav to niso taka deja- 
nja, ki bi jih spremljale najhuj- 
še posledice. V prvi vrsti zato, 
ker se iz vrst mladoletnih pre- 
stopnikov pozneje pogosto 
pojavijo polnoletni storilci kaz- 
nivih dejanj. S proučevanjem 
obsega, strukture in dinamike 
mladoletniške delikvence lah- 
ko spremljamo tudi uspešnost 
izvajanja družbene politike do 
mladoletnikov nasploh in še 
posebej do mladoletnih storil- 

cev kaznivih dejanj, ki jim po- 
svečamo posebno pozornost. 

Naša družbena skupnost 
sprejema vrsto preventivnih 
ukrepov za zatiranje vzrokov 
mladoletniške delikvence. 
Izraz teh prizadevanj in poseb- 
ne skrbi naše družbe za mlade 
so tudi posebna poglavja v na- 
ši kazenski zakonodaji, ki proti 
mladoletnim delikventom 
predpisujejo postopke in ukre- 
pe, katerih namen je, da se z 
varstvom in pomočjo mlado- 
letnim storilcem kaznivih de- 
janj, z nadzorstvom nad njimi, 
z njihovim, strokovnim uspo- 
sabljanjem in razvijanjem nji- 
hove osebne odgovornosti za- 
gotovijo njihova vzgoja, prevz- 
goja in pravilen razvoj, ter da 
se deluje na njih same in na 
druge mladoletnike, da v pri- 
hodnje ne bi delali kaznivih 
dejanj. 

Naša kazenska zakonodaja 
razlikuje več kategorij mlado- 
letnikov, odvisno od njihove 
starosti. Proti mladoletniku, ki 
ob storitvi kaznivega dejanja 
še ni bil star 14 let, se kazenski 
postopek ustavi in se o storje- 
nem dejanju obvesti skrbstve- 
ni organ. Mlajšemu mladolet- 
niku (od 14 do 16 let) se smejo 
izreči le vzgojni ukrepi med 
katere sodijo disciplinski (ukor 
ali sodni ukor), ukrepi strožje- 
ga nadzorstva (staršev ali 
skrbnika), ali zavodski ukrepi 
(oddaja v vzgojni zavod). Sta- 
rejšemu mladoletniku (od 16 
do 18 let) se smejo izreči 
vzgojni ukrepi, izjemoma pa 
tudi kazen mladoletniškega 

zapora, ki ne sme biti krajši od 
enega leta in ne daljši od deset 
let. 

ZMANJŠEVANJE 
ŠTEVILA 
MLADOLETNIŠKE 
KRIMINALITETE 

V Poročilu je ugotovljeno, 
da v zadnjih letih v naši državi 
upada število vloženih kazen- 
skih ovadb zoper mladoletni- 
ke, za razliko od obdobja od 
leta 1960 do 1970, ko je to šte- 
vilo naglo raslo (od 13.923 na 
40.892). Prav tako se je pove- 
čevalo tudi število mladoletni- 
kov, ki so jim sodišča izrekla 
sankcije. Tako je bilo leta 1960 
število izrečenih sankcij 2422, 
leta 1970 7178 in leta 1972 
8565. V obdobju od leta 1973 
do 1977 je to število, ob dolo- 
čeni oscilaciji, počasi upadalo 
- 1977 6833 in 1978 6096. 

Število vloženih kaznivih 
ovadb zoper mladoletnike se 
je od leta 1970 neprestano 
zmanjševalo - leta 1977 jih je 
bilo 24.617 in leta 1978 21.330. 

V Poročilu je ugotovljeno, 
da je delež mladoletniške kri- 
minalitete v celotni kriminali- 
teti nad povprečjem za vso dr- 
žavo v SR Makedoniji, SAP Ko- 
sovu, SR Sloveniji, SR Bosni in 

Hercegovini in SAP Vojvodini. 
To dejstvo potrjuje tudi pri- 
merjava stopnje mladoletnih 
delikventov glede na 100.000 
prebivalcev iste starostne sku- 
pine. V letu 1977 znaša za 
SFRJ ta stopnja 458. Največja 
stopnja je bila v SR Sloveniji - 
1001, v SR Makedoniji je bila 
686, v SR Hrvatski 594 in SAP 
Vojvodini 549, nižja do pov- 
prečja pa je bila v SR Srbiji 
(brez pokrajin) 344, SR Bosna 
in Hercegovina 310, SAP Ko- 
sovo 202 in najnižja v SR Črni 
Gori 74. 

STRUKTURA KAZNIVIH 
DEJANJ 
MLADOLETNIKOV 

Med kaznivimi dejanji mla- 
doletnikov so najbolj številna 
kazniva dejanja zoper premo- 
ženje, na katera pride kar 70 
do 85,5 odstotka. Takoj za temi 
so kazniva dejanja zoper živ- 
ljenje in telo. 

V letu 1977 je na dejanja zo- 
per premoženje odpadlo celo 
85,4 odstotka, na dejanja zo- 
per življenje in telo 6,1 odstot- 
ka, na vsa ostala kazniva deja- 
nja pa 8,5 odstotkov. Le izje- 
moma lahko srečamo tudi kaz- 
niva dejanja zoper ljudstvo in 
državo (v letu 1977 so bili za 

SKUPNO POROČILO ZVEZNEGA SODIŠČA IN 
VRHOVNIH SODIŠČ REPUBLIK IN POKRAJIN O 
MLADOLETNIŠKI DELIKVENCI 
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taka dejanja obsojeni trije mla- 
doletniki). 

Med kaznivimi dejanji zoper 
premoženje so najbolj pogosta 
kazniva dejanja tatvine (48 od- 
stotkov) in velike tatvine (35 
odstotkov). Med kaznivimi de- 
janji zoper življenje in telo so 
najpogostejše lahke poškodbe 
- 58 odstotkov. Zaskrbljujoč je 
podatek, da predstavljajo tež- 
ke telesne poškodbe skoraj 
četrtino vseh kaznivih dejanj 
zoper življenje in telo in da ra- 
stejo sorazmerno v skupni 
mladoletniški kriminaliteti. 
Prav tako so tudi primeri, za 
zdaj še redki, da so posamez- 
na dejanja storjena z nasiljem 
in z uporabo orožja. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
nasproti stagnaciji števila kaz- 
nivih dejanj mladoletnikov ra- 
ste število mladoletniških pre- 
krškov. Leta 1975 je število 
prekrškov znašalo 12.815, leta 
1977 pa 17.749. Gre za prekr- 
ške proti javnemu redu in miru 
- pretepe, predrzno obnaša- 
nje, omalovaževanje uradne 
osebe in organa, potepuštvo in 
brezdelje, kaljenje hišnega re- 
da in podobno. 

OSEBNOST 
MLADOLETNIH 
DELIKVENTOV 

Mladoletni delikventi so v 
glavnem moškega spola. Več 
je starejših mladoletnikov -57 
odstotkov kot mlajših - 43 od- 
stotkov. Relativno visok odsto- 
tek mlajših mladoletnikov v 
zadnjih letih (leta 1960 je bilo 
razmerje 29 odstotkov mlajši 
in 71 odstotkov starejši mlado- 
letniki), kot je poudarjeno v 
Poročilu, lahko pojasnimo z 
dejstvom, da mladi čedalje hi- 
treje psihofizično dozorevajo 
in z določenimi posebnostmi, 
ki se pojavljajo pri mladoletni- 
kih starosti od 12 do 15 oziro- 
ma 16 let. Opaziti je, da je za 
mladoletnike te starosti značil- 
na določena anarhičnost in 
negativno stališče do vsega, 
često se upirajo avtoriteti dru- 
žine, šole in družbe ter ne 
sprejemajo družbenih in prav- 
nih norm. 

Mladoletni delikventi so pre- 
težno iz mestnega okolja. Sko- 
raj polovica jih nima nikakršne 
šolske izobrazbe ali pa samo 
osnovno šolo, nato pa pridejo 
tisti z nedokončano osemletko 
ali nedokončano srednjo šolo. 
Najmanj pa je tistih, ki imajo 
dokončano srednjo ali ustrez- 
no poklicno šolo. Več kot po- 
lovica mladoletnih storilcev 
kaznivih dejanj je učencev, ki 
se redno šolajo ali pa so šola- 
nje pretrgali oziroma zapustili. 
Za temi so najbolj številni de- 
lavci, med katerimi je večina 

nezaposlenih, nato pridejo 
kmetovalci in ostali, ki so brez 
poklica. 

Podatki še kažejo, da je med 
mladoletniki, ki so jim bile v 
letu 1977 izrečene sankcije, 
7,3 odstotka dejanje storilo v 
povratku oziroma so bili zanje 
že prej uporabljeni vzgojni 
ukrepi ali druge sankcije. 

DRUŽINSKE IN 
SOCIALNE RAZMERE 
MLADOLETNIKOV 

V Poročilu je poudarjeno, da 
so v večini primerov (90 do 95 
odstotkov) mladoletni delik- 
venti v zakonu rojeni otroci. 
Znatno manj je rojenih izven 
zakona ali posvojenih (4 do 10 
odstotkov). 

Pri največjem številu pre- 
stopnikov (okrog 70 odstot- 
kov) starši živijo v glavnem 
skupaj, čeprav je sorazmerno 
precejšnje število mladoletnih 
prestopnikov iz nepopolnih 
družin. V SR Sloveniji je na 
primer ena tretjina takšnih 
družin, v SR Makedoniji pa ena 
šestina. 

Okoli 3/4 mladoletnih pre- 
stopnikov izvira iz delavskih in 
kmečkih družin. Opaziti je, da 
pogosto srečamo primere, da 
so starši - delavci trenutno 
brez dela. Upada pojav, da so 
imeli v prestopništvu mladih 
precejšen delež mladoletniki iz 
dobro situiranih družin, čeprav 
se je njihovo število povečalo 
med narkomani. 

Podatki o starših kažejo, ka- 
kor je poudarjeno v Poročilu, 
da se socialna neprilagojenost 
roditeljev, pogosto povezana 
še z migracijo s podeželja v 
mesto, kaj hitro prenaša tudi 
na otroke. Če dodamo k temu 
še druge faktorje kot na primer 
alkoholizem, stalne konflikte, 
zanemarjanje skrbi za otroke, 
neskladnost pri vzgoji, prosti- 
tucijo, slab gmotni položaj, 
bolezen v družini, daljšo od- 
sotnost enega ali obeh staršev 
zaradi odhoda na delo v tujino 
in druge podobne situacije di- 
rektno vplivajo in so vzrok 
mladoletnih prestopkov. 

Pogosto je negativen vpliv 
okolja, v katerem mladoletnik 
živi, saj tu najpogosteje preživ- 
lja svoj prosti čas. Eden izmed 
pomembnih faktorjev so tudi 
subjektivna nagnjenja in oseb- 
ne lastnosti mladoletnikov. 

POSTOPEK IN 
SANKCIJE PROTI 
MLADOLETNIKOM 

V letu 1977 so bile sankcije 
izrečene le v 44 odstotkih vseh 
vloženih kazenskih ovadb. Od 
vseh vloženih ovadb je bilo za- 
vrženih 17,6 odstotka, posto- 

pek je bil ustavljen med pri- 
pravljalnim postopkom v 21,1 
odstotka, pred senatom za 
mladoletnike pa v nadaljnjih 
17,3 odstotka. Pri tem je bila v 
več kot polovici vseh primerov 
ovadba zavržena oziroma po- 
stopek ustavljen, ker je bilo 
ocenjeno, da izrek sankcije ne 
bi bil primeren. 

Tretjina vseh postopkov pro- 
ti mladoletnikom konča s prav- 
nomočno odločbo v dveh me- 
secih. V več kot 40 odstotkov 
primerov traja postopek dalj 
kot 4 mesece, so pa tudi po- 
stopki (13 odstotkov), ki trajajo 
celo dalj kot eno leto. Pogosto 
gre za postopke zoper več sto- 
rilcev, v katerih so poleg mla- 
doletnikov tudi polnoletni ob- 
toženci. 

Število mladoletnikov, proti 
katerim je bil odrejen pripor, 
se je v zadnjih letih nekoliko 
zmanjšalo. Mladoletnikom se 
samo izjemoma odreja mlado- 
letniški zapor v letu 1977 je 
bila kazen mladoletniškega za- 
pora izrečena samo v 1,87 od- 
stotka. Od vzgojnih ukrepov so 
sodišča najbolj pogosto upo- 
rabljala ukrepe strožjega nad- 
zorstva (53 odstotkov), nato 
disciplinske ukrepe (34 odstot- 
kov), znatno manj pa so izre- 
kala zavodske ukrepe (11 od- 
stotkov) 

V Poročilu je poudarjeno, da 
na podlagi analiz v posamez- 
nih republikah in pokrajinah 
stanje glede sankcij in postpe- 
nalnega varstva mladoletnikov 
po prestani kazni ni zadovo- 
ljivo. 

Vrhovno sodišče v SR Slove- 
niji je na primer je ugotovilo, 
da vzgojni zavodi in mladolet- 
niški zapori v tej republiki, ra- 
zen v enem primeru v glavnem 
ne ustrezajo potrebam za 
uspešno delo z mladoletniki. 
Gre za stare objekte, manjka 
pa terenov in naprav za razne 
rekreativne dejavnosti. Izbira 
poklica ter možnosti šolanja 
sta zelo omejeni, čeprav bi 
moralo biti to primarna naloga 
takih ustanov in si le majhno 
število mladoletnikov pridobi 
potrebno šolsko ali poklicno 
kvalifikacijo. 

V SR Bosni in Hercegovini 
prav tako ugotavljajo, da 
zmogljivosti vzgojnih zavodov 
ne zadostujejo in da ni ustanov 
za defektne mladoletne delik- 
vente. 

Analiza postpenalnega var- 
stva v SAP Vojvodini kaže, da 
je manj in premalo tistih ukre- 
pov, ki trajno rešujejo eksi- 
stenčne probleme mladoletni- 
kov, prevladujejo pa verbalni 
nasveti, priporočila in enkrat- 
ne oblike pomoči. 

V več kot 16 odstotkih občin 
na ožjem področju Srbije ima- 

jo potrebne pogoje za delo 
skrbstvenih organov in cen- 
trov za socialno delo, v 33 od- 
stotkih pa manjkajo vsi potreb- 
ni pogoji za delo teh ustanov, v 
47 odstotkih pa so pogoji neu- 
godni. V večini občin nimajo 
posebnih programov za pre- 
prečevanje mladoletniške de- 
likvence niti ne posebnih po- 
sameznih in splošnih progra- 
mov dela z mladoletnimi pre- 
stopniki in njihovimi druži- 
nami. 

SKLEPI, UGOTOVITEV 
IN PRIPOROČILA 

Na koncu Poročila so sklepi, 
ugotovitve in priporočila. V 
njih je med drugim poudarje- 
no, da je za uspešno prepreče- 
vanje in zatiranje mladoletni- 
ške kriminalitete posebej po- 
membno uresničiti koordinira- 
no in trajno delovanje vseh de- 
javnikov, ki lahko prispevajo 
tako k prevenciji mladoletni- 
ške delikvence kot k ustrezne- 
mu postopku in uporabi po- 
trebnih vzgojnih ukrepov in 
drugih sankcij, posebej z 
vključevanjem mladoletnikov v 
družbo po prestani kazni. 

Dejavnost vseh skupnosti in 
vseh družbenih dejavnikov je 
treba usmeriti v prvi vrsti k zo- 
ževanju in izkoreninjanju vzro- 
kov kriminalitete. To pomeni, 
da se morajo v boju proti kri- 
minaliteti mladoletnikov 
usmeriti na ekonomsko, so- 
cialno, vzgojno, kulturno, 
zdravstveno in druga po- 
dročja. 

Izkušnje pričajo, da mora bi- 
ti težišče teh akcij v krajevni 
skupnosti oziroma občini. Pri 
organih socialnega skrbstva je 
treba oblikovati družbene sve- 
te, ki jih bodo sestavljali pred- 
stavniki ustreznih struktur in 
strokovnjaki različnih profilov. 
Posebno pozornost je treba 
posvetiti uporabi in izvrševa- 
nju vzgojnih ukrepov in drugih 
sankcij proti mladoletnikom. 
Zagotoviti je treba potrebne 
strokovne kadre in materialne 
pogoje za izrekanje ustreznih 
najbolj primerih, z zakonom 
predvidenih, ukrepov in sank- 
cij, kot tudi za njihovo adek- 
vatno izvajanje, od česar sta 
odvisna uspeh prevzgoje in 
pomoč mladoletnikom. 

Pri vzgojnopoboljševalnih 
domovih in zaporih za mlado- 
letnike je treba preučiti mož- 
nost, da bi se ustanovili poseb- 
ni družbeni sveti, v,katerih bi 
bili predstavniki raznih druž- 
benih struktur pravosodja in 
javnega tožilstva, šolstva, mla- 
dinske organizacije in zdrav- 
stveni delavci. 
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Delovni ljudje in občani se najpogosteje 

pritožujejo nad nerešenimi stanovanjskimi 

vprašanji in zaradi zaposlovanja 

• Organom federacije je bilo lani poslanih več kot 31.000 vlog in pritožb, Kar pa je za 
12,5 odstotka manj v primerjavi z letom 1977 
• Zmanjšanje števila pritožb lahko pripišemo krepitvi materialnih temeljev družbe in 
vse razvitejšim samoupravnim odnosom 
• Nekvalificirani delavci, povratniki z začasnega dela v tujini in kmetje se najpogo- 
steje obračajo organom federacije 
• Delo z vlogami in pritožbami je postalo boljše in učinkovitejše, odnos pristojnih 
organov pa odgovornejši 

Skupščini SFRJ, Predsed- 
stvu SFRJ, predsedniku Repu- 
blike in Zveznemu izvršnemu 
svetu so delovni ljudje in obča« 
nI lani poslali 31.000 vlog in 
pritožb. Okoli 22.000 jih je bilo 
pismenih, 9000 ljudi pa se je 
oglasilo v Biroju za vloge in 
pritožbe. V primerjavi z letom 
poprej, ko so sprejeli in obde- 
lali okoli 35.000 vlog In pritožb, 
se je lani njihovo število 
zmanjšalo za 12,5 odstotka. 

Te podatke prinaša Poročilo 
o delu Biroja za vloge in pri- 
tožbe Skupščine SFRJ v letu 
1978. Poslano je bilo Skupšči- 
ni SFRJ v obravnavo. O njem 
so razpravljali na skupni seji 
Komisije Skupščine SFRJ za 
vloge in predloge in Komisije 
Predsedstva SFRJ za vloge in 
pritožbe. 

Obravnavanje posameznih 
vlog in predlogov omogoča, 
po besedah Poročila, spozna- 
vanje problemov In pojavov, ki 
najpogosteje povzročajo teža- 
ve. Zaradi teh problemov se 
namreč ljudje najpogosteje 
obračajo najvišjim organom in 
organizacijam, zunaj rednega 
upravrlega in sodnega postop- 
ka. V Biroju poteka dela po 
področjih, odvisno od vpra- 
šanj, o katerih vloge govore. 
Razvrstimo jih lahko na pre- 
moženjsko-pravne odnose, 
upravno in pravosodno po- 
dročje, področje pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja 
ter socialnega varstva, kakor 
tudi na stanovanjsko-komu- 
nalne zadeve in na odnose v 
združenem delu. 

PREMOŽENJSKO- 
PRAVNA RAZMERJA 

V letu 1978 je Biro dobil 
31.204 vloge. Več kot 6000 jih 
sodi na področje premoženj- 
sko-pravnih razmerij, uprave 
in pravosodja. Poudariti pa 

moramo, da je bilo teh pritožb 
vseeno za 17,5 odstotka manj 
kot leto poprej. Najštevilnejše 
vloge govorijo o tako imenova- 
nih civilnih sporih. Imajo zelo 
različno vsebino, vendar naj- 
pogosteje omenjajo motenje 
posesti, služnostne pravice, 
ugotavljanje lastninske pravi- 
ce na nepremičninah, mejne 
spore, spore zaradi dedovanja, 
izmikanje In neizpolnjevanje 
pravnomočnih sodnih odločb 
(posebej glede plačevanja pre- 
živnin za otroke in ločenega 
zakonca), počasnost in zavla- 
čevanje postopka. 

Na tem področju največ vlog 
govori o pravnomočno konča- 
nih sporih, ko so bila že izkori- 
ščena vsa redna In izredna 
pravna sredstva. Ponavadi se 
ljudje pritožujejo nad nepravil- 
no oceno posameznih dejstev 
in dokazov in opozarjajo na 
pristranskost ter neobjektiv- 
nost sojenja. Toda, Analiza na- 
vedb iz vlog In predlogov ter 
zbrana poročila kažejo, da so 
vse te pritožbe subjektivne na- 
rave, 

Na področju premoženjskih 
sporov se v glavnem pritožuje- 
jo kmetje in upokojenci, ki se 
vračajo v svoje rodne kraje po 
Upokojitvi. Med njimi pa je tudi 
razmeroma precej nekvalifici- 
ranih delavčev, ki precejšen 
del svojega dohodka ustvarja- 
jo na kmetijah, če primerjamo 
te dohodke z njihovimi zasluž- 
ki v delovnem razmerju. 

Tako kot pri Civilnih tudi pri 
kazenskih sporih občani vla- 
gajo pritožbe po izdaji pravno- 
močnih sodnih odločb. Pou- 
darjajo, da niso storili kaznive- 
ga dejanja ali pa navajajo, da 
sodišče ni celovito preučilo 
vseh okoliščin in zato kazni ne 
ustrezajo teži storjenega kaz- 
nivega dejanja. 

V precejšnjem številu Vlog 
člani družin obsojene osebe 

prosijo za pogojni odpust ali 
pomilostitev, pri čemer ome- 
njajo težak materialni položaj, 
v katerem so se znašli, ko je 
obsojenec odšel na prestaja- 
nje kazni. V zadnjem času take 
predloge vlagajo tudi skupine 
občanov, krajevne skupnosti 
in druge strukture, ko prosijo 
za oprostitev od prestajanja 
kazni. Pri tem pa poudarjajo 
obsojenčevo neoporečno ob- 
našanje pred obsodbo. 

IZVAJANJE 
RAZLASTITEV 

Veliko število vlog zadeva 
razlastitve, ki jih izvaja zaradi 
reševanja vitalnih problemov 
občanov (izgradnje šol, zdrav- 
stvenih in kulturnih domov, to- 
varn, ureditve zelenega pasu 
in drugega). Težave običajno 
nastajajo zaradi neizenačene 
sodne prakse pri določanju 
pravične odškodnine. Neize- 
načenost meril je očitna tako 
na območju posameznih občin 
kot tudi v okvirih iste občine, 
območja, republike ali pokra- 
jine. 

Nekdanji lastniki razlaščenih 
nepremičnin se često znajdejo 
v neprijetnem položaju, pose- 
bej takrat, ko poleg hiš razla- 
stijo tudi ohišnico, ki je obča- 
nu pomenila vir dohodka. Bivši 
lastniki razlaščenih nepremič- 
nin pa se pritožujejo tudi zara- 
di tega, ker ne dobijo ustreznih 
zemljišč oziroma lokacij za 
gradnjo družinskih stanovanj- 
skih hiš. Če pa jih dobijo, se 
pritožujejo, ker morajo plačati 
visoke stroške za komunalno 
ureditev teh zemljišč, tako da z 
odškodninami ne morejo zgra- 

diti novih stanovanjskih hiš. 
Poročilo prfevi, da razmero- 

ma malo teh vlog prihaja iz 
večjih mest, kar dokazuje, da v 
teh krajih ustrezneje rešujejo 
ta vprašanja. 

POKOJNINSKO- 
INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

Tudi na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja so organi v federaciji lani 
dobili manj vlog in predlogov. 
Obdelali so jih okoli 5000 ali za 
5,2 odstotka manj kot v letu 
1977, Glavni vzrok za Zmanjša- 
nje teh vlog lahko pripišemo 
izboljšanju materialnega polo- 
žaja vseh kategorij oseb. Od 
upokojencev do borcev in vo- 
jaških vojnih invalidov. Zraven 
so tudi nove sistemske rešitve, 
sprejete v novih predpisih, 
vplivale na zmanjšanje števila 
teh vlog in pritožb. 

Najpogostejši problem, o 
katerem govore vloge na tem 
področju, je usklajevanje po- 
kojnin. To je razumljivo, saj je 
od načina usklajevanja pokoj- 
nine odvisen materialni polo- 
žaj Upokojenca. Napisane vlo- 
ge in pritožbe zahtevajo od- 
pravo ali vsaj ublažitev razlik 
glede višine pokojnin, določe- 
nih v različnih razdobjih in na 
temelju različnih zakonskih 
predpisov. 

Veliko vlog govori tudi o us- 
klajevanju pokojnin z giba- 
njem življenjskih stroškov. 
Upokojenci najpogosteje za- 
htevajo večje povišanje manj- 
ših pokojnin in pokojnin tistih 
upokojencev, ki s tem denar- 
jem Vzdržujejo večje število 
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družinskih članov. Pri tem se- 
veda pozabljajo na nujnost 
ohranjevanja realnih odnosov 
v prejemkih različnih kategorij 
upokojencev, ki naj ustrezajo 
prispevkom in vlaganjem v po- 
kojninske sklade med aktivnim 
delom. 

Pogosto se pritožujejo ljudje 
nad delovnimi organizacijami, 
ki ne zaposlujejo delovnih in- 
validov. Iz pritožb lahko razbe- 
remo, da delovne organizacije 
zapirajo vrata tem ljudem in da 
moramo zato sprejeti učinko- 
vite ukrepe oziroma zakonske 
predpise, ki bodo trdno obve- 
zali organizacije združenega 
dela, da zaposlujejo invalidne 
osebe. 

MATERIALNI POLOŽAJ 
BORCEV NOV 

Druga skupina odprtih vpra- 
šanj na področju pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja 
zadeva materilani položaj bor- 
cev narodnoosvobodilne voj- 
ne. Vloge najpogosteje govore 
o borčevskih pokojninah, ma- 
terialni varnosti, priznavanju 
posebne dobe in podobno. 
Često je v njih govora tudi o 
priznavanju dobe iz NOV ne 
glede na starost. Več je tudi 
zahtev za dodelitev »partizan- 
ske spomenice 1941« oziroma 
predlogov za spremembo 
predpisov, tako da bi ponovno 
odprli rok za vlaganje teh za- 
htev. 

Kar zadeva položaj vojnih in 
mirnodobnih invalidov, Poro- 
čilo ugotavlja, da je stanje pre- 
cej boljše kot prejšnja leta. 
Vendar pa vloge in pritožbe 
dokazujejo, da so še odprti 
problemi. Posebej so značilne 
vloge, v katerih se vojaški vojni 
invalidi pritožujejo zaradi 
zmanjšanja odstotka invali- 
dnosti kot tudi zaradi neizre- 
čenih meril pri delu zdravni- 
ških komisij. Druge pripombe 
pa zdravniškim komisijam oči- 
tajo formalizem ali govore o 
neustreznem delu upravnih or- 
ganov, slabih prostorih in slabi 
opremljenosti komisij in po- 
dobno. 

Težak problem je gotovo tu- 
di oskrbovanje vojaških invali- 
dov z ortopedskimi pripomoč- 
ki. Še do danes ga nismo 
ustrezno rešili in so pritožbe 
na ta račun vsekakor upraviče- 
ne. Ljudje se pritožujejo nad 
dolgim čakanjem, da jim izde- 
lajo pripomočke, slabo kako- 
vost in visoke cene ter tudi nad 
zapletenim postopkom, pre- 
dno dobijo potrebne ortoped- 
ske pripomočke. 

Na področju socialnega var- 
stva je manj vlog predvsem za- 
radi velikih prizadevanj druž- 
bene skupnosti, da bi izboljša- 
la položaj materialno nepre- 

skrbljenih oseb s splošnimi in 
posameznimi varstvenimi 
ukrepi. Največ vlog na tem po- 
dročju zahteva priznanje pra- 
vic za socialno podporo ali 
njeno povečanje. Socialna 
podpora je namreč pogosto 
tako minimalna, da ne zago- 
tavlja minimalne življenjske 
eksistence in so vloge povsem 
upravičene. 

STANOVANJSKO 
VPRAŠANJE 

Zvezni organi so v lanskem 
letu dobili največ vlog, in sicer 
13.000, glede stanovanjsko- 
komunalnih zadev in odnosov 
iz združenega dela. Kljub temu 
pa Poročilo navaja, da je bilo 
teh vlog za 10 odstotkov manj 
kot v letu 1977. 

Največje število vlog govori 
o reševanju stanovanjskega 
vprašanja prek dodelitve sta- 
novanja ali kredita za stano- 
vanjsko izgradnjo oziroma z 
izboljšanjem stanovanjskih ra- 
zmer. Vloge največkrat pišejo 
nekvalificirani delavci, upoko- 
jenci, nekaj manj pa udeležen- 
ci narodnoosvobodilne vojne. 

Med razloge za vložitev pri- 
tožb pa moramo najpogosteje 
uvrstiti nepravilno razdelitev 
stanovanj v nekaterih organi- 
zacijah združenega dela, od- 
sotnost splošnega akta o do- 
delitvi stanovanj in stanovanj- 
skih kreditov, dodeljevanje 
stanovanj v nasprotju z določ- 
bami ustreznega splošnega 
akta in nespoštovanje meril in 
kriterijev pri delitvi stanovanj. 

Ko govorimo o črnih grad- 
njah, se ljudje, ki so zgradili* 
družinske stanovanjske hiše 
brez dovoljenja pristojnega or- 
gana, obračajo s prošnjami, da 
bi preprečili rušenje ali pa se 
pritožujejo zaradi rušitve teh 
objektov. Med temi ljudmi je 
največ delavcev, ki so na zača- 
snem delu v tujini. Manjše šte- 
vilo podpisnikov vlog omenja, 
da so družinsko stanovanjsko 
hišo zgradili na črno zaradi te- 
ga, ker je pristojni organ zavla- 
čeval z izdajo ustrezne doku- 
mentacije. 

V primerjavi z letom poprej, 
je med komunalnimi zadevami 
manjše število tistih vlog, ki 
zahtevajo posredovanje pri iz- 
daji dovoljenja za gradnjo dru- 
žinskih stanovanjskih hiš. Vse 
več vlog pa prosi za posredo- 
vanje pri pridobitvi priključka 
za stanovanjsko hišo na vodo- 
vodno in električno omrežje. 
Občani pa se prav tako prito- 
žujejo nad visokimi komunal- 
nimi prispevki. 

Med vlogami najdemo tudi 
zahteve, naj bi organi federaci- 
je posredovali, da bi posamez- 
niki dobili dovoljenje za odprt- 

je samostojnih obrtnih delav- 
nic ali opravljanje obrtne de- 
javnosti. Te vloge največkrat 
pošiljajo povratniki z začasne- 
ga dela v tujini. 

ODNOS V ZDRUŽENEM 
DELU 

Na drugem mestu po številu 
vlog so tista pisma, ki zahteva- 
jo posredovanje pri zaposlitvi. 
Največkrat jih pošiljajo nekva- 
lificirani delavci, čeprav so 
podpisniki vlog tudi absolventi 
srednjih šol, predvsem gimna- 
zij. Ti ljudje se pritožujejo nad 
delom skupnosti za zaposlova- 
nje in nad temeljnimi organi- 
zacijami, ki izbirajo kandidate. 
Pri tem v vlogah poudarjajo, 
da prizadeti ne spoštujejo 
družbenih dogovorov o zapo- 
slovanju oziroma meril, ki ure- 
jajo prednost pri zaposlovanju. 
Mnoge organizacije združene- 
ga dela pa teh dogovorov niso 
niti podpisale. 

Pritožbe na področju zdru- 
ženega dela v večini primerov 
kritično ocenjujejo delitev po 
rezultatih dela in razporejanje 
delavcev na ustrezna dela in 
naloge. Nekatere vloge opo- 
zarjajo, da v temeljnih organi- 
zacijah ne spoštujejo odločitve 
sodišča združenega dela, s ka- 
terim je bila odpravljena odlo- 
čitev pristojnega organa 
TOZD. Odpravljena odločitev 
pa je govorila o razporeditvi 
delavca na druga dela in nalo- 
ge ali o prenehanju delovnega 
razmerja delavca. 

V posebno skupino lahko 
uvrstimo več kot 5000 vlog 
splošnega značaja, ponovlje- 
nih vlog ter tistih, ki so jih ob- 
čani vložili neposredno. Z vlo- 
gami splošnega značaja (med 
njimi je več anonimnih) žele 
občani, delovne organizacije 
in krajevne skupnosti opozoriti 
na različne pojave, ki vplivajo 
na nadaljnji gospodarski in 
družbeni razvoj naše skupno- 
sti. V njih govore o različnih 
negativnih pojavih in deforma- 
cijah, kršenju samoupravnih 
pravic, slabih medsebojnih od- 
nosih itd. 

KVALIFIKACIJSKA 
STRUKTURA 
PRITOŽNIKOV 

Gledano kvalifikacijsko 
strukturo vlagateljev, so se lani 
na zvezne organe največkrat 
obrnili delavci. Med njimi je bi- 
lo največ nekvalificiranih de- 
lavcev, ki so se želeli zaposliti 
ali pa so zahtevali rešitev sta- 
novanjskega vprašanja. Lju- 
dje, ki iščejo zaposlitev, priha- 
jajo predvsem iz vasi, kjer so 
se ukvarjali s kmetijstvom ali 

pa so povratniki z začasnega 
dela v tujini. 

Tudi kmetje pogosto vlagajo 
vloge in pritožbe. V njih pred- 
vsem omenjajo probleme iz 
njihovih kooperantskih od- 
nosov s kmetijskimi organiza- 
cijami in zadrugami. Včasih pa 
se pritožujejo tudi nad visoki- 
mi davčnimi obremenitvami. 
Najpogosteje pa vloge ome- 
njajo neurejene premoženj- 
sko-pravne odnose v zemlji- 
ških knjigah. 

Število vlog, ki jih pišejo 
upokojenci, se ne zmanjšuje. V 
njih ne omenjajo samo vpra- 
šanj s področja pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, 
temveč se pritožujejo tudi nad 
neurejenimi stanovanjskimi 
vprašanji, ki jih še vedno nima- 
jo rešenih, opisujejo premo- 
ženjsko-pravne odnose, zahte- 
vajo zaposlitev za svoje otroke 
itd. 

Iz leta v leto je manj anoni- 
mnih vlog. V letu 1978 jih je 
bilo 1,8 odstotka. To je vseka- 
kor posledica razvoja samou- 
pravnih odnosov v temeljih 
družbe. Kar zadeva skupne 
vloge, jih najpogosteje vlagajo 
skupine občanov iz vasi ali iz 
zaselka in zbori občanov, ko 
gre za vprašanja širšega inte- 
resa (elektrifikacija, napeljava 
vodovoda, asfaltiranje ulic, 
graditev šol). 

VZROKI ZA VLAGANJE 
PREDLOGOV 

Poročilo ob koncu ugotav- 
lja, da veliko število občanov, 
organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij ter skupnosti v vlogah za- 
hteva uresničitev prizadetih 
pravic, ki so bile kršene zunaj 
sodnega ali pravnega postop- 
ka. Vzroki za te vloge, naslov- 
ljene najvišjim organom fede- 
racije, so predvsem neskladje 
med potrebami delovnih ljudi 
in občanov in družbenimi 
možnostmi za zadovoljevanje 
teh potreb. Nadalje lahko med 
vzroke uvrstimo slabo informi- 
ranost občanov o tem, da svo- 
je upravičene zahteve lahko 
rešijo najpogosteje samo tam, 
kjer delajo in živijo. Ne nazad- 
nje pa pisanje vlog spodbudijo 
tudi premalo razviti samou- 
pravni odnosi v temeljih 
družbe. 

Čeprav veliko vlog vsebuje 
pritožbe nad delom upravnih 
organov, je očitno upadanje 
pritožb na tem področju. Naj- 
številnejše omenjajo neažur- 
nost in dolgotrajne postopke, 
kar je posledica pomanjkanja 
enotnih stališč o določenih 
vprašanjih. V primerjavi s 
prejšnjim letom pa manjše šte- 
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vilo vlog govori tudi o delu so- 
dišč. 

Vloge na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja kažejo, da so v tem siste- 
mu še določene pomankljivo- 
sti, ki jih moramo odpraviti. 
Predvsem bi morali v nov si- 
stem vgraditi načelo minulega 
dela, tako da bi bilo upošteva- 
no ob določanju pokojnin in 
njihovem usklajevanju. 

Pri varstvu borcev naro- 
dnoosvobodilne vojne, vojnih 
invalidov in družin padlih bor- 
cev so bistvene kakovostne 
spremembe, ki izboljšujejo so- 
cialni in materialni položaj 

udeležencev NOV. Kljub temu 
pa zbrane vloge dokazujejo, 
da vsi problemi še vedno niso 
rešeni. 

Razredno socialna vsebina 
in politični pomen stanovanj- 
skega vprašanja za družbeni 
položaj vsakega človeka je 
vzrok številnim vlogam in 
predlogom na tem področju. 
Čeprav je bilo pri razvoju sa- 
moupravnih odnosov in obse- 
gu stanovanjske izgradnje pre- 
cej narejenega, podpisniki 
vlog poudarjajo, da je stano- 
vanj premalo, da jih počasi 
gradimo in da merila ter krite- 
riji za delitev stanovanj niso 
izenačeni. Zaradi tega Poroči- 

lo predlaga sprejetje dogovo- 
rov v republikah in pokrajinah, 
ki bi določili temeljna merila in 
kriterije za delitev stanovanj. 

Vprašanje nezaposlenosti se 
prek vlog in pritožb pojavlja 
kot družbeni problem. Pereč je 
predvsem pri zaposlovanju 
mladih, ki so uspešno končali 
šolanje in zaposlovanju delav- 
cev, ki se v vse večjem številu 
vračajo z začasnega dela v tu- 
jini, ter delovnih in drugih in- 
validnih oseb. Da bi zagotovili 
več možnosti za zaposlovanje, 
je po mnenju Poročila potreb- 
no spodbujati razvoj tako ime- 
novanega malega gospodar- 

stva in druge oblike zaposlo- 
vanja kot so turizem, domača 
obrt, storitvena dejavnost in 
podobno. 

Ob koncu Poročilo tudi ugo- 
tavlja, da je s sprejetjem Zako- 
na o delu zveznih organov z 
vlogami in predlogi in ustrez- 
nimi republiškimi in pokrajin- 
skimi zakoni, reševanje vlog in 
predlogov boljše in učinkovi- 
tejše. Odgovornejši pa je tudi 
odnos pristojnih organov. Po- 
memben napredek pa je zabe- 
ležen tudi na področju organi- 
zacijske in kadrovske krepitve 
občinskih komisij za vloge in 
pritožbe in pri pospeševanju 
njihovega dela. 
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