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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

KONSTITUIRANJE SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

7. maja 1982 

PRVE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor so na sejah najprej izvolili komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, nato pa spre- 
jeli: 

- predloge odlokov o izvolitvi predsednika in 
podpredsednika zbora in 

- predloge odlokov o imenovanju sekretarja 
zbora. 

Na prvih sejah so bili izvoljeni oziroma imenovani v 
Zboru združenega dela 

za predsednika: 
za podpredsednika: 
za sekretarja: 

Zboru občin 
za predsednika: 
za podpredsednika: 
za sekretarja: 

Martin Mlinar 
Terezija Štefančič 
Erika Vrhunec 

Mitja Horvat 
Silva Bauman-Cenčič 
Tone Jerovšek 

Družbenopolitičnem zboru 
za predsednika: Ciril Ribičič 
za podpredsednika: Dino Pucer 
za sekretarja: Franc Grad 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor so na prvih sejah sprejeli tudi: 

PRILOGA: 

POROČILO 
o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob 
naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji (ESA-923) 
ANALIZA 
uresničevanja akcijskega programa boja proti alkoholizmu 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva s tezami z j osnutek 
zakona (ESA-959) 
PREDLOG ZAKONA 
o knjižničarstvu (ESA-112) 
OSNUTEK ZAKONA 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1981 (ESA-957) - 
sovzetek 



- predlog odloka o izvolitvi Komisije 
Skupščine SR. Slovenije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. 

V komisijo so bili izvoljeni: 
za predsednika: Jože Marolt, delegat v Zboru 

občin Skupščine SR Slovenije 

za podpredsednika: Ivan Godec, delegat v Družbe- 
nopolitičnem zboru Skupšči- 
ne SR Slovenije 

za člane: Helga Brodnik, delegatka v 
Zboru občin Skupščine SR 
Slovenije 
Lovro Gajgar, delegat v Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 
Vinko Kovačič, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije 
Anton Mikeln, delegat v Zboru 
občin Skupščine SR Slovenije 
Jože Pintarič, delegat v Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 
Miloš Prosenc, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije 
Danica Smrdu, delegatka v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije 
Edvard Špiler, delegat v Zbo- 
ru združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 
Ivanka šulgaj, delegatka v 
Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije 
Maks Večko, delegat v Zboru 
občin Skupščine SR Slovenije 

Na skupnem zasedanju vseh treh zborov Skupščine 
SR Slovenije so delegati sprejeli: 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije 

- predlog odloka o izvolitvi 
podpredsednikov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije 

Izvoljeni so bili: 

za predsednika: Vinko Hafner 
za podpredsednika: Silva Jereb 

Jože šušmelj 

- predlog odloka o imenovanju generalnega 
sekretarja in namestnika generalnega 
sekretarja Skupščine Socialistične republike 
Slovenije 

Imenovana sta bila: 
za generalnega sekretarja: Gojmir Komar 
za namestnika generalnega sekretarja: Marko Herman 

PRVA SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
so razglasili izvolitev Predsedstva Socialistične repu- 
blike Slovenije in objavili njegovo sestavo: 
predsednik: Viktor Avbelj 
člani: Alojz Briški 

Majda Gaspari 
Stane Markič 
Zoran Polič 
France Popit 
Franc Štiglic 

člana po položaju: Andrej Marine 
Mitja Ribičič 

Na prvi skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije so izvolili tudi delegate za Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; izvoljeni so bili: 
Jože Globačnlk 
Nuša Kerševan 
Ivo Klemenčič 
Franjo Križmančič 
Marjan Markovič 
Miran Mejak 
Jože Marolt 
Miran Potrč 
Lojze Skok 
Boris Šnuderl 
Emil Tomažič 
Mirko Žlender 

NADALJEVANJE SKUPNEGA 
ZASEDANJA ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA, ZBORA OBČIN IN 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 

Delegati vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije so v 
nadaljevanju skupnega zasedanja sprejeli: 

- predlog odloka o izvolitvi predsednika, 
podpredsednikov in članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in o imenovanju 
republiških sekretarjev in predsednikov 
republiških komitejev 

Za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije je bil izvoljen: 
Janez Zemljarič 
Za podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije sta bila izvoljena: 
Vlado Klemenčič 
Dušan Šinigoj 

SKUPNO ZASEDANJE ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA, 
ZBORA OBČIN IN 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
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Za člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so 
bili izvoljeni: 

Tomaž Ertl 
Jernej Jan 
Jože-Peter Kavčič 
Alojz Klemenčič 
Matjaž Kmecl 
Milan Knežević 
Kristina Kobal 
Martin Košir 
Stane Kotnik 
Borut Miklavčič 
Bogomila Mitič 
Majda Poljanšek 
Herman Rigelnik 
Milivoj Samar 
Janez Sterniša 
Rudi Šepič 
Marjan Šiftar 
Peter Toš 
Lojze Ude 
Erik Vrenko 
Julka Žibert 

Izmed izvoljenih članov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije so bili imenovani: 

Tomaž Ertl za republiškega sekretarja za notranje 
zadeve 

Jernej Jan za predsednika Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje 

Jože Peter Kavčič za predsednika Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in urejanje prostora 

Alojz Klemenčič za predsednika Republiškega komi- 
teja za tržišče in splošne gospodarske zadeve 

Matjaž Kmecl za predsednika Republiškega komi- 
teja za kulturo 

Milan Knežević za predsednika Republiškega komi- 
teja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Kristina Kobal za republiško sekretarko za pravoso- 
dje in upravo 

Martin Košir za republiškega sekretarja za ljudsko 
obrambo 

Stane Kotnik za predsednika Republiškega komiteja 
za borce in vojaške invalide 

Borut Miklavčič za predsednika Republiškega komi- 
teja za zdravstvo in socialno varstvo 

Bogomila Mitič za predsednico Republiškega komi- 
teja za turizem in gostinstvo 

Majda Poljanšek za predsednico Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 

Herman Rigelnik za predsednika Republiškega ko- 
miteja za industrijo in gradbeništvo 

Milivoj Samar, za predsednika Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje 

Janez Sterniša za predsednika Republiškega komi- 
teja za energetiko 

Rudi Šepič za republiškega sekretarja za finance 
Marjan Šiftar za predsednika Republiškega komiteja 

za informiranje 
Peter Toš za predsednika Republiškega komiteja za 

delo 
Lojze Ude za predsednika Republiškega komiteja za 

zakonodajo 
Erik Vrenko za predsednika Republiškega komiteja 

za raziskovalno dejavnost in tehnologijo 
Julka Žibert za predsednico Republiškega komiteja 

za promet in zveze 

NADALJEVANJE PRVIH SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah zborov sprejeli še: 

- predlog odloka o izvolitvi predsednika, 
podpredsednika in članov Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije 

V komisijo so bili izvoljeni: 

za predsednika: Miha Ribarič 

za podpredsednico: Marija Fajt 
za člane: Franc Cvelbar 

Alojz Lindner 
Peter Marinkovič 
Bogomir Sajovic 
Valerija Škerbec 
Vili Vindiš 
Štefanija Žagmaister 

Izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev s 
področja pravnih znanosti so bili v komisijo imenovani: 

Franc Arhar 
Marko llešič 
Nada Klemenčič 
Janez Šinkovec 

- predlog sklepa o izvolitvi skupine delegatov 
za spremljanje uresničevanja srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije 

V skupino delegatov so bili izvoljeni: 

za predsednika: Martin Mlinar 

za člane: Natan Bernot, Francka Her- 
ga, Livio Jakomin, Janez Ko- 
cijančič, Bernard Krivec, Igor 
Križman, Miran Mejak, Miran 
Potrč, Dino Pucer, Rafael 
Razpet, Boris Šnuderl, Tere- 
zija Štefančič 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta izvolila tudi 
skupini delegatov za pripravo periodičnega delovnega 
načrta zborov za II. trimesečje 1982. 

Na seji Zbora združenega dela so bili v skupino 
delegatov izvoljeni: Martin Mlinar, Terezija Štefančič, 
Natan Bernot, Bernard Krivec in Jože Gabrovšek. 

Na seji Zbora občin so bili v skupino delegatov izvo- 
ljeni: Mitja Horvat, Silva Bauman-Cenčič, Bogomir 
Baraga, Gorazd Mazej in Angelca Vrbnjak. 

Družbenopolitični zbor je na seji sprejel še: 

- predlog odloka o izvolitvi predsednikov, 
podpredsednikov in članov odborov 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije 

poročevalec 
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V Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora so bili izvoljeni: 

za predsednika: Silva Jereb 
za podpredsednika: Marjan Kotar 
za člane: Marija Aljančič, Ivan Godec, 

Vlado Kocjan, Zdravko Krvi- 
na, Milan Kučan, Miloš Pro- 

" senc, Milenko Šetinc, Valerija 
Škerbec, Vili Vindiš, Ludvik 
Zaje, Ciril Zlobec 

V Odbor za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora so bili izvoljeni: 

za predsednika: 

za podpredsednika: 

za člane: 

Igor Križman 

Francka Herga 

Robert Černe, Zorko Dežjot, 
Aleksander Kerčmar, Alojz 
Kikec, Štefan Korošec, To- 
maž Mislej, Dino Pucer, Jože 
Sintič, Stanislav Žunič 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
19. maja 1982 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 19. maja 1982. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor imajo na dnevnem redu 
še: 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku us- 
klajevanja nekaterih zakonov 
iz pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije, ki so bili v obravnavi 

v zborih Skupščine SR Slove- 
nije; 

- osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o stalnih sredstvih 
sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin v ob- 
dobju od leta 1981 do 1985; 

- izvolitev predsednikov, 
podpredsednikov in članov 
delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije; 

- izvolitev sodnikov Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije; 

- izvolitev sodnikov Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije; 

- imenovanje namestnikov 
republiških sekretarjev in na- 
mestnikov predsednikov repu- 
bliških komitejev; 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za II. 
in III. trimesečje 1982. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
še: 

- osnutek zakona o zago- 
tavljanju sredstev za financira- 
nje programa zamenjave raču- 
nalnika za avtomatsko obdela- 
vo podatkov Zveznega zavoda 
za statistiko v obdobju od leta 
1982 do leta 1985: 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji mednarodnega sporazuma 
o kakau; 

- predlog zakona o prene- 
hanju veljavnosti zakona o ra- 

tifikaciji pogodbe o skupnem 
financiranju severnoatlantskih 
oceanskih postaj; 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji pogodbe med SFR Jugo- 
slavijo in Ljudsko republiko 
Mongolijo o pravni pomoči v 
civilnih, družinskih in kazen- 
skih zadevah. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin imata na dnevnem 
redu sej tudi: 

- izvolitev predsednikov, 
podpredsednikov in članov 
odborov Zbora združenega 
dela in Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije. 

Družbenopolitični zbor pa 
bo obravnaval še: 
- izkušnje iz dela Družbe- 

nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije v preteklem 
mandatnem obdobju. 

Vsi trije zbori pa imajo na 
dnevnem redu sej tudi predlo- 
ge in vprašanja delegatov. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o varstvu samoupravnih pravic 

Zbor združenega dela, Zbor občin In 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na sejah dne 10. 3. 1982 
obravnavali Informacijo o varstvu sa- 
moupravnih pravic, ki sta Jo predložila 
družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja SR Slovenije In Komisije za družbe- 
no nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 

Upoštevaje vsebino Informacije, raz- 
pravo v delovnih telesih zborov In Skup- 
ščine SR Slovenije, v organih Predsed- 
stva SR Slovenije, Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Izvš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
razpravo na sejah zborov, sprejemajo 
zbori naslednje 

SKLEPE 
(1) V informaciji navedena vprašanja 
uresničevanja samoupravnega družbe- 
noekonomskega položaja delavcev v 
združenem delu ter vprašanja uveljavlja- 
nja in razvoja družbenoekonomskih 
odnosov, ki ustrezajo družbeni lastnini 
sredstev za proizvodnjo, terjajo posebno 
in stalno pozornost vseh družbenih de- 

javnikov ter nepretrgano usklajeno de- 
javnost organov samoupravljanja, druž- 
benopolitičnih skupnosti in vseh organi- 
ziranih sil socialistične družbene zavesti. 
Opozorila v informaciji in razpravah naj 
bodo zato podlaga nadaljnji družbeni 
dejavnosti v temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah, skupnostih in občinah v 
skladu z njihovo lastno oceno razmer in 
odnosov, dosežkov In pomanjkljivosti. 

(2) Organi, pristojni za uveljavljanje 
oziroma odločaje o varstvu samouprav- 
nih pravic in družbene lastnine, naj na 
podlagi ugotovitev informacije in razpra- 
ve o njej usmerjalo svojo dejavnost In 
na tej podlagi predlagajo oziroma dajejo 
pobude za uveljavljanje in razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov. 

(3) Vsi družbeni dejavniki naj pri svo- 
jem delu ustvarjajo pogoje za uveljavlja- 
nje družbenega nadzora in podpirajo 
njegovo izvajanje, krepijo vlogo vseh or- 
ganov tega nadzorstva ter zagotavljajo 
pogoje za čim doslednejše uveljavljanje 
odgovornosti. 

(4) Skupščine družbenopolitičnih 

skupnosti naj pri programiranju svojega 
dela v večji meri upštevajo tudi svojo 
pravico in dolžnost izvajanja družbene- 
ga nadzorstva. Ugotovljene pomanjklji- 
vosti in zaostrene družbene razmere ter- 
jajo, da hitreje reagirajo, bodisi na podla- 
gi lastnih ugotovitev, bodisi na podlagi 
pobud, opozoril in predlogov družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja, orga- 
nov nadzora, strokovnih in znanstvenih 
institucij ter družbenopolitičnih organi- 
zacij. 

(5) S takšno dejavnostjo naj skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti in drugi or- 
gani pravočasno preprečujejo nastajanje 
bistvenih motenj v samoupravnih odno- 
sih in hujšo prizadetost družbenih intere- 
sov v organizacijah združenega dela. Na- 
stopanje z začasnimi ukrepi družbenega 
varstva, kjer je to nujno potrebno, naj 
delavcem tudi omogoči, da bodo po pre- 
nehanju vzrokov za tak ukrep laže ure- 
sničevali svoje samoupravne pravice in 
dosledneje uveljavljali odgovornost. 

(6) Povzetek pomembnejših ugotovi- 
tev iz razprav o informaciji bo skupaj s 
temi sklepi objavljen v skupščinskem Po- 
ročevalcu. 

POVZETEK 
pomembnejših ugotovitev iz razprav o informaciji o varstvu samoupravnih pravic 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 10. marca 
1982 ob obravnavanju informacije o varstvu samoupravnih 
pravic (Poročevalec št. 4 z dne 18. 2. 1982) sprejeli sklepe, v 
katerih je med drugim določeno, da bo povzetek pomemb- 
nejših ugotovitev iz razprav o informaciji, skupaj s sklepi 
zborov, objavljen v skupščinskem Poročevalcu. 

Informacijo o varstvu samoupravnih pravic so obravnavali: 
vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije, Odbori za družbenopo- 
litični sistem ter družbenoekonomske odnose zborov Skup- 
ščine SR Slovenije, Komisija za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu, Zakonodajno-pravna komisija, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Odbor za vprašanja posebnega druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine pri 
Svetu za družbenopolitični sistem Predsedstva RK SZDL, Ko- 
misija za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje 
svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana pri Predsed- 
stvu SR Slovenije in nekateri organi RO ZSS. 

V razpravah o informaciji so bila izražena različna mnenja 
in predlogi, ki pomenijo vsebinsko dopolnitev informacije, 
zato bodo lahko skupaj z ugotovitvami in predlogi v informa- 
ciji ter sklepi zborov podlaga in usmeritev za nadaljnjo druž- 
beno aktivnost v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter občinah pri uveljavljanju in razvoju socialistič- 
nih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

V kratkem in strnjenem povzetku iz razprav o informaciji 
velja izpostaviti predvsem naslednja opozorila oziroma pou- 
darke: 

1. Informacija, ki se omejuje le na prikaz nekaterih aktual- 
nih pojavov in tendenc, ki zavirajo hitrejše uveljavljanje in 
razvoj družbenoekonomskih odnosov in nima namena anali- 
zirati celovitosti odnosov v združenem delu ter pozitivniI, 
rezultatov, ki so nedvomno bili doseženi, je bila v razpravah, 

spričo svoje konkretnosti in aktualnosti, na splošno ocenjena 
kot primerna podlaga za ocenjevanje stanja v posameznih 
družbenih okoljih ter spodbuda za konkretne družbene aktiv- 
nosti za preseganje obstoječega stanja. 

2. Na področju samoupravne organiziranosti združenja 
dela je po ocenah iz razprav dosežena dokaj visoka stopnja 
prilagojenosti organizacije in usklajenosti samoupravnih 
splošnih aktov z zakonom o združenem delu, ki združenim 
delavcem v TOZD omogoča upravljanje in obvladovanje do- 
hodka na ravni temeljne organizacije, predvsem na področju 
enostavne reprodukcije. Ugotovljeno pa je zaostajanje pri 
uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v združenem 
delu, tako na ravni TOZD in DO kot tudi v drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev, zlasti na področjih ustvarjanja in 
razporejanja skupnega prihodka, dohodka in prevzemanja 
rizikov. V praksi še vedno prevladujejo odnosi, ki temeljijo na 
klasičnih civiino-pravnih razmerjih aH na ostankih državno- 
lastninskih odnosov. To po eni strani onemogoča delavcem, 
da bi obvladovali celoto odnosov v družbeni reprodukciji, 
hkrati pa ustvarja pogoje, da se problemi v združenem delu še 
nadalje razrešujejo na administrativen način. Omogoča tudi 
uveljavljanje skupinsko-lastninskih odnosov, lokalnih parti- 
kularizmov in drugih negativnih tendenc, v katerih se odraža 
preširoko razumevanje avtonomije gospodarskih subjektov. 
Vsi ti pojavi oziroma odnosi zmanjšujejo gospodarsko učin- 
kovitost družbenih sredstev. 

3. V razpravah je bilo nekajkrat poudarjeno, da so slabosti 
in težave, na katere opozarja informacija, v pretežni meri 
posledica pomanjkljivega ter nedoslednega izvajanja ustave, 
zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov ter 
samoupravno sprejetih obveznosti kot tudi neučinkovitega 
nadzora nad izvajanjem sistemskih rešitev ter obnašanjem 
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gospodarskih in drugih družbenih subjektov. 
Odgovornost združenega dela za dobro gospodarjenje ter 

izpolnjevanje sprejetih obveznosti je kompleksno vprašanje. 
V razpravah je bilo poudarjeno, da tudi ekonomska politika 
marsikdaj deluje zaviralno pri uveljavljanju in razvoju družbe- 
noekonomskih odnosov, in da z uporabo administrativnih 
ukrepov ter zavestnim spregledovanjem osnovnih ekonom- 
skih zakonitosti premalo učinkovito vpliva na neposredno 
urejanje odnosov v družbeni reprodukciji. 

Tudi uresničevanje politike na zakonodajnem področju ni 
vedno v celoti uspešno. Še vedno niso sprejeti nekateri po- 
membni sistemski zakoni ter vrsta podzakonskih aktov; neka- 
teri predpisi se menjajo nepravočasno aH prepogosto, ne da 
bi ugotovili vzroke, zakaj se v praksi ne uresničujejo; norma- 
tivni akti so marsikdaj nerealni in v družbi ni stvarnih možno- 
sti za njihovo realizacijo; tudi hipertrofija ter prepodrobno 
normiranje posameznih področij, zaviralno deluje pri urejanju 
gospodarskega življenja. Glede na to bi morala Skupščina SR 
Slovenije v prihodnje posebno pozornost nameniti dograjeva- 
nju ter preverjanju republiške zakonodaje in njene skladnosti 
z resolucijo o temeljih zakonodajne politike ter sklepi in 
stališči o njenem uresničevanju. 

Opaziti je tudi zaostajanje v aplikativni obdelavi osnov in 
načel zakona o združenem delu ter pomanjkanje teoretično 
strokovnih podlag in usmeritev za uresničevanje sistemskih 
rešitev, zlasti na področjih svobodne menjave dela, skupnega 
pridobivanja dohodka, razporejanje dohodka in čistega do- 
hodka itd. Na tem področju, kot tudi pri dograjevanju sistem- 
skih rešitev ter izvedbenih podzakonskih aktov in razreševa- 
nju družbenih protislovij bi se morale v večji meri angažirati 
zlasti znanstveno-raziskovalne in izobraževalne institucije ter 
družbeni sveti. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njihovi organi, 
Gospodarska zbornica Slovenije ter splošna združenja, druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja, komisije za spremljanje 
in izvajanje zakona o združenem delu ter drugi organi in 
organizacije bi morali organizacijam združenega dela nuditi 
več strokovne in druge pomoči ter usmeritev, zlasti še pri 
uresničevanju družbenoekonomskih odnosov, samouprav- 
nem organiziranju, dohodkovnem povezovanju, združevanju 
dela in sredstev itd. S tem v zvezi bo treba tudi preprečevati 
škodljivo komercializacijo raznih svetovalnih dejavnosti za 
potrebe združenega dela. Koristno bi tudi bilo, če bi združe- 
nemu delu tekoče in na ustrezen način posredovali pozitivne 
izkušnje posameznih organizacij združenega dela. 

4. Samoupravni in poslovodni organi, predvsem pa stro- 
kovne službe v organizacijah združenega dela bi morali večjo 
pozornost nameniti oblikovanju samoupravnih splošnih aktov 
ter delavcem omogočiti, da od vsega začetka sodelujejo pri 
oblikovanju samoupravnih norm. V samoupravnih splošnih 
aktih je še vedno vse preveč ponavljanja ustavnih in zakon- 
skih določb in premalo izvirnih rešitev. Ti akti so pogosto tudi 
nerazumljivi in neusklajeni s samoupravnimi sporazumi in 
družbenimi dogovori, h katerim so OZD pristopile oziroma jih 
podpisale. Na tem področju bi zlasti občinske skupščine prek 
svojih upravnih organov morale več storiti v smislu pomoči ter 
učinkovitega in trajnega spremljanja normativne dejavnosti v 
OZD ter kontrole zakonitosti samoupravnih splošnih aktov, 
kar je njihova ustavna in zakonska dolžnost. 

V nekaterih razpravah so se ob tem tudi zavzeli za poenote- 
nje različnih pogledov oziroma stališč v zvezi z razlago določb 
zakona o združenem delu glede odločanja z osebnim izjavlja- 
njem, zlasti o vsebini in obsegu delavčevih neodtuljivih pra- 
vic. To še posebej velja za odločanje z referendumom. Praksa, 
da se samoupravni splošni akti povečini sprejemajo z referen- 
dumom, je neracionalna ter zmanjšuje pomen delavskih sve- 
tov ter delegatskega odločanja v združenem delu. Osebno 
izjavljanje bi morali uveljavljati vedno, kadar gre za določanje 
ali spreminjanje temeljne politike oziroma razmerij. Potreben 
bo enoten dogovor o tem, v katerih primerih lahko delavski 
svet TOZD odloča o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih delavcev pri delu. Če bi bile temeljne pravice, 
obveznosti in odgovornosti urejene v samoupravnih sporazu- 
mih o združevanju dela delavcev v TOZD v skladu s sistem- 
skimi rešitvami, bi delavci lahko vse samoupravne akte, razen 
taksativno navedenih v zakonu o združenem delu, sprejemali 
v delavskih svetih. 

5. Ustrezna samoupravna organiziranost v združenem delu 

je pogoj, da lahko delavci dobro gospodarijo ter uresničujejo 
temeljne samoupravne pravice, zlasti pravico do samouprav- 
ljanja ter pravico dela z družbenimi sredstvi. Razprave so 
potrdile ugotovitev informacije, da se v praksi kažejo nekatere 
deformacije ustavne in zakonske vloge TOZD in DO in ob tem 
opozorile, da se ne uresničujejo stališča in priporočila Skup- 
ščine SR Slovenije o samoupravnem sporazumevanju in zdru- 
ževanju delavcev v TOZD. 

Glede na to bo treba večjo pozornost nameniti zlasti dosle- 
dnejšemu uresničevanju družbenoekonomske zasnove TOZD 
in OZD v smislu zakona o združenem delu. Ob ugotavljanju, 
ali so izpolnjeni formalni pogoji za organiziranje TOZD, bi 
morali posvetiti večjo pozornost dejanskemu zagotavljanju 
pogojev za zaokroževanje delovnih celot, kakršne terjata de- 
lovni proces in delovne povezave, ustvarjanju pogojev za 
dejansko odločanje delavcev o pridobivanju in razporejanju 
dohodka, uveljavljanju samoupravnih odnosov med TOZD in 
DO itd. 

Pomanjkljivosti in odstopanja v samoupravni organizirano- 
sti ter dohodkovnih odnosih v TOZD in DO neodložljivo ter- 
jajo, da se OZD v gospodarstvu (in v družbenih dejavnostih) 
opravijo temeljite razčlembe družbene učinkovitosti in smotr- 
nosti samoupravnega organiziranja delavcev v DO, ki imajo v 
svoji sestavi TOZD. Morali bi tudi zaostriti odgovornost za 
dosledno uresničevanje odnosov pri združevanju TOZD v DO. 

Kritične pripombe so bile v razpravah izrečene tudi na 
račun nenehnega preoblikovanja SOZD in različnih tendenc 
za delitev SOZD na več delov, kot tudi teženj po izločanju 
posameznih DO iz SOZD. Spričo takšnih tendenc bo treba 
kritično in poglobljeno oceniti prakso ustanavljanja in delova- 
nja SOZD ter ugotoviti aH so obstoječe povezave ekonomsko 
učinkovite. 

Pristojni družbeni dejavniki na tem področju bi morali ne 
samo analizirati, pač pa na osnovi prakse in specifike posa- 
meznih dejavnosti pripraviti podrobnejše osnove in merila za 
organiziranje TOZD, DO, SOZD itd., tako da bi lahko združeni 
delavci na ustreznih strokovnih in družbeno verificiranih pod- 
lagah uveljavljali in presojali družbenoekonomsko upraviče- 
nost samoupravnih integracij. 

V statističnem pogledu se SOZD ne obravnavajo kot del 
poslovnega sistema, zato bo treba spremeniti dosedanjo 
prakso ir, vse evidence prilagoditi dejanskim organizacijskim 
oblikam. Koristno bi tudi bilo, če bi problematiko večjih inte- 
gracij občasno obravnaval tudi zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. 

6. V zvezi z deformacijami pri združevanju dela in sredstev 
bo v prvi vrsti treba odpraviti ekonomske vzroke, ki pogojujejo 
njihov nastanek. Zagotoviti bo treba tudi učinkovit nadzor ter 
dosledno uveljavljanje odgovornosti in sankcioniranja v pri- 
merih fiktivnega sporazumevanja, za katerim se skriva neu- 
pravičeno pridobivanje dohodka. Tovrstne kršitve je treba 
nujno obravnavati selektivno ter razlikovati med samouprav- 
nimi sporazumi, za katerimi se skrivajo Spekulativni nameni 
ter sporazumi, ki so objektivno pogojeni in s katerimi se 
skušajo odpraviti družbenoekonomska nesorazmerja iz prete- 
klosti. 

7. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti kot organi obla- 
sti in samoupravljanja bi se morale v večji meri kot doslej 
usmeriti v tekoče in sistematično spremljanje in nadzor nad 
izvajanjem zakonov in drugih predpisov, na preverjanje stanja 
na posameznih področjih družbene reprodukcije ter uveljav- 
ljanje odgovornosti izvršilnih in upravnih organov za izvrševa- 
nje predpisov itd. Pomembno je, da skupščine te svoje naloge 
uvrstijo v programe svojega dela ter da si zagotovijo kvali- 
tetna poročila nosilcev nalog in obveznosti na posameznih 
področjih. 

Zbori združenega dela morajo postati mesto, kjer se spreje- 
majo bistvene usmeritve in odločitve o družbeni reprodukciji. 
Zato bi morali večkrat obravnavati aktualna in konkretna 
vprašanja s področja združenega dela, kot so: samoupravno 
organiziranje, uresničevanje planov, politika razporejanja do- 
hodka, izgube v TOZD, politika zaposlovanja itd. 

V smislu ugotovitev v razpravah bi morale občinske skup- 
ščine čimprej zagotoviti ustrezne pogoje za delo njihovih 
komisij za družbeno nadzorstvo, okrepiti in oživiti pa bi mo- 
rale tudi delovanje komisij za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu, katerih usmerjevalna vloga ni povsod in v 
celoti uresničena. 
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Skupščine družbenopolitičnih skupnosti bi morale po- 
sebno pozornost nameniti tudi začasnim ukrepom družbe- 
nega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. Na ta 
način lahko pravočasno pomagajo pri razreševanju oziroma 
preprečevanju bistvenih motenj v samoupravnih odnosih ter 
hujše prizadetosti družbenih interesov v OZD. Koristno bi bilo, 
če bi v občinskih skupščinah pripravili prve ocene uresniče- 
vanja zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, ki je bil 
sprejet konec leta 1980. 

8 Razprava je opozorila, da marsikdaj nismo pripravljeni in 
sposobni konkretno ocenjevati in sankcionirati slabosti posa- 
meznih nosilcev nalog in obveznosti. Zato bi morali odgovor- 
nost vsebinsko in dosledno uveljavljati pri vseh subjektih, ki 
sodelujejo v procesu samoupravnega odločanja, od predlaga- 
teljev oziroma tistih, ki oblikujejo mnenje, do tistih, ki so 
sprejeli odločitev in ki so jo dolžni izvajati in sankcionirati. 

Odgovornost subjektov v združenem delu je po ocenah iz 
razprav v zakonu o združenem delu ustrezno opredeljena, pač 
pa jo bo treba v praksi dosledneje uveljavljati, upoštevajoč pri 
tem zlasti preventivni značaj uresničevanja odgovornosti Or- 
ganizacije združenega dela morajo sistematično razvijati in 
krepiti učinkovitost samoupravnih kontrolnih mehanizmov, 
zlasti neposredno kontrolo delavcev, organov samoupravne 
delavske kontrole, samoupravnih in poslovodnih organov, 
sindikata itd. V samoupravnih splošnih aktih organizacij zdru- 
ženega dela bi moralo biti jasno opredeljeno, kdo je za kaj in 
komu odgovoren, ter razlikovati med strokovnim, poslovo- 
dnim in samoupravnim odločanjem, kajti sicer ni mogoče niti 
ugotavljati, kaj šele sankcionirati odgovornosti Dograditi in 
jasneje je treba opredeliti tudi sistem samoupravnih sankcij. 

Pri uresničevanju globalne odgovornosti družbe na vseh 
ravneh, od organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti 
do federacije je še posebej pomembna vloga družbenopolitič- 
nih organizacij, ki bi morale svojo aktivnost usmeriti v uveljav- 
ljanje demokratičnega in javnega ocenjevanja delovnih rezul- 
tatov in odgovornosti, razvijanje kulture konstruktivne kritike 
ter dosledno sankcioniranje subjektivnih slabosti posameznih 
nosilcev nalog in obveznosti. 

9. Zastoji in odstopanja pri uveljavljanju samoupravne de- 
lavske kontrole in drugih oblik samoupravnega nadzora ter- 
jajo, da samoupravni organi, predvsem pa sindikat, samou- 
pravnemu nadzorstvu kot sestavini samoupravljanja v združe- 
nem delu, posvetijo večjo pozornost. Zagotoviti morajo po- 
trebne pogoje za nemoteno in učinkovito delovanje samou- 
pravnega nadzorstva ter mu zagotovljati politično podporo in 
pomoč strokovnih služb, poslovodnih in samoupravnih orga- 
nov. Pomembno je tudi, da te organe zavarujemo pred najra- 
zličnejšimi pritiski posameznikov in skupin, saj je tudi od tega 
odvisna uspešnost njihovega dela. 

Dejavnost samoupravne kontrole bi morala biti predvsem 
usmerjena v nadzorstvo nad gospodarjenjem z družbenimi, 
sredstvi, izvajanje samoupravno dogovorjenih odločitev, ugo- 

tavljanje odgovornosti za neizvajanje sprejetih halog, itd. Se 
posebej pomembno je, da se okrepi sodelovanje in povezova- 
nje samoupravne delavske kontrole navzven. Nenehno je 
treba krepiti tudi zavest o samozaščitnem ravnanju subjektov 
v združenem delu, predvsem v smeri varovanja družbene 
lastnine in samoupravljanja. 

10. Organizacije združenega dela pa tudi skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti in njihovi organi marsikdaj prepočasi 
in premalo učinkovito ali pa tudi sploh ne reagirajo na opozo- 
rila in ugotovitve Ustavnega sodišča SRS, družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja, sodišč, SDK in drugih nadzornih 
organov, ki jih opozarjajo na odstopanja in slabosti pri njiho- 
vem delu. Zato bi morali samoupravni in poslovodni organi, 
samoupravna delavska kontrola ter družbenopolitične orga- 
nizacije v OZD ter skupščine takšna opozorila redno obravna- 
vati, informirati o tem delavce in delegate ter na tej osnovi 
pripraviti konkretne, kritične in objektivne ocene stanja in 
problemov v lastnem okolju. 

Organi ter družbenopolitične organizacije v združenem 
delu morajo zagotoviti javnost dela ter popolnejšo in resnično 
informiranost delavcev, saj le-ti pogosto ne vedo za nepravil- 
nosti v lastni organizaciji združenega dela. Predvsem organi- 
zacije in organi zveze sindikatov bi si morale prizadevati za 
takšno informiranje delavcev, ki jim bo omogočalo uspešno 
opravljanje njihovih samoupravnih in delegatskih funkcij ter 
drugih nalog. 

- 11. V republik in občini se kaže potreba po krepitvi idejno- 
politične, preventivne in mobilizatorske aktivnosti družbeno- 
političnih organizacij za odpravljanje vzrokov, ki ovirajo raz- 
voj samoupravnih socialističnih odnosov. V skladu s svojimi 
programi dela bi te organizacije še zlasti morale ocenjevati in 
spremljati uresničevanje samoupravnih in družbenoekonom- 
skih odnosov ter spodbujati organizirane aktivnosti. 

12. Temeljne usmeritve zakona o združenem delu so se v 
dosedanji praksi pokazale kot ustrezna podlaga za nadaljnji 
razvoj samoupravljanja ter samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v združenem delu, pač pa bo potrebno večjo 
skrb nameniti sprejemanju in dograjevanju izvedbenih pred- 
pisov. V zvezi z nekaterimi pobudami v informaciji za spre- 
membo in dopolnitev posameznih določb zakona o združe- 
nem delu, je razprava opozorila, da je v prvi vrsti potrebno 
zagotoviti dosledno izvajanje veljavnih določb tega zakona in 
drugih predpisov in da je pri obravnavanju tovrstnih pobud, ki 
jih bo treba vsestransko in temeljito pretehtati, potreben re- 
striktiven pristop. 

13. Razprave o informaciji so izzvenele v skupno ugotovi- 
tev, da bo treba na temeljnih ravneh preiti od posplošenih 
obravnav na konkretne obravnave in preverjanje uresničeva- 
nja in varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, 
določiti neposredne naloge in nosilce, zagotoviti nadzorstvo 
nad izvajanjem sprejetih nalog in obveznosti ter dosledno 
uveljaviti odgovornost vseh družbenih subjektov za izvajanje 
sprejetih nalog in obveznosti. 

Ob zaključku mandatnega obdobja 1978-1982 
so odbori Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije pripravili poročila o svojem delu in v njih 

nakazali nekatere izkušnje in naloge, ki bodo 
lahko dobro služile delegatom v novem mandat- 
nem obdobju. 

POROČILO 
o delu Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose za obdobje 
1978-1982 

Odbor je v skladu z odlokom o ustanovitvi, sestavi in nalo- 
gah odborov in komisij Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije obravnaval zakone in druge akte ter vprašanja s 
svojega delovnega področja, predvsem pa temeljna vprašanja 

, s področja družbenoekonomskih odnosov, kot so sistem deli- 
tve družbenega proizvoda in delitvenih razmerij, zaposlovanja 
in socialne varnosti, medsebojna razmerja v združenem delu 
in varstvo pri delu, obveznosti ustanavljanja samoupravnih 
interesnih skupnosti, kakor tudi odločitve o začasni ureditvi 
vprašanj, od katerih je odvisno delo samoupravne interesne 

skupnosti, če le-ta o teh vprašanjih sama ne odloči, temeljna 
vprašanja sistema vzgoje in izobraževanja, kulture, telesne 
kulture in raziskovalnega dela, sistem zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, varstvo invalidov, invalidnih otrok in mladine, 
sistem vzgojno-varstvene dejavnosti in otroškega varstva ter 
socialnega skrbstva, družinska razmerja in zakonske zveze. 
Kot je razvidno iz nalog odbora, je odbor obravnaval vsa 
vprašanja družbenoekonomskih odnosov, ne samo gospo- 
darstva, temveč tudi družbenih dejavnosti. 
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Pri svojem delu je odbor izhajal iz prakse prve delegatske 
skupščine ter ocen in sklepov, ki so bili sprejeti tako na Zboru 
združenega dela kot tudi v družbenopolitičnih organizacijah. 
Tako je odbor lahko ugotavljal skladnost oziroma različnost 
interesov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih o temeljnih rešitvah o posameznih vprašanjih in s tem 
olajšal sporazumevanje in usklajevanje v zborih pred do- 
končno odločitvijo. Mnogo je k temu prispevalo tudi tesno 
sodelovanje z odborom Zbora združenega dela za družbenoe- 
konomski razvoj in za finance, kakor tudi s pristojnimi odbori 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. Pri tem pa mo- 
ramo upoštevati tudi dvakratne obravnave pomembnejših si- 
stemskih in razvojnih vprašanj, kakor tudi ustanovitve obča- 
snih delovnih teles za proučitev določenih vprašanj in za 
pripravo predloženih rešitev. Že v dosedanji praksi se je 
pokazalo, da so občasna delovna telesa hitreje in temeljiteje 
kot odbor opravljala določene naloge, predvsem zato, ker je 
bil obseg njihovega dela manjši, sestavljena pa so bila iz 
delegatov, ki so globje in temeljiteje poznali obravnavana 
vprašanja. 

Odbor je sam ali v sodelovanju z drugimi delovnimi telesi 
sodeloval pri oblikovanju stališč za delegate republiške skup- 
ščine oziroma za njeno delegacijo v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ Prav tako pa je dajal tudi mnenja k 
aktom, ki jih je sprejemal Zvezni zbor Skupščine SFRJ in ki so 
imeli poseben pomen za delovne ljudi in občane v republiki. 

Odbor je imel v tem mandatnem obdobju 61. sej, na katerih 
je obravnaval približno 278 točk dnevnega reda, in sicer: 

- republiški zakoni -116 
- zvezni predpisi - 18 
- poročila, analize, informacije - 44 
- resolucije, družbeni plani - 16 
- dogovori, samoupravni sporazumi -14 
- odloki -11 
- razno - 61 
Udeležba članov na sejah odbora ni bila zadovoljiva, saj je 

bila največkrat na meji sklepčnosti. Čeprav so bili nekateri 
člani odbora razrešeni, drugi pa na novo imenovani z odio-, 
kom Komisije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve z dne 17. 12. 1980, se udeležba na seji odbora ni 
povečala. 

Iz podatkov je razvidno, da je znašala udeležba članov 
odbora na sejah v povprečju okoli 59%. Vzrok temu je treba 
iskati v preobremenjenosti posameznih članov, kakor tudi v 
tehničnih napakah v skupščinski pisarni, ki novim članom 
odbora, ki so bili imenovani v novembru 1979, oziroma de- 
cembru 1980, ni pošiljala sklicev in gradiv. 

Na vseh sejah odbora so bili navzoči predstavniki predlaga- 
telja, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ in člani delegacije Zveznega 
zbora pa takrat, ko so se obravnavala gradiva iz njihove 
pristojnosti, čeprav so bili na vse seje odbora vabljeni tudi 
predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in Republiške konference 
SZDL Slovenije, pa je bila njihova udeležba na sejah zelo 
skromna. 

Poleg gradiv, ki so bila vnešena v delovni program Zbora 
združenega dela, pa je odbor na svojih sejah obravnaval tudi 
pobude, predloge in mnenja, ki so bile nanj naslovljene bodisi 
prek posameznih organizacij združenega dela, skupščin ob- 
čin, bodisi prek drugih delovnih teles Skupščine SR Slovenije. 

Tako je odbor obravnaval še naslednje zadeve: 
- 18. seja, 10. marca 1979: Zakonodajno-pravna komisija 

je predlagala odboru spremembo 57. člena zakona o sred- 
njem šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah za izobraževa- 
nje odraslih, 32. člena zakona o izobraževanju in usposablja- 
nju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, 89. člena zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o 
vzgojnovarstveni dejavnosti za predšolske otroke in 18. člena 
zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij, 
da se spremenijo posamezne določbe zakonov, ki se nana- 
šajo na imenovanje individualnih poslovodnih organov s po- 
dročja izobraževanja in naj se v vseh primerih uveljavijo 
rešitve, ki so že sprejete v zakonu o usmerjenem izobraževa- 
nju; 

- 23. seja, 13. septembra 1979: Skupščina občine Radlje 
ob Dravi je dala pobudo za sprejem zakona o izločanju in 
usmeritvi dela dohodka organizacij združenega dela, ki kori- 

stijo hidroakumulacijske objekte, da se v zakonu o energet- 
skem gospodarstvu opredeli, da se lahko del dohodka, ki je 
rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, uporablja 
za razvoj materialne osnove združenega dela v občini. Odbor 
je pobudo sprejel in naročil Izvršnemu svetu, da naj nadaljuje 
z delom pri iskanju ustreznih rešitev za ureditev takih odno- 
sov ne samo na področju elektrogospodarstva, temveč tudi v 
nekaterih drugih gospodarskih panogah (vode, gozdovi, itd.); 

-39. seja, 27. 10. 1980: Družbenopolitični zbor Skupščine 
občine Brežice je dal pobudo, da se strokovno prouči mož- 
nost, da viri financiranja zdravstvenih skupnosti ostanejo ne- 
spremenjeni. - Odbor je ugotovil, da bi ta pobuda zahtevala 
poleg spremembe zakona o zdravstvenem varstvu tudi spre- 
membe vseh ostalih zakonov s področja družbenih dejavno- 
sti, ki so opredelile kot osnovni vir dohodek temeljne organi- 
zacije združenega dela. To pa je nesprejemljivo, saj je v 
nasprotju z intencijo zakona o združenem delu in načelom 
svobodne menjave dela o medsebojni dohodkovni povezano- 
sti in odvisnosti; 

-40. seja, 11. 11. 1980: Skupščina mesta Ljubljane je dala 
pobudo za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o 
samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in 
telefonski promet, ki bo določal, da v primeru neuspešnega 
združevanja sredstev š samoupravnim sporazumevanjem 
lahko skupščina občine na predlog SIS za PTT promet s 
svojim odlokom določi stopnjo prispevka za tiste, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma o načinu in pogojih zdru- 
ževanja potrebnih sredstev oziroma drugih oblik financiranja. 
- Odbor je ob obravnavi gradiva o nadaljnjem razvoju družbe- 
noekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje ugoto- 
vil, da je dana le možnost za pripravo novega zakona za 
področje SIS PTT prometa, ne pa za spremembo in dopolnitev 
16. člena veljavnega zakona. Glede na citirano določbo, da 
članstvo v skupnosti ni obvezno in da se zato prispevek 
načeloma ne more predpisati, je odbor naročil Republiškemu 
komiteju za promet in zveze, da prouči to vprašanje ter po- 
bude ni podprl; 

-53. seja, 14. 10. 1981: Skupina delegatov s področja go- 
spodarstva za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
-16. okoliš Maribor, je dala pobudo za spremembo zakona o 
sistemu obrambe pred točo, da bi pri pokrivanju stroškov za 
delovanje sistema ne sodelovali le proizvajalci, temveč tudi 
vsi uporabniki hrane, ki imajo sedež v občinah hranjenega 
območja. - Odbor je predlagal Izvršnemu svetu, da še naprej 
spremlja in analizira izvrševanje zakona in da da pobudo, da 
organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti z hranjenega območja sklenejo samoupravni 
sporazum za pokrivanje stroškov delovanja sistema obrambe 
pred točo, ki ga predstavljajo strelna mesta; 

-53. seja, 14. 10. 1981: Skupina delegatov za Zbor združe- 
nega dela Skupščine občine Nova Gorica je dala pobudo za 
dopolnitev 13. člena zakona o gozdovih v tem smislu, da se 
prispevek za biološka vlaganja pri krčenju gozdov ne plača v 
primeru urejanja trajnih nasadov na zemljiščih, ki so s pro- 
storskim delom družbenega plana občine trajno namenjena 
za kmetijsko proizvodnjo. - Odbor se je s pobudo strinjal in 
naročil izvršnemu svetu, da jo prouči in vključi v predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih; 

-57. seja, 17. 12. 1981: Skupščina občine Maribor je po sta- 
vila odboru delegatsko vprašanje glede najema računalniške 
opreme. Odbor je na sejo povabil predstavnike Gospodaske 
zbornice Slovenije, Narodne banke Slovenije, Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje, Samoupravne intere- 
sne skupnosti za ekonomske odnose s tujino ter Republi- 
škega komiteja za kulturo in znanost. Odbor je bil s strani 
predstavnikov seznanjen, da je posebna delovna skupina v 
začetku leta 1981 proučevala možnosti ureditve najema raču- 
nalniške opreme. O tej problematiki je razpravljal tudi Izvršilni 
odbor Gospodarske zbornice, ki je o tem sprejel tudi zak- 
ljučke. - Na osnovi vseh mnenj je odbor pripravil odgovor na 
zastavljeno vprašanje in ga posredoval Skupščini občine Ma- 
ribor. Delegati z odgovorom niso bili zadovoljni in so ponovno 
postavili vprašanje na seji zbora. Po programu periodičnega 
delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije je odbor obravnaval vsa gradiva in zakonske akte, za 
katere je bil pristojen. 
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POROČILO 
o delu Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj za obdobje 
1978-1982 

1. Pristojnosti odbora izhajajo iz odloka o ustanovitvi, se- 
stavi in nalogah odborov in komisij Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. Pri tem se je bilo večkrat težko 
strogo držati določil tega odloka, saj so posamezne zadeve 
segale tudi v pristojnosti drugih odborov. Zaradi teh razlogov 
je odbor nekajkrat prakticiraI obravnavo posameznih zadev z 
delegati drugih odborov, nekajkrat pa se je zgodilo, da zaradi 
manjše pomembnosti odbor ni strogo sledil pristojnostim iz 
odloka, pač pa je z vidika racionalnosti, zadeve, ki so pose- 
gale v pristojnost več odborov, ponavadi obravnaval samo en 
odbor. 

Odbor je svojo aktivnost usmerjal tako v obravnavo sistem- 
skih normativnih rešitev, kot tudi v obravnavo planskih doku- 
mentov. 

Od pomembnejših sistemskih normativnih rešitev je odbor 
največjo pozornost posvetil zakonu o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki je bil sprejet 
konec leta 1979. Na osnov/ sistemskih rešitev iz tega zakona 
je odbor obravnaval vse planske akte, ki jih je sprejemala 
Skupščina SR Slovenije. Pri tem gre za vsakoletne resolucije 
o družbenoekonomskem razvoju republike v posameznem 
letu, za polletna poročila Izvršnega sveta glede izvajanja let- 
nih resolucij, za dogovor o temeljih srednjeročnega plana 
republike ter za družbeni plan republike za srednjeročno 
obdobje. Poleg tega pa je odbor obravnaval tudi poročila, ki 
jih je pripravljal Izvršni svet za krajša obdobja, kot posledico 
zaostrenih gospodarskih razmer. 

Posebno aktivnost je odbor posvetil obravnavi družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Pri tem se je odbor 
zavedal, da je potrebno izhajati iz realnih možnosti, ne pa v 
plan zapisati le želje brez dohodkovne pokritosti. Tako načelo 
je bilo izraženo tudi pri pripravi dogovora o temeljih družbe- 
nega plana za to srednjeročno obdobje. Kljub temu, da je 
odbor jasno izrazil svoje mnenje glede nalog, ki v planu 
predstavljajo osnovno gibalo razvoja, je bilo kasneje ugotov- 
ljeno, da nekatera neskladja na domačem trgu, zmanjšanje 
možnosti za zadolževanje v tujini in s tem zmanjšanje dolgov, 
največja možna usmeritev v izvoz na konvertibilno območje, 
zahtevajo spremembe in dopolnitve družbenega plana. Za- 
hteve za spremembo izhajajo tudi iz odloka o spremembi 
zveznega plana. Upoštevaje vse to in pa dejstvo, da konec 
marca 1982 poteče mandat delegatom tega sklica, je odbor 
obravnaval predlog stališč za spremembe in dopolnjevanje 
planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985. Spre- 
membe dogovora in družbenega plana pa bo odbor obravna- 
val že v novi sestavi. 

Posebno pozornost je odbor posvetil reševanju tekočih 
gospodarskih problemov, še zlasti pa preskrbljenosti tržišča. 
V tem okviru je obravnaval problematiko oskrbe s premogom, 
oskrbljenost tržišča s proizvodi široke potrošnje in z osnov- 
nimi proizvodi vsakodnevne rabe. 

Odbor se je vključil tudi v obravnavo pri sprejemanju kme- 
tijskih zakonov, problematike s področja kmetijstva ter pri 
reševanju oskrbljenosti kmetijstva z reprodukcijskim materia- 
lom, umetnimi gnojili in rezervnimi deli. Pri tem se je odbor 
zavzemal za celovite rešitve, saj je proizvodnja hrane, zlasti pa 
primarna kmetijska proizvodnja, prednostna planska naloga, 
po drugi strani pa ni sprejemljivo, da ostajajo kmetijska zem- 
ljišča neobdelana, precej hrane pa je treba priskrbeti iz drugih 
republik oziroma iz uvoza. Odbor je bil seznanjen, da bo treba 
na osnovi poročila Izvršnega sveta o uresničevanju kmetijskih 
zaHonov, pripraviti nekaj sprememb teh zakonov, ki naj bi še 
bolj stimulirali proizvodnjo tržnih viškov hrane. Odbor je 
obravnaval tudi razvoj agroindustrijskega kompleksa v Jugo- 
slaviji. 

Glede skladnejšega razvoja prometa in zvez je odbor stalno 
spremljal le-tega, pri tem pa dal vrsto pobud za izboljšanje 
s tanja na tem področju. Ob zadnji obravnavi poročila Izvrš- 
nega sveta je tudi menil, da naj Izvršni svet pripravi celovito 
analizo izvajanja priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije 
glede skladnejšega razvoja prometa in zvez. Na osnovi tega 

bo možno pripraviti tudi spremembe in dopolnitve sedanje 
zakonodaje oziroma pripraviti nekatere nove zakone. Odbor 
je bil seznanjen, da ima skupščina v programu dela za leto 
1982 sprejem zakona o S/S za promet in zakon o letališčih, ki 
naj bi normativno uredila zadeve na teh področjih. 

Odbor se je v svojih obravnavah zavzemal tudi za skladnejši 
regionalni razvoj manj razvitih območij v republiki. Te zadeve 
je odbor obravnaval pri sprejetju zakona ter pri sprejemu 
družbenega plana in vsakoletnih resolucij o družbenoeko- 
nomskem razvoju republike. 

Glede tekoče ekonomske problematike je odbor posebno 
pozornost namenil reševanju problemov zgubašev in proble- 
matiki investicijske politike. Odbor je pri reševanju problemov 
zgubašev zavzel trdno stališče v smislu saniranja obstoječega 
stanja, v primeru, da ni možno nadaljevanje na dolgoročnih 
zdravih temeljih, pa je odbor menil, da je manj boleče, če gre 
organizacija združenega dela v stečaj. 

Odbor je pri obravnavi vsakoletnih resolucij o družbenoe- 
konomskem razvoju ugotavljal, da je delež investicijske po- 
rabe v družbenem proizvodu precej visok, da pa nove investi- 
cije ne dajejo tistih rezultatov v smislu rasti družbenega proiz- 
voda, ki naj bi jih ie-te dosegle. Ugotovljeno je tudi, da del teh 
težav izhaja iz premalo angažirane vloge poslovnih bank in 
njihove odtujenosti od združenega dela. Hkrati pa so bile tudi 
banke vse prevečkrat pod raznimi pritiski in so odobravale 
kredite mimo dogovorjenih načel. Stanje se je v zadnjem času 
izboljšalo, še posebej ko so bili ob dogovoru o temeljih 
družbenega plana sprejeti kriteriji za prestrukturiranje gospo- 
darstva, določene pa so bile tudi prioritetne naloge. Sprejeti 
kriteriji veljajo splošno za celotno gospodarstvo, za posa- 
mezne panoge pa so že sprejeti oziroma so v pripravi speci- 
fični kriteriji. 

Posebno pozornost je odbor posvetil tudi obravnavi proble- 
matike ekonomskih odnosov republike in federacije s tujino. 
Odbor je zato podpiral take rešitve, ki so pomagale h krepitvi 
gospodarskega sodelovanja z drugimi državami, zlasti pa se 
je odločno zavzemat za krepitev izvoza na konvertibilno trži- 
šče. Odbor je obravnavat tudi problematiko menjave blaga in 
storitev z državami v razvoju. 

Odbor se je strinjal, da je potrebno dati energetiki priori- 
tetno mesto v družbenem planu. V tem okviru se je odbor 
seznanjal s pripravo energetskih bilanc republike in federa- 
cije, prav tako pa je odbor podpiral reševanje oskrbe z ener- 
gijo na dolgoročnejših osnovah. Dvakrat je odbor obravnaval 
tudi problematiko pri izgradnji in dograditvi naše prve jedrske 
elektrarne v Krškem. Posebej pa je odbor obravnaval raciona- 
lizacijo pri proizvodnji, prenosu in porabi energije. 

Odbor je v zadnjem času posvetil pozornost sprejemanju 
planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje in družbenih dejavnosti. Pri tem se je zavzel, da je 
potrebno akcijo za podpisovanje samoupravnih sporazumov 
še bolj konkretizirati in dosledno izpeljati, da bi pridobili kar 
največ TOZD. Na ta način bo možno doseči planske cilje, 
čeprav bodo morale tudi SIS ob sedanji akciji spreminjanja 
planskih dokumentov ponovno preveriti svoje planske naloge 
in jih prilagoditi dohodkovnim možnostim. 

V okviru svojih pristojnosti je odbor večkrat obravnaval tudi 
zadeve s področja delovanja Zbora republik in pokrajin in 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Tako je odbor obravnaval 
vse planske akte (resolucije, dogovore o temeljih plana, druž- 
beni plan) in zakone, ki so urejali temelje družbenoekonom- 
skega razvoja. S področja delovanja Zveznega zbora je odbor 
dvakrat obravnaval zakon o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu. 

Tudi razvoj manj razvitih republik in pokrajin je imet po- 
sebno mesto pri obravnavi zadev s področja delovanja Zbora 
republik in pokrajin. Pri tem je odbor podprl novo ureditev, da 
gre polovica sredstev v Sklad federacije, druga polovica pa 
gre za direktna vlaganja republike. 

★ ★ ★ 
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Odbor ugotavlja, da iz dosedanjega dela izhajajo nekatere 
naloge, ki naj bi jih odbor obravnaval v novi sestavi. Med te 
sodijo problematika sprejemanja planskih aktov samouprav- 
nih interesnih skupnosti, obravnava investicijske politike, ce- 
lovita analiza na področju prometa in zvez ter še nekatere. 
Odbor se zavzema, da bo tudi v bodoče sproti obravnaval 
probleme tekoče ekonomske politike in pri tem dal poseben 
poudarek uresničevanju planskih nalog. 

2. Odbor je imel v obdobju od maja 1978 do konca marca 
1982 skupno 48 sej. Pri tem je obravnaval skupno 164 točk 
dnevnega reda. 

Odbor sestavlja 13 delegatov. V obdobju od maja 1978 do 
marca 1982 sta bila 2 delegata zamenjana, ker njurte funkcija 
na delovnem mestu ni bila združljiva s funkcijo delegata v 
Zboru združenega dela. 

Prisotnost je bila v povprečju 7,5 delegata na posamezni 
seji, to pomeni približno 58%. Poudariti je treba, da je en 
delegat prevzel vodilno mesto v TOZD, vendar kljub večkrat- 
nim opozorilom Komisiji za volitve, imenovanja in amdinistra- 
fivne zadeve ni bilo nič storjenega za njegovo zamenjavo. Ta 
problem se je vlekel praktično dve leti. Problem je bil prav 

■gotovo rešljiv, saj sta bila delegata, ki sta bila zamenjana, 
skoraj istočasno izvoljena. 

POROČILO 
o delu Odbora Zbora združenega dela za družbenopolitični sistem za obdobje 
1978-1982 
  \  

Odbor je v tem obdobju deloval v skladu s svojo usmeritvijo 
ter delovnim področjem, ki zajema proučevanje zakonov, 
drugih aktov ter vprašanj, spremljanja zakonov in izvrševanje 
zakonov in drugih aktov, zlasti na področjih: organizacije in 
razvoja sistema samoupravljanja v vseh oblikah združenega 
dela, razvoja socialističnega samoupravnega sistema, ljudske 
obrambe v republiki, državne in javne varnosti in sistema 
družbene samozaščite, sprememb meja Socialistične repu- 
blike Slovenije, družbenega sistema informiranja in na preo- 
stalih področjih, ki ne sodijo v področje drugih odborov 
zbora. 

V tem obdobju je odbor na 52. sejah z 268 točkami dnev- 
nega reda pri obravnavanju zadev iz zakonodajnega po- 
dročja, zlasti pri opredeljevanju do pomembnejših sistemskih 
vprašanj, izhajal iz resolucije o zakonodajni politiki republike, 
poudarjal pomen opredelitve v prvih dveh fazah zakonodaj- 
nega postopka ob sodelovanju subjektivnih sil ter družbeno- 
političnih organizacij pri tem. 

Odbor je opozarjal na pomen variantnih rešitev ter na po- 
sledice različnih rešitev kot tudi na to, da morajo zakonski akti 
vsebovati oceno, kaj pomeni določena rešitev dolgoročno in 
kaj kratkoročno. Prav tako je odbor opozarjal na to, da je 
treba pri obravnavanju aktov dosledneje upoštevati finančno 
vrednotenje aktov, ki sledijo spremembam in dopolnitvam le- 
teh. 

Menimo, da so takšna prizadevanja in usmeritve, ki jih je 
dajal odbor skupaj z drugimi delovnimi telesi zborov in Skup- 
ščine SR Slovenije v mnogočem dosegla svoj namen in kažejo 
določene rezultate, razvidne iz predloženih zakonov in drugih 
aktov v tem obdobju. 

Skladno z naravnanostjo samoupravnega socialističnega 
sistema je odbor v svojem delu na zakonodajnem področju 
prav tako posvečal skrb spodbujanju in pospeševanju proce- 
sov, da se čimveč odnosov ureja na samoupraven način, s 
samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in drugimi 
samoupravnimi akti. 

Odbor je v tem mandatu nekajkrat posvetil posebno skrb 
obravnavi vprašanj s področja uresničevanja delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji. 

Odbor je zlasti opozarjal na večje uveljavljanje dela zborov 
združenega dela občinskih skupščin ter na še ne v zadostni 
meri izkoriščene možnosti, ki jih nudi institut zamenljivega 
delegata. Odbor je poudarjal pomen načrtovanja točk dnev- 
nega reda po vsebinsko zaokroženih sklopih vprašanj, kar v 
večji meri omogoča, da se temeljne delegacije v organizacijah 
združenega dela in s tem tudi zbore združenega dela občin- 
skih skupščin usmerja na temeljna vprašanja dela in gospo- 
darjenja s sredstvi za delo in delitev dohodka. 

Foseben poudarek pri obravnavi teh vprašanj je odbor 
posvetil delu delovnih teles ter izgrajevanju načinov in metod 
njihovega dela. Pri tebi je odbor ocenjeval tudi lastno delo. 

Odbor se je zlasti v primerih obravnave pomembnejših 
sistemskih vprašanj zavzemal za dvostopenjsko obravnavo 
gradiv. V tem mandatnem obdobju se je v svoji praksi lotil 
dvakrat izvedbe omenjenega načina obravnave. Prvikrat je 
takšno dvostopenjsko obravnavo opravil skupaj z Odborom 
za družbenopolitični sistem Zbora občin ter Družbenopolitič- 
nega zbora 11. in 25. oktobra 1978, in sicer pri obravnavi 
osnutka zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih; 
predloga za izdajo zakona o organizaciji in delovnem po- 
dročju republiških upravnih organov in republiških organiza- 
cij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter predloga za izdajo zakona o dopolnil- 
nem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih delav- 
cev v državnih organih. 

Drugikrat je takšno obravnavo opravil samostojno na pri- 
meru analize o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s 
predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona, 15. fe- 
bruarja ter 3. marca 1982. 

Kljub ugotovitvam odbora, da tako zastavljene naloge ni 
bilo moč v celoti izpeljati, spodbudni rezultati kažejo, da je 
treba začrtani način dela ob skrbnih pripravah nadaljevati ter 
dograjevati. Ob tem je še vedno aktualna misel, na katero je 
odbor ob obravnavah dela delovnih teles ter dograjevanju 
njegovih metod in načinov dela čestokrat opozarjal, da je 
treba delo delovnih teles zasnovati čim širše, in sicer zaradi 
tega, da bodo ob še aktivnejšem sodelovanju delegatov ter ob 
vseh za delegatski sistem zadolženih ter zainteresiranih sub- 
jektih, čim hitreje ustvarjeni taki pogoji dela delegatov in 
delegacij, ki bodo resnično omogočali delegatu - članu od- 
bora razpolagati vedno kadar je to potrebno, s čim širše 
preverjenimi stališči delegatske baze, ki ga je delegirala. Pri 
tem pa je izrecno pomembno odpiranje in povezovanje dele- 
gacij izven občinskih meja. 
Skupaj z odboroma za družbenopolitični sistem Zbora občin 
ter Družbenopolitičnega zbora ter samostojno je odbor 
obravnaval več poročil ter informacij s področja ljudske 
obrambe, državne in javne varnosti, sistema družbene samo- 
zaščite, pri čemer je dajal mnoge usmeritve, kot prispevek k 
izgrajevanju teh sistemov. 

Vse usmeritve, omenjene v tem pregledu dela odbora, od- 
dvojene le kot delček pomembnejših vprašanj, s katerimi se je 
ukvarjal odbor, pomenijo spodbudo in nadaljevanje dela v 
naslednjem mandatu, kjer pa bo vloga odbora še bolj kot 
doslej usmerjena na spremljevalno in kontrolno funkcijo izva- 
janja zakonov in drugih aktov. V tem obdobju je večji del 
usklajevanja zakonodaje z ustavo ter z zakonom o združenem 
delu in njihovega dograjevanja v glavnem zaključeno. 
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POROČILO 
o delu Odbora Zbora združenega dela za finance za obdobje 1978-1982 

Odbor za finance je v tem mandatnem obdobju imel 82 sej, 
na katerih je obravnaval približno 585 točk dnevnega reda. Ze 
iz uvodnih podatkov lahko ugotovimo, da je bil obseg deia 
odbora zelo velik, člani odbora pa so bili poleg obveznosti na 
svojih delovnih mestih polno angažirani pri delu v odboru. 

V razpravah na sejah odborov je sodelovalo približno dve 
tretjini članov odbora, medtem ko nekaj članov ni razprav- 
ljalo. Kljub temu so bile razprave v večini primerov dobre, 
dana stališča, amandmaji in predlogi pa v večji meri sprejeti 
na sejah zborov. Razprave v odboru so pokazale, da člani 
odbora največkrat na seji odbora še niso razpolagali s stališči 
in predlogi svojih skupin, ali občinskih skupščin, saj so bile 
seje skupin delegatov, ki oblikujejo predloge za zbore, obi- 
čajno le nekaj dni pred sejami zborov, zato so se v razpravo 
vključevali z lastnimi mnenji in pripombami. 

Odbor je obravnaval in proučeval zakone in druge akte ter 
spremljal njihovo izvajanje na področju delitvenih odnosov v 
organizacijah združenega dela in splošne bilance sredstev, 
družbene kontrole cen proizvodov in storitev, financiranje 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti, davčnega sistema, sestavljanja in izvajanja repu- 
bliškega proračuna in zaključnega računa, dejavnosti Naro- 
dne banke Slovenije in Jugoslavije, bančništva in kreditno- 
monetarne dejavnosti ter dejavnosti Službe družbenega knji- 
govodstva in drugo. 

Obravnaval je približno 175 republiških zakonov, 150 zvez- 
nih predpisov, 52 poročil, analiz in informacij, 19 resolucij 
družbenih planov, 16 dogovorov, samoupravnih sporazumov, 
84 odlokov, pod točko razno pribl. 92 zadev. 

Odbor je posamezna gradiva obravnaval tudi na skupnih 
sejah z ostalimi delovnimi telesi združenega dela, kakor tudi z 
delovnimi telesi zbora občin. Tako sodelovanje je dalo vseka- 
kor pozitivne rezultate in prispevalo k učinkovitejšemu delu 
ne samo delovnih teles, temveč tudi zborov. Premalo oziroma 
sploh nič pa se ni uveljavilo sodelovanje z delovnimi telesi 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, kar bi bilo 
nujno, zlasti v primerih, ko te skupščine nastopajo kot enako- 
praven zbor. 

Glede udeležbe predstavnikov lahko ugotovimo, da so na 
sejah redno prisostvovali le predstavniki predlagatelja in dele- 
gati Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, ko so bila na dnevnem redu 
gradiva iz njihove pristojnosti. Kljub temu, da so bili na sejah 
stalno vabljeni tudi predstavniki Gospodarske zbornice (25- 
x), Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije (9-x), Re- 
publiške konference SZDL (6-x), lahko ugotovimo, da je bila 
njihova udeležba na sejah zelo skromna. 

Predlagatelji predloženih aktov so bili na razpravo v odboru 
v večji meri pripravljeni, morda so bile njihove uvodne obra- 
zložitve včasih predolge. Kvaliteta predloženih gradiv je bila 
zadovoljiva, v nekaj primerih je odbor zahteval dodatne infor- 
macije oziroma pojasnila k posameznim gradivom in zahte- 
vano tudi dobil (npr. poročilo o izvajanju republiškega prora- 
čuna, informacijo o stanovanjih, zgrajenih z udeležbo republi- 
ških sredstev v ob. 71-1980 itd.). 

Odbor je obravnaval tudi zvezna gradiva, zlasti osnutke 
zveznih zakonov, ki jih obravnava zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije in h katerim dajejo skupščine 
republik in avtonomnih pokrajin svoje soglasje. -Ob obravnavi 
zveznih gradiv je odbor oblikoval pripombe in jih posredoval 
zboru in delegaciji skupščine SR Slovenije, ki jih je zastopala 
v usklajevalnem postopku. Prav pri obravnavi zveznih gradiv 
pa je odbor naletel tudi na težave, ker je Izvršni svet pri 
posredovanju svojih mnenj in stališč k zveznim aktom zelo 
kasni/. Zato je bil odbor v nekaterih primerih prisiljen obliko- 
vati stališča brez mnenja izvršnega sveta, pri čemer se je 
opiral na ustno posredovana mnenja pristojnih upravnih or- 
ganov. Nekajkrat je odbor obravnavo gradiv sistemske narave 
preložil in zadevo ponovno obravnaval, ko je prejel stališča 
Izvršnega sveta. Vse to je oteževalo delo delegatov v odboru 
glede na to, da so se morali ponovno sestajati na sejah. Prav 
zaradi tega naj bi v prihodnje vztrajali, da bi odbor, kolikor je 
le mogoče, prejel pismena stališča in pripombe še pred sejo. 

Nadalje si bo potrebno prizadevati, da bi se čim manj gradiv 
obravnavalo po hitrem postopku, s čimer bi preprečili nego- 
dovanje delegatov, proučiti pa bo potrebno tudi kako ravnati z 
gradivi zaupne narave in ali je oznaka »strogo zaupno« v vseh 
primerih tudi opravičena. 

Poleg gradiv, ki so bila vnešena v delovni program zborov in 
periodični delovni načrt, je odbor na svojih sejah obravnaval 
tudi pobude, predloge in mnenja, ki so bila na odbor naslov- 
ljena prek posameznih delovnih organizacij, posameznikov 
ali članov odbora za finance. Naj omenimo le najpomemb- 
nejše zadeve: 

- 15. seja, 23. januar 1979: Gospodarska zbornica Slove- 
nije je posredovala odboru pobudo Biroja gradbeništva Slo- 
venije, za obravnavo problematike združevanja sredstev OZD 
združenih za nekatere SIS za obdobje 1976-1980. Glede izva- 
janj sklepov in staiišč je na eni prihodnjih sej poročal ooooru 
predstavnik Republiškega sekretariata za finance. Odbor je 
bil seznanjen, da bo realiziran sklep odbora in da organi 
Izvršnega sveta pripravljajo analizo razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov za SIS materialne proizvodnje. 

- 20. seja, 11. maj 1979: Na odboru je bila dana pobuda, da 
Izvršni svet pripravi informacije v zvezi s sistemom plačevanja 
obveznosti za SIS na področju družbenih dejavnosti in mate- 
rialne proizvodnje. Predstavnik Izvršnega sveta je v zvezi z 
dano pobudo pojasnil, da je informacija pripravljena, raz- 
prava v Izvršnem svetu pa je v teku. 

- 29. seja, 15. novembra 1979: Odbor je obravnaval dele- 
gatsko vprašanje skupine delegatov 16. okoliš Maribor v zvezi 
z problematiko nelikvidnosti gospodarstva, skupaj s poroči- 
lom Narodne banke Slovenije o problematiki usklajevanja 
stopnje rasti količine denarja v obtoku s stopnjo rasti družbe- 
nega proizvoda. Odgovor na delegatsko vprašanje je na zboru 
podala tovarišica Milica Ozbič, odbor je ugotovil, da odgovor 
daje zadovoljiv vpogled v stanje likvidnosti gospodarstva in je 
z odgovorom v celoti soglašal. 

- 50. seja, 23. oktober 1980: Odbor je obravnaval pobudi 
Skupščin občine Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju 
ustavnih določil glede materialne osnove oziroma sistema 
financiranja krajevnih skupnosti z osnutkom ugotovitev sta- 
lišč in sklepov Skupščne SR Slovenije o zagotavljanju mate- 
rialne osnove za zadovoljevanje skupnih irl splošnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. 

- 62. seja, 22. aprila 1981: Poročevalec odbora za finance 
naj postavi na zboru združenega deia naslednji vprašnji in 
pobudo: 

1. Z^kaj morajo organizacije združenega dela v primeru, ko 
se delavci prostovoljno odločijo za delo na dela proste dneve 
za namene solidarnosti, odvajati vse vrste prispevkov in davek 
iz bruto osebnega dohodka? Tovrstnih dajatev naj bi bil v 
primerih solidarnostnih akcij delavcev bruto osebni dohodek 
razbremenjen oziroma se prispevki in davek iz osebnega 
dohodka ne bi ocv -si (izjema je lahko prispevek za nesreče 
pri delu). 

Predstavnik izvršnega sveta je v zvezi s tem vprašanjem 
povedal, da je pripravljeno v zvezi s tem ustrezno pojasnilo na 
postavljeno vprašanje, ki je že bilo posredovano nekaterim 
organizacijam. Po mnenju odbora naj se odgovor na nave- 
deno vprašanje objavi v skupščinskem »Poročevalcu«. 

2. S pravilnikom o vsebini posameznih postavk v obrazcih 
periodičnega obračuna in zaključnega računa, o načinu poši- 
ljanja periodičnega obračuna in zaključnega računa ter o 
podatkih in dokumentaciji, ki jih je treba poslati skupaj s 
peridoičnim obračunom in zaključnim računom za organiza- 
cije združenega dela, se je število postavk povečalo od prvot- 
nih 95 na 140 (Ur. I. SFRJ št. 12/81). Ob tem se postavlja 
vprašanje ali širitev postavk po tem pravilniku nujno služi 
boljši informiranosti delavcev v združenem delu, kakor tudi 
informiranosti in uporabi podatkov za druge namene. Prav 
gotovo pa zahteva dodatne obremenitve računovodskih de- 
lavcev in če to ni nujno potrebna informacija, je taka širitev v 
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nasprotju z racionalizacijo in ekonomizacijo poslovanja, pa 
tudi z zahtevo po zmanjšanju števila strokovnega in admini- 
strativnega kadra. 

3. Glede na to, da morajo po veljavni zakonodaji organiza- 
cije združenega dela s predložitvijo zaključnih računov takoj 
poravnavati vse družbene obveznosti ob tem, da pa se na 
računih samoupravnih intresnih skupnosti nabirajo presežki 
sredstev, ki se uporabljajo kot premostitveni krediti za izpla- 

čilo osebnih dohodkov delavcev v organizacijah združenega 
dela, je bila dana pobuda za spremembo veljavne zakonodaje 
v smeri določitve realnega roka za poravnavo obveznosti po 
predložitvi zaključnih računov organizacij združenega dela. 
Odbor je prejel tudi več prošenj za razlago in uporabo posa- 
meznih zakonskih določb. V zvezi s tem je zaprosil za mene- 
nje ustrezen republiški organ in odgovore posredoval naslov- 
niku. 

POROČILO , ... 
o delu Odbora Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja m 
varstvo okolja za obdobje 1978-1982   

Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je imel 
v mandatnem obdobju od maja 1978 do marca 1982 35 sej 
(oziroma jih bo imel z zadnjo, ko bo obravnaval tudi poročilo 
o delu, 36). Od teh sej je bila ena korespondenčna, 14 sej je 
bilo skupaj z Odborom Zbora občin za urbanizem, stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in to predvsem 
takrat, ko so člani odbora izrazili potrebo po predhodnem 
usklajevanju različnih stališč pri obravnavi pomembnejših 
vprašanj v posameznih zadevah. S podobnim namenom sta 
bili dve seji skupni tudi z Odborom Zbora združenega dela za 
družbenoekonomske odnose. 

Odbor je specializiran za opravila nalog, ki mu jih nalaga 
odlok Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije še iz 
leta 1974. Odbor namreč proučuje in obravnava zakone in 
druge akte, spremlja izvrševanje zakonov in drugih aktov, ki 
zadevajo zlasti stanovanjsko, komunalno in vodno gospodar- 
stvo, geodezijo, urbanizem, prostorsko urejanje in stavbno- 
zemijiško problematiko ter varstvo narave in človekovega 
okolja. Kot zainteresiran je odbor obravnaval tudi druga vpra- 
šanja izven svojega delovnega področja, člani odbora pa so 
sodelovali še v posebnih delovnih telesih skupščine, kot n. pr. 
za proučitev vprašanj v pripravah osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem, za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja. 

Odbor je na svoje seje redno vabil predstavnike Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, Gospodarske zbornice Slove- 
nije poslovna združenja za področje stanovanjskega in komu- 
nalnega gospodarstva, socialistične zveze in sindikata, odgo- 
varjajočih društev; v določenih primerih, v odvisnosti od 
obravnavanih gradiv, pa tudi prdstavnike posameznih organi- 
zacij združenega dela, znanstvenih, strokovnih in javnih de- 
lavcev, zlasti pri obravnavah s področja naravne dediščine, 
varovanja izbranih območij, urbanizma, izvajanje zemljiške 
oziroma prostorske politike in v pripravah za zakon o stano- 
vanjskem gospodarstvu. Sodelovanje s predstavniki družbe- 
nopolitičnih organizacij je delovalo usklajeno, pri čemer je 
bila opazna različna intenziteta dela v odvisnosti od zahtevno- 
sti in pomembnosti obravnavanih tem. Odbor pa še ni v večji 
meri uspel sodelovati z Izvršnim svetom in njihovimi telesi ter 
republiškimi upravnimi organi ter organizacijami pri priprav- 
ljanju rešitev še pred oblikovanjem takih rešitev na sejah 
navedenih organov oziroma še pred njihovo predložitvijo 
skupščini. Nekaj tovrstnega sodelovanja je bilo pri pripravi 
stališč, sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu v SR Sloveniji, zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
nepremičnim v družbeni lastnini, zakona o stavbnih zemlji- 
ščih in urejanju prostora, zakona o stanovanjskih razmerjih 
ter zakona o stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu, 
pri čemer v nekaterih navedenih primerih procedura za do- 
končen sprejem še ni zaključena. 

Odbor zveznih gradiv ni obravnaval, z izjemo nekaterih 
zveznih planskih dokumentov (v povezavi z republiškimi) in 
osnutka dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje 
izdelave študij za projekte modrega plana in programa pre- 
dnostnih akcij Sredozemskega akcijskega plana programa 
združenih narodov za človekovo okolje. 

Usklajenost stališč v delegatski bazi do posameznih vpra- 
šanj odbor še ni uspel zadovoljivo predstaviti zboru, pred- 

vsem zaradi zapoznelih razprav v delegacijah,"konferencah in 
v skupinah delegatov. Opazno je bilo, da je angažiranost v 
bazi največja na koncu faznih postopkov,.to je pri predlogih 
zakonov in drugih aktov ter gradiv. Odbor je zato nekajkrat 
predlagal zboru, da dvakrat obravnava zadnjo fazo ali pa 
odloži oziroma preloži sklepanje, kot je bil to primer pri 
zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, zakon o Triglavskem 
narodnem parku, zakon o urbanističnem planiranju oziroma 
urejanju prostora. Pojavili so se tudi primeri oziroma zahteve, 
predvsem zaradi premalo vsestransko obdelanih in pripravlje- 
nih gradiv s strani predlagateljev, da naj bi odbor arbitri ral in 
odločil o spornih zadevah oziroma o različnih rešitvah podal 
strokovno najbolj ustrezno mnenje. Odbor je take in podobne 
pojave odločno odklanjal in sproti pojasnjeval vsem razprav- 
Ijalcem vlogo delovnega telesa skupščine, ki je predvsem v 
tem, da odbor na seji ugotovi in oceni na podlagi lastnega 
poznavanja problematike, kako so usklajena različna stališča 
in prezentira celotno paleto pripomb, mnenj in predlogov 
zboru v nadaljnjo obravnavo in odločitev. V ta namen je odbor 
vpeljal tudi dvakratne obravnave pomembnejših sistemskih in 
razvojnih vprašanj s svojega delovnega področja in v zadnjem 
letu delovanja že dosegel določeno stopnjo napredka pri 
ugotavljanju skladnosti oziroma različnosti interesov v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih o predlogih 
temeljnih rešitev, s čemer je pripomogel k lažjemu sporazu- 
mevanju v zboru pred končno odločitvijo. 

Začetni sestav članov odbora (13) ni bil najbolj primerno 
izbran,.kar je imelo za posledico slabšo udeležbo na sejah in 
tudi ne dovolj angažirano delovanje posameznih članov. 
Glavni vzrok temu, je bila preobremenjenost z drugimi funkci- 
jami. Zato je bil sestav odbora 27. 11. 1979 spremenjen, in 
sicer s petimi novimi člani. Posledice sprememb so bile 
opazne, saj se je izboljšala udeležba članov na sejah in kako- 
vost razprav. Seveda je zahtevnost tega specializiranega od- 
bora evidentna in je zato tudi pomembno, da je del članov 
profesionalno angažiran v strokah, ki zadevajo delovno po- 
dročje odbora. Za posamezne zadeve so bili izbrani takoime- 
novani interni koordinatorji odbora, ki so bili hkrati glavni 
poročevalci pri obravnavah na sejah odbora. Strokovna 
služba skupščine je pravočasno pripravljala, v okviru skup- 
ščine koordinacije oziroma posameznih strokovnih skupin v 
skupščini, ustrezne strokovne podlage, kot pripomoček dele- 
gatom za razpravo, zbirala pa je tudi predloge, mnenja in 
stališča družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih 
dejavnikov, jih strokovno obdelala in pripravila za seje odbora 
ter na ta način omogočala nemoteno, poglobljeno delo tega 
specializiranega delovnega telesa skupščine. 

V tem mandatnem obdobju je odbor ustvarjalno deloval pri 
spremljanju in obravnavi vprašanj, kjer so glavne značilnosti 
pri pomembnejših zadevah po posameznih področjih nasled- 
nje 

1. Na področju stanovanjskega gospodarstva so bile do- 
končno oblikovane skoraj vse sistemske rešitve. Stališča, 
sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji so bila osnova za 
sprejem celovitega zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
ustreznih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazu- 
mov, temelječih na usmeritvah, sprejetih na kongresih ZK in 
stališčih, ki jih je sprejelo Predsedstvo CK ZKS. Dolgotrajni so 
bili napori, zlasti pri razreševanju ključnih vprašanj o združe- 
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vanju sredstev, opredelitvi vzajemnosti in solidarnosti, obliko- 
vanju stanarine, nivojih samoupravne organiziranosti, investi- 
torstvu in vlogi bank, itd. Zasnovani sistem predstavlja revolu- 
cionarno preobrazbo. Uresničitev samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov je postopen proces, ki je časovno termi- 
niran s prehodnim režimom, ki pa mora tudi vnaprej zagotav- 
ljati okvirno doslej planirano dinamiko stanovanjske izgrad- 
nje in gospodarjenje s stanovanjskim fondom. 

Odprta so še vprašanja urejanja stanovanjskih razmerij, ki 
seveda globoko posegajo v socialno in ekonomsko varnost 
delovnih ljudi in občanov, dotikajo pa se posredno tudi pro- 
blematike prostorov, ki se v sezoni ali od časa do časa 
uporabljajo za počitek ali oddih, prostorov v domovih za 
ostarele in telesno prizadete občane, itd. Odprtih je še vrsta 
dilem, ki jih bo potrebno v bodočem mandatnem obdobju 
razreševati na tem zelo občutljivem področju. Nedorečena je 
tudi zakonska ureditev poslovnih stavb in poslovnih prosto- 
rov. 

2- Na področju vodnega in komunalnega gospodarstva so 
bile v okviru celovitega urejanja nadaljnjega razvoja družbe- » 
noekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupno- 
stih materialne proizvodnje zaključene razprave s sprejemom 
obeh odgovarjajočih zakonov. Z navedenima zakonoma se 
poenoteno ureja razširjena in enostavna reprodukcija, z upo- 
števanjem različnih pogojev gospodarjenja med izvajalci, or- 
ganiziranost samoupravnih interesnih skupnosti in njihovih 
delovnih skupnosti, izvajanje investicijskih programov v ok- 
viru teh skupnosti, združevanje sredstev in gospodarjenje z 
njimi, kakor tudi posebnosti tako vodnega kot tudi komunal- 
nega gospodarstva. Odprta pa so ostala še vprašanja katego- 
rizacije Vodotokov in zakonske ureditve stavbnih zemljišč, ki 
se prepleta z zakonsko ureditvijo komunalnega gospodarstva 
v celoti in zadeva reševanje upravljanja, razpolaganja s temi 
zemljišči, hkratno kodifikacijo predpisov, ki urejajo promet z 
zemljišči, zagotavljanje sredstev za opremljanje stavbnih 
zemljišč, načine za obvladovanje takoimenovanih rentnih di- 
ferencialov, razlastitvena razmerja in podobno. Pobude za 
dokončno ureditev teh vprašanj so prisotne že vrsto let, so pa 
odvisne tudi od novega zakona o urejanju prostora, ki prav 
tako še ni sprejet, čeprav se je odbor zavzemal za nekatere 
hitrejše rešitve, n. pr. pri obvezni razlagi prvega odstavka 15. 
člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 
uporabe in pri posebnih dopolnitvah posameznih določb ne- 
katerih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja. 

3. Na področju urbanizma in urejanja prostora poteka 
ustavna preobrazba prepočasi, zakonska ureditev še ni reali- 
zirana, čeprav je skupščina že v prejšnjem mandatu vsebinsko 
usmerila dejavnost, ko je sprejela stališča, sklepe in priporo- 
čila za izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike 
v SR Sloveniji. Odbor je vrsto razprav opravil z namenom, da 
bi se pospešila izvedba nalog, ki izhajajo iz navedenih pripo- 
ročil, kakor tudi pripravo raznih zasnov za izdelavo zakona o 
urejanju prostora. 

Dejstvo je, da pospešena urbanizacija Slovenije le pola- 

goma sledi policentrični organizaciji dejavnosti v prostoru, 
ustvarja navzkrižje med razvojem mest in vasjo, med poseli- 
tvijo v strnjena naselja in na zemljiške komplekse, ki so 
predvideni za intenzivno kmetijsko obdelavo ter pri načrtova- 
nju mest in naselij ne upošteva dovolj velikosti in gospodar- 
ske osnove razvojnih središč. Za načrtno ubranizacijo, rurali- 
zacijo in varstvo kvalitetne obdelovalne zemlje in okolja pa je 
pogoj, da se v postopku dogovarjanja o prostorskih vidikih 
družbenega plana doseže uskladitev vseh interesov in druž- 
beno opredeli namenska raba površin za potrebe vseh dejav- 
nikov v prostoru, za kar se je odbor v tovrstnih razpravah še 
posebej zavzemal. 

4. Na področju varstva narave in izboljševanja človekovega 
okolja je uspelo nekatera vprašanja zakonsko urediti. Sprejeti 
so bili: zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o Triglav- 
skem narodnem parku, zakon o Spominskem parku Trebče, 
zakon o seizmološki službi; dopolnjen je bil zakon o varstvu 
zraka, medtem ko so bile ob poročilu o ukrepih za izboljšanje 
kakovostnega stanja Blejskega jezera, poročilu o reševanju 
problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot 
človekovega okolja v SR Sloveniji, poročilu o analitičnem, 
nadzornem in alarmnem informacijskem sistemu za varstvo 
zraka, poročilu o izvajanju zakona o varstvu pred hrupom v 
naravnem in bivalnem okolju, dane nadaljnje usmeritve za 
delovanje teh sistemov. Posebno pomembno pri tem je pripo- 
ročilo v zvezi z vprašanjem sistemskih rešitev financiranja 
aktivnosti za odpravo virov onesnaženosti okolja v SR Slove- 
niji. 

Proces pospešenega družbenega razvoja in ubranizacije ob 
zanemarjanju varovanja dobrin splošnega pomena in vrednot 
človekovega okolja, vpliva na nadaljnje zaostrovanje proble- 
mov okolja. Splošna ureditev družbe, zlasti njena gospodar- 
ska dejavnost, najdaljnosežneje spreminja človekovo okolje. 
Sodoben, vedno bolj lagoden način življenja z naglim utripom 
v vseh njegovih dejavnostih, civiliziranega človeka čedalje 
bolj odmika od narave. Vse bolj se topi čut za naravna dogaja- 
nja in pozablja na temeljne naravne potrebe in zakonitosti 
življenja. Zato sodobna družba vse premalo pozna, ceni in 
upošteva natančno usklajeno igro v nadvse občutljivem rav- 
novesju naravnih sil in zakonitosti temeljnih prvin naravnega 
okolja, od katerega je odvisno vse naše življenje. Zato odbor 
ugotavlja, da navkljub sprejetim deklaracijam, zakonom in 
drugim družbenim usmeritvam, ki so bile že sprejete, čaka 
tudi skupščino in ustrezna delovna telesa na tem področju v 
prihodnjem mandatu veliko nalog. 

Odbor je opozoril, da je potrebno v bodoče seje, na katerih 
se bodo obravnavale pomembnejše sistemske rešitve, locirati 
v bazo. Odbor pa je nujno seznanjati z načinom reševanja 
podobnih vprašanj v drugih republikah, prav tako pa tudi o 
večjih posvetovanjih, ki zadevajo odborovo delovno področje, 
da bi člani odbora lažje spremljali novosti in dogajanja v 
praksi in bili o vsem tem tudi sprotno informirani. Vzpostavijo 
naj se boljši kontakti članov delovnih teles skupščine tudi s 
strokovnimi službami v bazi oziroma v sredinah, iz katerih 
izhajajo ti delegati. 

POROČILO 
o delu Odbora Zbora združenega dela za agrarno politiko za obdobje 1978-1982 

1. Pristojnosti odbora izhajajo iz odloka o ustanovitvi, se- 
stavi in nalogah odborov in komisij Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. Odbor je zaradi prekrivanja pristoj- 
nosti nekajkrat obravnaval posamezno problematiko skupaj z 
drugimi odbori Zbora združenega dela. 

Odbor je svojo aktivnost usmerjal tako v obravnavo sistem- 
skih normativnih rešitev, kot tudi v obravnavo posamezne 
problematike, še posebej problematike izvajanja zakonov s 
področja kmetijstva 

Odbor je obravnaval vrsto pomembnih sistemskih rešitev, ki 
urejajo družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu 
in prehrani. 

Posebno pozornost je odbor namenil obravnavi in sprejemu 
zakonov s področja kmetijstva. V sklopu tega so bili zakon o 
združevanju kmetov, zakon o preživninskem varstvu kmetov, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih, zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, 
zakon o sistemu obrambe pred točo, zakon o gozdovih in 
drugi. 

Odbor se je pri obravnavi zakona o združevanju kmetov 
zavzemal za take rešitve, ki bodo zagotavljale združevanje 
kmetov v različne oblike takega združevanja, na osnovi tega 
pa možnost za večjo proizvodnjo tržnih viškov in s tem zago- 
tavljanja socialne varnosti kmetov. Poleg tega je odbor podpi- 
ral načelo, da mora imeti združeni kmet v načelu enak položaj 
in pravice kot delavec v združenem delu. Odbor je zato tudi 
poudaril, da mora imeti združeni kmet določene prednosti 
pred tistim, ki ni združen. Prednosti bi morali imeti pri prido- 
bivanju kreditov, pri oskrbi z reprodukcijskimi materiali, gno- 
jilih in rezervnimi deli. » 

Odbor je podprl rešitve v zakonu o preživninskem varstvu 
kmetov. Pri tem je odbor soglašal, da je to 'e ena od oblik 
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reševanja splošne kmečko-socialne problematike in zato 
nima sistemskega pristopa. Vprašanje oddajanja zemlje, za 
katero ni interesa'za odkup, ostaja še naprej nerešeno. Taka 
zemlja ni zanimiva predvsem v bolj oddaljenih krajih, v hribo- 
vitem svetu in na zemljiščih slabšega kakovostnega razreda, 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 
je bil, da je treba preprečevati drobljenje posesti in parcel, da 
je treba zagotavljati obdelovanje vseh kmetijskih zemljišč, ki 
so primerna za obdelavo ter da je treba gospodariti s prosto- 
rom kar najbolj racionalno. Odbor je ugotavljal, da je v več 
primerih prihajalo do nerazumljive pozidave zelo primernih 
zemljišč, predvsem v ravnini in v bližini večjih krajev. Po drugi 
strani pa je bilo ugotovljeno, da se obseg neobdelane zemlje 
ni zmanjšal ter da je bilo vse več primerov zaraščanja zemlje. 
Odbor je na opuščanje obdelovanja, zlasti v hribovitih in 
obmejnih predelih opozarjal tudi z vidika splošne ljudske 
obrambe. Odbor meni, da je za neracionalno uporabo zemlje 
krivo predvsem pomanjkljivo prostorsko planiranje v občinah, 
saj so na primer prostorski del družbenega plana sprejeli le v 
maloštevilnih občinah, prav tako pa je tudi število sprejetih 
agrokart minimalno. Odbor je opozarjal tudi na nekatera ozka 
gledanja posameznih občin, ki so bile pripravljene odstopati 
svoja najboljša zemljišča za nove industrijske objekte, ki naj 
bi zagotavljali možnost za zaposlitev. Glede na omejen obseg 
kmetijskih zemljišč, sposobnih za primerno obdelovanje, se 
odbor ni mogel strinjati s takimi rešitvami, še posebej upošte- 
vaje zahtevne planske naloge, ki jih pred celotno kmetijstvo 
postavlja srednjeročni družbeni plan. 

Odbor je posebno pozornost posvečal tudi intervencijam v 
kmetijstvu in porabi hrane. Pri tem je bil večkrat v dilemi glede 
temeljnih usmeritev, in sicer s tega vidika, da ni najbolj smo- 
trno obdržati ravni življenjskega standarda samo na račun 
nižjih cen hrane. Odbor je to zagovarjal zato, ker kompenza- 
cije v porabo hrane dejansko stimulirajo porabo, na drugi 
strani pa same po sebi ne pospešujejo proizvodnje. Glede na 
to, da so se vložena sredstva v kmetijstvu (repromaterial, 
gnojila, rezervni deli, gorivo) bistveno dražili, cena hrane pa je 
še naprej ostajala nižja od dejanske vrednosti, je odbor zaradi 
vedno večjih potreb po hrani vztrajal, da se intervencije v 
celoti preusmerjajo v proizvodnjo hrane, ne pa v porabo. Po 
mnenju odbora je to nujno, če želimo v republiki ob koncu 
tega srednjeročnega obdobja doseči 85% lastne oskrbe s 
hrano. 

Zaradi nekaterih neugodnih trendov na področju kmetijske 
proizvodnje je Skupščina SR Slovenije v januarju 1982 spre- 
jela 2 zakona, ki naj bi zagotovila sredstva za zadostno kmetij- 
sko proizvodnjo. Odbor je oba zakona podprl, saj je menil, da 
je potrebno zagotoviti take vire sredstev, ki bodo omogočali 
izvajanje sprejetih nalog. 

Odbor je obravnaval tudi pripravo zakona o davkih obča- 
nov. Glede na svojo pristojnost je odbor obravnaval obavče- 
vanje dohodka z kmetijske dejavnosti. Odbor je sodeloval že 
pri pripravi delovnih faz zakona, še posebej pa ob osnutku in 
predlogu zakona. Odbor je bil seznanjen tudi z nekaterimi 
ugotovitvami iz javne razprave o novostih v obdavčevanju. 
Slabe razlage novih rešitev med kmeti so povzročile določena 
nasprotovanja sprejemu tega zakona. Le tam, kjer so bile 
razlage strokovno obrazložene, tudi ni bilo nasprotovanj no- 
vim rešitvam. Odbor se je zavedal, da novosti v obdavčevanju 
nimajo namena povečevanja proračunskih dohodkov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ampak izenačevanje položaja kmeta z 
delavcem v združenem delu in~~zagotovitev obdelovanja vseh 
tistih zemljišč, ki so primerna za obdelovanje. 

Zaradi določenih nejasnosti se je odbor strinjal, da se 
sprejemanje predloga zakona o davkih občanov odloži za 
nekaj mesecev, da bi se na ta način v celoti dogovorili o 
predlaganih novostih in da bi lahko rešitve iz zakona pričele 
delovati kot stimulativni ukrep. Odbor meni, da je potrebno 
tudi celovito in nedvoumno obveščanje javnosti o novih reši- 
tvah, saj doslej vedno to ni bilo najbolj objektivno. To še prav 
posebej velja za tako občutljivo področje kot je obdavčevanje. 

Odbor je posebno pozornost namenil problematiki oskrbe 
tržišča z reprodukcijskimi materiali, umetnimi gnojili, zaščit- 
nimi sredstvi, rezervnimi deli in z gorivom. Pri tem je bilo 
ugotovljeno, da del težav izhaja iz zaostrene gospodarske 
situacije, ki narekuje občutno zmanjšanje obsega uvoza ter 
bistveno povečanje obsega izvoza. Odbor je poudaril, da je 
proizvodnja hrane planska prioriteta ter da je potrebno večjo 

pozornost nameniti reševanju tistih problemov, ki zavirajo 
stalno oskrbljenost kmetijstva. V ta okvir sodi tudi zagotavlja- 
nje oziroma združevanje deviznih sredstev v Samoupravni 
interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Pri tem se 
je odbor zavzemal za celovite in dolgoročne rešitve, ki naj bi 
zagotovile zadostno proizvodnjo hrane. 

Odbor je sodeloval tudi pri obravnavi zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o gozdovih. Spremembe in dopol- 
nitve so bile potrebne predvsem zaradi nekaterih novih si- 
stemskih zakonov, ki so bili sprejeti v zadnjem času. Odbor je 
bil seznanjen, da predlog zakona še ne bo pripravljen v tem 
mandatnem obdobju, ampak ostaja kot nedokončana naloga 
za delegate novega sklica. Odbor je prejel tudi nekatere 
pobude za spremembe sedanjega zakona, vendar se do njih 
ni dokončno opredeljeval zaradi novo-nastajajočega zakona. 

Odbor se je zavzemal za ureditev sistema obrambe pred 
točo. V ta namen je podprl zakon o sistemu obrambe pred 
točo, zlasti zaradi dejstva, da Sloveniji zaradi njene lege in 
reliefa dostikrat grozi ta nevarnost. Odbor je bil seznanjen 
tudi s pobudo za spremembo zakona, ki so jo poslali delegati 
iz severnovzhodne Slovenije, kjer deluje naš edini sistem 
obrambe pred točo. Pobuda se je nanašala na spremembo 
financiranja sistema obrambe pred točo. Odbor se ni mogel 
strinjati s tem, da bi celotne stroške delovanja sistema prevzel 
republiški proračun, kajti le-ta krije že sedaj več kot 3/4 vseh 
stroškov, ostalo pa mora zagotoviti območna skupnost. Od- 
bor se je sicer strinjal, da je pravica in dolžnost delovnih ljudi 
in občanov, da zagotavljajo sredstva tudi za te namene, ob 
tem pa je menil, da morajo tudi neposredni uporabniki nekaj 
prispevati za delovanje tega sistema. 

Odbor je bil seznanjen tudi s pobudo Zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije, in sicer da bi Skupščina SR 
Slovenije delovala v skladu s šestim odstavkom 14. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih, da bi za tiste občine, ki niso 
sprejele dogovora o skupnih osnovah in merilih za določitev 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča ali gozda, republika sprejela ta dogovor oziroma 
predpisala višino odškodnine. Odbor se je strinjal s tako 
rešitvijo, zato je soglašal, da Izvršni svet pripravi ustrezno 
rešitev. 

Odbor je obravnaval tudi odločbo Ustavnega sodišča SR 
Slovenije glede neustavnosti drugega in tretjega odstavka 17. 
člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Odbor je 
s oglašal, da je treba spremeniti neustrezne normativne reši- 
tve, hkrati pa je treba proučiti tudi vse ostale določbe. 

Odbor je večkrat opozarjal, da je treba pripraviti analizo 
uresničevanja zakonov s področja kmetijstva, zlasti z vidika 
zagotavljanja obdelovanja največjih možnih površin. V ta na- 
men je Izvršni svet pripravil zahtevano analizo, ki je bila tudi 
predmet javne razprave. Odbor se je tvorno vključil v obrav- 
navo analize ter pri tem opozoril na nekatere probleme, ki bi 
jih bilo treba v normativnih rešitvah spremeniti oziroma do- 
polniti. 

Odbor je bil seznanjen, da je Skupščina SR Slovenije na 
podlagi vseh razprav o tej analizi sprejela ugotovitve, priporo- 
čila in sklepe za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. Na 
osnovi tega je Izvršni svet dolžan pripraviti in predlagati 
nekatere spremembe in dopolnitve zakonov s področja kme- 
tijstva. Te spremembe in dopolnitve zakonov ostajajo kot 
naloga delegatom v novem sklicu. 

Odbor je obravnaval še nekatere zakone, ki sodijo v delovno 
področje odbora. Med te sodijo tudi zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske paše, zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, zakon o urbani- 
stičnem planiranju ter še nekateri drugi. Poleg tega pa je 
odbor obravnaval tudi planske akte na ravni republike. Med 
temi je obravnaval srednjeročni družbeni plan, letne resolu- 
cije o družbenoekonomskem razvoju, polletna poročila Izvrš- 
nega sveta o izvajanju resolucije ter druga občasna poročila. 
Odbor je obravnaval tudi zvezne planske akte. V tem okviru je 
posvetil največ pozornosti razvoju agroindustrijskega kom- 
pleksa v Jugoslaviji. 

V okviru spremljanja tekoče ekonomske politike je odbor 
namenil posebno pozornost uresničevanju sprejete kmetijske 
politike ter sprotnemu reševanju nastalih problemov. Odbor 
se je vključil tudi v obravnavo analize nadaljnjega razvoja 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje. 
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Odbor ugotavlja, da iz dosedanjega dela odbora izhajajo 
nekatere naloge, ki naj bi jih odbor obravnaval v novi sestavi. 
Med te sodi tako ureditev normativnih rešitev kot tudi obrav- 
nava določene problematike. Odbor se zavzema, da je po- 
trebno tudi v bodoče sproti obravnavati probleme pri izvaja- 
nju tekoče ekonomske politike in na ta način uresničevati 
zastavljene planske naloge. 

2. Odbor je imel v obdobju od maja 1978 do konca marca 

1982 skupno 28 sej. Pri tem je obravnaval 86 točk dnevnega 
reda. 

Odbor sestavlja 13 delegatov. V obdobju od maja 1978 do 
marca 1982 sta bila 2 delegata zamenjana, ker njuna funkcija 
ni bila združljiva s funkcijo delegata v Zboru združenega dela. 

Prisotnost je bila v povprečju 6,7 delegatov na posamezni 
seji, ali približno 52%. 

RAZPRAVA IN SKLEP 
ob obravnavi poročila o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1978-1982 

Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR Slovenije je 
31. marca 1982 na skupni seji vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije v imenu odborov za družbenopolitični sistem vseh 
treh zborov na kratko seznanil delegate o obravnavi poročila 
o delu Predsedstva SR Slovenije za obdobje 1978-1982. 

Poročilo o delu Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije je vzbudilo v Sloveniji velik interes, kar je narekovalo, da 
se poročilo objavi v Poročevalcu, tako da so bile delegacije v 
organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih z 
njim pravočasno seznanjene, kar je omogočilo, da o njem 
razpravljajo temeljne delegacije in drugi subjekti v republiki. 
V Predsedstvu Skupščine SR Slovenije je bilo dogovorjeno, 
da se opravi razprava o poročilu na skupni seji odborov za 
družbenopolitični sistem vseh treh zborov. Na seji so sodelo- 
vali tudi predsedniki Komisije za mednarodne odnose, Komi- 
sije za pravosodje in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije. V razpravi je bilo poročilo ocenjeno kot po- 
membno gradivo, ki celovito in objektivno prikazuje najpo- 
membnejša vprašanja družbenega življenja in razvoja naše 
republike. Izražena je bila skladnost ugotovitev in ocen v 
poročilu Predsedstva z ugotovitvami in stališči Skupščine SR 
Slovenije oziroma njenih zborov in delovnih teles v tem man- 
datnem obdobju, kot tudi skladnost delovanja Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije v okviru svojih z Ustavo 
določenih pristojnosti, z delom zborov Skupščine SR Slove- 
nije. O tej seji so poročala tudi sredstva javnega obveščanja. 

Poročilo prikazuje delovanje Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije v tem mandatnem obdobju; zlasti se je 
pokazala kot zelo pomembna njegova vloga in odgovornost, 
ki ju ima na področjih ljudske obrambe, varnosti in z ustavo 
določenega reda in mednarodnih odnosov. Poročilo se ne 
omejuje le na omenjena področja, temveč vsebuje v okviru, ki 
ga nudi tako poročilo, tudi nekatere ocene doseženega stanja 
na področju družbenega življenja in opozarja na perečo pro- 
blematiko oziroma na aktualna vprašanja nadaljnjega družbe- 
nega razvoja. 

Odbori so ugotovili, da je Predsedstvo tekoče spremljalo 
glavne družbene probleme, ki so se pojavljali v Sloveniji in v 
lugoslaviji, se do njih opredeljevalo in se v skladu s svojimi 
jstavnimi pristojnostmi vključevalo v njihovo reševanje. Pred- 
sedstvo je posvečalo posebno pozornost tistim temeljnim 
političnim vprašanjem, ki so splošnega pomena za družbe- 
noekonomske in družbenopolitične rešitve in dajalo ustrezne 
nobude. 

Te pobude, kot tudi usklajevanje in oblikovanje stališč o 
lajpomembnejših področjih družbenega življenja v Predsed- 
stvu Socialistične republike Slovenije je pristojnim organom 
n organizacijam v republiki že doslej pomagalo pri oblikova- 
nju njihovih stališč in pri uresničevanju njihovih nalog. Obrav- 
lava je pokazala, da bo poročilo zaradi svoje aktualnosti in 
ismeritev služilo nadaljnjemu delu delegatske skupščine no- 
ega sklica. 

Iz poročila izhaja, da je Predsedstvo bilo zelo aktivno na 
lodročju družbenoekonomskih odnosov in razvoja, kar je 
pogojevala naša notranja gospodarska situacija, oziroma na- 
kopičeni problemi in protislovja, pa tudi slabosti v našem 
gospodarskem razvoju; prav tako je k temu silila tudi medna- 
odna situacija. Izstopala sta pravzaprav dva kompleksa pro- 
blemov in sicer povezana, prvič s stabilizacijo v najširšem 
mislu, in drugič, poglabljanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. 

V skladu s posebno pozornostjo Predsedstva, ki se je izra- 
žala v aktivnosti na področju razvijanja političnega sistema in 
varstva samoupravnih pravic in obveznosti delovnega človeka 
in občana, na vlogo izvršilnih in upravnih organov, na preo- 
brazbo pravosodja, na utrjevanje družbenega dogovarjanja in 
samoupravnega sporazumevanja, na zakonodajno politiko, 
na razvijanje delegatskega sistema je v mandatnem obdobju, 
ki se izteka, v Skupščini SR Slovenije opravljeno obsežno 
delo, ki je bilo usmerjeno na normativno urejanje skupnih 
osnov svobodne menjdve dela ter pogojev in odnosov te 
menjave, samoupravnega organiziranja in na druga temeljna 
vprašanja na najpomembnejših področjih družbenih dejavno- 
sti in materialne prozvodnje posebnega družbenega pomena. 
V tem času je skupščina tudi sprejela številne zakone, ki se 

■nanašajo na druga pomembna področja uresničevanja z 
ustavo in z zakonom o združenem delu določenega sistema 
ter na številna druga področja oziroma vprašanja normativ- 
nega urejanja odnosov oziroma uveljavljanja skupščine kot 
organa samoupravljanja. Tolikšno obsežnost normativnega 
urejanja v skupščini je terjala predvsem potreba po zaokroži- 
tvi in dopolnitvi družbenoekonomskega in političnega si- 
stema na ustavnih temeljih. Čeprav ne obsežna, a vendar 
vsebinsko ter pravno-sistemsko zahtevna je bila tudi interven- 
cijska zakonodaja v zvezi z zagotavljanjem uresničevanja nuj- 
nih planskih ciljev, zlasti v zvezi z razmerji uresničevanja 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije 1981-1985 

Dokaj obsežno delo je terjalo tudi vključevanje v zakono- 
dajne postopke obeh zborov Skupščine SFR Jugoslavije, zla- 
sti v Zboru republik in pokrajin ob sprejemanju zakonov, kijih 
ta zbor zvezne skupščine sprejema na podlagi soglasja skup- 
ščin republik in avtonomnih pokrajin. 

V zvezi z razmerjem med zakonskim normiranjem in sa- 
moupravnim urejanjem oziroma odločanjem gre za dolgo- 
ročni proces podružbljanja pravnega urejanja in najbrž ni 
dvoma, da je tudi v prihodnje potrebno zagotavljati usmerje- 
valno vlogo skupščin družbenopolitičnih skupnosti v razvoju 
samoupravnega prava, kar pomeni, da je potrebno na sedanji 
ra vni našega družbenega razvoja tudi prek zakonskega ureja- 
nja pospeševati in odpirati nova pota samoupravnemu ureja- 
nju in odločanju, predvsem glede tistih odnosov, ki so doslej 
bili v celoti aH pretežno predmet zakonskega normiranja. 

Na odnos med zakonskim in samoupravnim urejanjem je 
potrebno opozoriti v zvezi s postavljanjem medsebojnih 
odnosov v združenem delu na podlagi družbene lastnine 
sredstev za proizvodnjo, pri čemer se še vedno zakonske 
norme ne dovolj dosledno omejujejo le na določanje načel in 
na urejanje splošnih pogojev za to, da delavci kot subjekti 
odločanja neposredno s planskimi akti ali drugače samou- 
pravno urejajo te odnose. 

Glede razmerja med republiko in občinami lahko ugoto- 
vimo precejšen napredek v odnosu zakonskih aktov in norm 
do občine in njenih funkcij, pri čemer je občina, zlasti kot 
samoupravna skupnost, z novo zakonodajo, predvsem na 
področjih svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih in 
v dejavnostih materialne proizvodnje posebnega družbenega 
pomena, pridobila na pomenu, saj zakonske norme s teh 
področij uveljavljajo načelo, naj se temeljna družbenoeko- 
nomska in druga samoupravna vprašanja rešujejo v občini. 

V zvezi z razmerji med zakonom in podzakonskimi akti je 
potrebno ugotoviti, da je bil glede reševanja tega vprašanja v 
obdobju 1978-1982 dosežen le delen napredek, saj so po- 
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drobne in kazuistične določbe v republiških zakonih še vedno 
pogoste. Zaradi prepodrobnega zakonskega normiranja trpi 
tudi stabilnost pravnega sistema. Zakonske določbe se spre- 
minjajo tudi že ob manj pomembnih spremembah družbenih 
razmer, kar tudi negativno vpliva na uveljavljanje ustavnosti in 
zakonitosti, na utrjevanje pravne zavesti delovnih ljudi In 
občanov in na pravno stabilnost pri uveljavljanju pravic, dolž- 
nosti in odgovornosti le-teh. , 

Skupščina SR Slovenije je prek svoje Kom/si/e za mednaro- 
dne odnose v preteklem štiriletnem obdobju tesno sodelovala 
z Republiškim družbenim svetom za mednarodne odnose pri 
Predsedstvu SR Slovenije, bodisi na sejah sveta s svojimi 
delegacijami, bodisi v delu njegovih delovnih skupin. Pri tem 
je treba poudariti, da je bil dobršen del obravnavanih vprašanj 
istoveten. , , . , 

Na seji odborov so bila v razpravi poudarjena naslednja 
vprašanja. Prvo, vprašanje podružbljanja. Tako kot na vseh 
drugih področjih je bilo treba tudi na tem področju voditi 
banko za nove, demokratičnejše odnose, skratka za vse tisto, 
kar razumemo pod podružbijanjem zunanje politike. Torej ne 
samo za decentralizacijo iz federacije na republiko, ampak 
vključevanje cele množice subjektov samoupravnih Intere- 
snih skupnosti občin, temeljnih organizacij združenega dela 

in krajevnih skupnosti, da se na ta način zagotovi kvaliteto v 
oblikovanju in izvajanju jugoslovanske zunanje politike. 

Drugo vprašanje je zajemalo politiko neuvrščenosti in delo- 
vanje Jugoslavije pri izvajanju dogovorov neuvrščenih. V tem 
smislu si je treba še naprej prizadevati za uveljavitev načel 
nove mednarodne ekonomske ureditve, pa tudi informativne 
politične In siceršnje preobrazbe obstoječih mednarodnih 
odnosov. 

Tretje vprašanje se nanaša na naše odnose s sosedi. Na tem 
področju so bili doseženi pomembni in za mnoge evropske 
države zgledni rezultati. S konkretnim sodelovanjem, zlasti z 
obmejnim gospodarskim sodelovanjem in politiko odprte 
meje smo tako skupaj s sosedi prispevali k uresničevanju 
duha sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v 
Evropi Še vedno pa so nekatera odprta vprašanja s sosedi, ki 
pa ne pogojujejo dobrih sosedskih odnosov. Gre zlasti za 
dosledno vztrajanje, da sosedne države uresničijo svoje me- 
dnarodne obveznosti glede naših narodnostnih skupnosti ter 
tudi sicer storijo vse potrebno za njeno uspešno zaščito. 

To so le nekateri poudarki Iz razprave na seji odborov, ki je 
bila v vseh bistvenih opažanjih skladna z ugotovitvami in 
usmeritvami, ki lih vsebuje poročilo o delu Predsedstva SR 
Slovenije za obdobje 1978-1982. 

V imenu odborov za družbenopolitični 
sistem Zbora združenega dela In Druž- 
benopolitičnega zbora ter Odbora za 
družbenopolitični sistem ter komunalni 
sistem Zbora občin predlagam delega- 
tom, da na skupni seji spre/mejo na- 
slednji 

sklep: 
1. Poročilo o delu Predsedstva Socia- 

listične republike Slovenije od 1978 do 
1982, ki je bilo predloženo Skupščini SR 

Slovenije na podlagi 382. člena ustave 
SR Slovenije, se sprejme. 

2. Skupščina Socialistične republike 
Slovenije ugotavlja, da so ugotovitve In 
ocene Predsedstva Socialistične republi- 
ke Slovenije skladne s stališči In ugotovi- 
tvami njenih zborov. 

Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije bo pri programiranju svojega dela 
upoštevala tista vprašanja oziroma druž- 
bena področja, na katera opozarja Pred- 
sedstvo Socialistične republike Slovenije 

v svojem poročilu. 
3. Republiški organi in organizacije, 

družbenopolitične skupnosti ter samou- 
pravne organizacije in skupnosti v repu- 
bliki naj pri svojem delu upoštevajo po- 
bude in usmeritve, ki izhajajo iz poročila, 
skladno s tem organizirajo svoje aktivno- 
sti in s svojimi delovnimi programi zago- 
tovijo uresničevanje nalog, ki so poseb- 
nega pomena za utrjevanje socialistične- 
ga samoupravnega sistema in našega ce- 
lotnega nadaljnjega razvoja. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 10. 3. 1982 

- Kako je z oskrbo porabnikov z naftnimi 
derivati? 

Na vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko po- 
dročje 16. okoliš - Maribor v 
zvezi z oskrbo porabnikov z 
naftnimi derivati je na seji 
Zbora združenega dela 10. 3. 
1982 odgovoril Alojz Klemen- 
čič, Član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za tržišče In splošne 
gospodarske zadeve. Odgo- 
vor smo objavili v Poročeval- 
cu številka 8 -6. 4.1982. Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Sloveni- 
je pa je na isto vprašanje po- 
sredoval še dodatni pismeni 
odgovor: 

Vzroki, ki so pripeljali do ob- 
čutnega poslabšanja stanja 
oskrbe porabnikov z naftnimi 
derivati - predvsem velja to za 
mazut in osrednje destilate - 

so biti že obširneje obrazloženi 

v Informaciji o preskrbljenosti 
tržišča s proizvodi široke pora- 
be s posebnim poudarkom na 
osnovnih proizvodih vsako- 
dnevne rabe v letu 1982, ki jo 
je republiška skupščina že 
obravnavala 10. marca. Zato 
naj le v kratkem navedemo te 
razloge: 

- Zakon o začasnem zago- 
tavljanju deviz za plačilo uvoza 
energetskih surovin s konver- 
tibilnega področja ne odigrava 
svoje vloge, zagotavljanje de- 
viz ne poteka v skladu s pre- 
dvideno dinamiko in potreba- 
mi po uvozu surove nafte, 

- zaradi velikih izgub rafi- 
nerije niso v stanju zagotoviti 
potrebnih dinarskih sredstev, 

- tako porabniki kot trgov- 
ske organizacije so prišle v le- 
to 1982 praktično brez zalog 
naftnih derivatov. 

Po našem mnenju spreme- 

njeni način združevanja deviz- 
nih sredstev za uvoz energet- 
skih surovin ne zagotavlja nor- 
malne oskrbe porabnikov z 
naftnimi derivati. Ugotavljam, 
da se začasni zakon o zagotav- 
ljanju deviz ne izvaja v skladu s 
predvidevanji, kar povzroča 
občutne težave pri preskrbi 
porabnikov z naftnimi derivati 
in torej sprejetje tega začasne- 
ga ukrepa ni prispevalo k od- 
pravi motenj v preskrbi, s či- 
mer je predlagatelj utemeljeval 
njegov sprejem. Očitno na- 
mreč je, da se je stanje oskrbe 
v letu 1982 poslabšalo in ne 
izboljšalo. 

V SR Sloveniji ugotavlja na- 
stali izpad dohodka organiza- 
cij združenega dela, ki je na- 
stal zaradi motenj v poteku 
proizvodnje zaradi nezadostno 
razpoložljivih količin naftnih 
derivatov Republiški komite za 
energetiko, industrijo in grad- 
beništvo in sicer na osnovi po- 
ročil izvršnih svetov skupščin 
občin. Do 15. 3. 1982 je bil ta 
način ugotovljen izpad dohod- 
ka v znesku 86.786.479 din. 

S sprejemom začasnega za- 

kona o zagotavljanju konverti- 
bilnih deviznih sredstev za 
uvoz energetskih surovin re- 
publike in pokrajini niso več 
odgovorne v okviru energet- 
ske bilance zagotavljati deviz- 
na sredstva, pač pa se ta sred- 
stva neodvisno od porabe in le 
na osnovi ustvarjenega deviz- 
nega priliva zbirajo na račun 
Narodne banke Jugoslavije. S 
tem so republike in pokrajini 
izgubile možnost vpliva na na- 
kup surove nafte in s tem na 
oskrbo tržišča. Zato menimo, 
da bi morali nastali izpad do- 
hodka pokriti iz zveznega pro- 
računa. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so ob obravnavi informacije o 
preskrbljenosti tržišča s proiz- 
vodi široke porabe sprejeli tudi 
sklep, da naj delegacija Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije sproži vpraša- 
nje ustreznosti sedanjega si- 
stema zagotavljanja deviz ozi- 
roma združevanja sredstev za 
uvoz energetskih surovin. 
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skupščina sr Slovenije bo obravnavala 

Predlog zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
upravnih taksah 

(ESA-914) 

Združena prva in druga faza 
zakonodajnega postopka, to je 
predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravnih taksah z 
osnutkom zakona je bila 
obravnavana na vseh zborih 
Skupščine SR Slovenije na se- 
jah dne 10/3-1982. Zbori so 
predlog za izdajo zakona z 
osnutkom zakona sprejeli in 
naročili Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, da pripravi 
predlog zakona, pri čemer naj 
upošteva stališča, mnenja in 
pripombe, dane v poročilih 
skupščinskih delovnih teles in 
v razpravah delegatov na sejah 
zborov. 

Predlagatelj je v pripravah 
zakonskega predloga proučil 
dana mnenja, pripombe in sta- 
lišča ter jih upošteval tako, da 
je ustrezno spremenil ali do- 
polnil posamezne določbe pr- 
votnega osnutka žakona. Na ta 
način so bile upoštevane zlasti 
pripombe, mnenja in stališča k 
naslednjim določbam osnutka 
zakona. 

V 11 členu predloga zakona 
se v tarirni številki 8 na pri- 
pombo Zbora združenega dela 
oprosti plačila takse za orožje 
poklicne lovske, ribiške in na- 
ravovarstvene čuvaje, ki potre- 
bujejo orožje za opravljanje 
svoje službe, ker.se je pokaza- 
lo, da je bolj gospodarno, da 
čuvaj nabavi lastno orožje, ker 
ga tako skrbneje vzdržuje, kot 
pa če ga dobi od organizacije, 
ki pa je bila že po sedanjem 
besedilu oproščena plačila 
takse za orožni list. 

Odbor za finance Zbora 
združenega dela je menil, da je 
v tarifni številki 12 petkratna 
taksa za dvojnik vozniškega 
dovoljenja previsoka. Taksa za 
vozniško dovoljenje znaša 60 
din, za dvojnik pa 300 din. Ker 
vozniško dovoljenje lahko 
uporablja samo oseba, na ka- 
tero se le-ta glasi, ni nobene 
potrebe, da bi imel voznik dva 
dovoljenja. 

Na predlog istega Odbora se 
v tarifni številki 16 v prvi opom- 
bi zamenjuje opisno izražen 
format papirja s tehničnim 
izrazom A-4 format. 

V poglavju geodetske takse 
je Republiška geodetska upra- 
va predlagala spremembe na- 
slednjih tarifnih številk. V tarif- 
ni številki se številka 30 spre- 
meni v številko 29 in ima zna- 
čaj ' redakcijske spremembe, 
prav tako je potrebna spre- 
memba tarifne številke 24, v 
kateri se izraz davčni organ za- 
menja z organom za družbene 
prihodke, kar je v skladu z za- 
konom o upravah za družbene 
prihodke (Uradni list SRS, št. 
3/81). 

V tarifni številki 25 se v 1. in 
2. točki beseda prepis zamenja 
za besedo preris, ker se del 
načrta, za kar se plačuje ta tak- 
sna tarifa preriše in ne prepiše. 

Ista tarifna številka vsebuje 
tudi takso za delovno uro, ki 
znaša 140 din. Geodetska 
uprava navaja, da je taksa ob- 
čutno prenizka, ker je vrednost 
delovne ure 360 din, kajti toli- 
ko je potrebno plačati za 
opravljeno storitev, če to delo 
opravi organizacija združene- 
ga dela. Pri tako nizki delovni 
uri, kot je predlagana v tej ta- 
rifni številki, družbenopolitič- 
na skupnost financira čisto 
storitveno dejavnost. Njihove- 
ga predloga predlagatelj zako- 
na ne more upoštevati, ker tak- 
se ne predstavljajo celotno na- 
domestilo za delo in stroške 
upravnega organa, ampak sa- 
mo delno. Stroški upravnega 
postopka, ki so posebni denar- 
ni izdatki organa, se v skladu s 
113, členom zakona o uprav- 
nem postopku zaračunavajo 
posebej, zato tudi primerjava z 
vrednostjo delovne ure pri or- 
ganizacijah združenega dela 
ni možna. 

Upošteva se pripomba k ta- 
rifni številki 26, ker se spre- 
membe nanašajo na izpolnitve 
besedila s tehničnimi izrazi, s 
čimer se precizira veljavno be- 
sedilo tarifne številke 26. Prav 
tako je bila v celoti upoštevana 
pripomba k tarifni številki 27 z 
utemeljitvijo, da naj se pri več- 
kratni uporabi istega materiala 
zaračuna poleg materialnih 
stroškov tudi taksa. Upošteva- 
na je oprostitev za kopije, pre- 
riše in prepiše iz 25, 26 in 27 

tarifne številke, ker republiški 
dogovor o srednjeročnem pro- 
gramu geodetskih del 
1981-1985 in o njegovem izva- 
janju oprošča plačila stroškov 
za ta dela sopodpisnike dogo- 
vora. 

Na predlog Zbora združene- 
ga dela se v tarifni številki 30 
osvoji izraz lokacijsko dovolje- 
nje, ker ne gre samo za lokaci- 
je gradbenega objekta. Osvoji 
se predlog istega zbora, da se 
tarifna številka 31 črta, ker ne 
ustreza več zakonu o urbani- 
stičnem planiranju, ki je že leta 
1967 odpravil zakon o ureditvi 
objektov, ki je določal gradbe- 
ne načrte, gradbene okoliše in 
regulacijske linije. 

Zbori Skupščine, kakor tudi 
njihova delovna telesa so pod- 
prla varianto k tarifni številki 
33, ki je zato upoštevana v 
predlogu zakona. 

Člani odbora za finance 
Zbora združenega dela so me- 
nili, da bi bilo primernejše, da 

bi se valorizacija taksnih zne- 
skov opravljala sproti, s čimer 
bi se izognili enkratnemu visor 
kemu porastu taksnih zne- 
skov. Takse se do višine 800 
dinarjev plačujejo v taksnih 
vrednotnicah, ki so izdane v 
okroglih zneskih, kakor to do- 
loča 2. člen družbenega dogo- 
vora o enotni emisiji upravnih 
in sodnih kolkov (Uradni list 
SRS, št. 2/74 in 8/79). Če bi 
prešli na sprotno valorizacijo, 
bi glede na .različne stopnje 
valorizacijskih faktorjev bilo 
onemogočeno plačevanje taks 
z upravnimi kolki, ker se le-te 
ne bi več glasile na okrogle 
številke, prav tako tudi načelo 
ekonomičnosti postopka terja, 
da so taksni zneski točno do- 
ločeni in zbrani na enem me- 
stu, da so upravnemu delavcu 
čimbolj pri roki. Glede na na- 
vedeno, klavzule o sprotni va- 
lorizaciji ni mogoče vključiti v 
besedilo zakona o upravnih 
taksah. 

Osnutek zakona o 
ustanovitvi družbenega 
sveta za upravno 
področje izvrševanja 
kazenskih sankcij 

(ESA - 936) 

Republiški zakon o družbe- 
nih svetih opredeljuje družbe- 
ne svete kot obliko organizira- 
ne demokratične izmenjave in 
usklajevanja mnenj, medse- 
bojnega sodelovanja in posve- 
tovanja o načelnih vprašanjih 
določanja in izvajanja politike 
in razvoja socialističnih sa- 
moupravnih odnosov, kot tudi 
za pomoč pri pripravljanju, 
sprejemanju in izvrševanju 
družbenih in samoupravnih 
odločitev. 

Poseben družbeni pomen 
dejavnosti na področju izvrše- 
vanja kazenskih sankcij je bil 
ugotovljen in poudarjen že ob 
pripravi in sprejemanju repu- 
bliškega zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij. Prav zaradi 
tega je bila v omenjeni zakon 
vgrajena določba v 5. členu, ki 
predvideva ustanovitev sveta 
za spremljanje izvrševanja ka- 
zenskih sankcij. Res da je do- 
ločeno, da tak svet ustanovi 
republiški sekretar za pravoso- 
dje, upravo in proračun, ker 
pač drugega temelja za formi- 
ranje sveta kot družbenega 
sveta še ni bilo, nedvomno pa 
je ta svet družbeno telo, ki po 

svoji vsebini in namenu delo- 
vanja ustreza družbenemu 
svetu za posamezno upravno 
področje v smislu zveznega in 
republiškega zakona o druž- 
benih svetih. 

Posebnost problematike 
izvrševanja kazenskih sankcij 
zahteva v večji meri demokra- 
tično izmenjavo in usklajeva- 
nje stališč vseh družbenih de- 
javnikov, ki se ukvarjajo z 
vprašanji s tega področja. Gre 
za širok sklop vprašanj, ki se 
nanašajo na izvrševanje ka- 
zenskih sankcij in na kazenske 
poboljševalne zavode, na de- 
lovanje republiških upravnih 
organov pri izvajanju določene 
politike v zvezi z izvrševanjem 
kazenskih sankcij in na druga 
vprašanja, ki soxzajeta v 2. toč- 
ki dogovora. Bistveno za odlo- 
čitev o ustanovitvi družbenega 
sveta za navedeno upravno 
področje pa je tudi dejstvo, da 
družbeni vpliv na področju 
izvrševanja kazenskih sankcij 
ni v ustrezni meri zagotovljen 
preko republiških družbenih 
svetov, niti v drugih organizi- 
ranih oblikah uresničevanja 
družbenega vpliva. Republiški 
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družbeni sveti namreč obrav- 
navajo načelna vprašanja v 
zvezi z določanjem in izvaja- 
njem politike ter pripravlja- 
njem in izvrševanjem zakonov, 
drugih predpisov in splošnih 
aktov, medtem ko se bo druž- 
beni svet za upravno področje 
izvrševanja kazenskih sankcij 
usmeril predvsem v dogajanja 
na tem področju, v povsem do- 
ločena vprašanja izvajanja že 
opredeljene politike, ter izvr- 
ševanja zakonov in drugih 
predpisov, zlasti z vidika uve- 
ljavljanja družbenega interesa 
za čim uspešnejši proces 
prevzgoje oziroma resolucije 
obsojencev. 

Kot udeleženci predlagane- 
ga družbenega sveta so pre- 
dvidene tiste družbenopolitič- 
ne organizacije, ki so glede na 
svojo vlogo in odgovornost 
zainteresirane za problemati- 
ko izvrševanja kazenskih sank- 
cij. Od republiških upravnih 
organov in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti so zajeti tisti, 
ki imajo posebne naloge in in- 
terese v zvezi z izvajanjem po- 
litike in izvrševanjem zakonov, 
drugih predpisov in splošnih 
aktov na tem področju. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ni 
predviden kot udeleženec 
predlaganega družbenega 
sveta, ker gre za upravno po- 
dročje v okviru republiškega 
upravnega organa, katerega 
predstojnik je član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek dogovora je bil po- 
slan v razpravo vsem udele- 
žencem. Večina predvidenih 
udeležencev k njemu ni imela 
pripomb. Javni tožilec SR Slo- 
venije, Vrhovno sodišče SR 
Slovenije in Republiški senat 
za prekrške kot državni organi 
po zakonu o družbenih svetih 
niso predvideni kot udeleženci 
v delu družbenih svetov, kar pa 
ne izključuje njihovega sode- 
lovanja v delu družbenega sve- 
ta, zlasti pri obravnavi posa- 
meznih vprašanj. Zveza sindi- 
katov se ni dokončno oprede- 
lila o ustanovitvi družbenega 
sveta oziroma je odločitev po- 
gojevala z opredelitvijo v 
ustreznih organih Republiške 
konferepce SZDL. Le-ti pa k 
predlaganemu osnutku dogo- 

vora niso imeli pripomb. V 
skladu s predlogom zakono- 
dajno pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije je kot ude- 
leženec predvidena tudi Skup- 
nosti socialnega varstva Slo- 
venije. 

V zvezi s predlogi za vključi- 
tev nekaterih drugih dejavni- 
kov v družbeni svet se je pred- 
lagatelj oprl na stališče, izraže- 
no v razpravah v Skupščini SR 
Slovenije, da naj bo krog ude- 
ležencev čim ožji. V skladu z 
zakonom o temeljih družbenih 
svetov in o zveznih družbenih 
svetih namreč lahko pri delu 
družbenega sveta glede na de- 
lovni program sveta sodelujejo 
tudi znanstvene in strokovne 
organizacije ter skupnosti, ki 
niso udeleženci pri delu sveta, 
kot tudi družbenopolitični, 
strokovni in javni delavci. 

Delegate v družbeni svet de- 
legirajo organi oziroma druga 
telesa, ki jih določijo udele- 
ženci v svojih splošnih aktih, v 
katerih urede tudi način njiho- 
vega delegiranja ter postopek 
za oblikovanje smernic za nji- 
hovo delo v družbenem svetu. 

Po dogovoru je predviden 
koordinacijski odbor, ki pa 
skrbi samo za opravljanje or- 
ganizacijskih nalog v zvezi z 
delom sveta na podlagi delov- 
nega programa družbenega 
sveta, ne obravnava pa vsebin- 
skih vprašanj delovnega po- 
dročja sveta. Glede na tako 
vlogo koordinacijskega odbo- 
ra so njegovi člani le Skupšči- 
na SR Slovenije, družbenopo- 
litične organizacije in upravni 
organ, ki opravlja tudi strokov- 
no delo za družbeni svet. 

V predlogu dogovora so v 
skladu s pripombami naloge 
družbenega sveta v 2. točki ne- 
koliko bolj konkretizirane, zla- 
sti z vidika družbenih ciljev na 
tem področju, pri čemer pa 
opredelitev teh nalog omogo- 
ča družbenemu svetu obrav- 
navo vseh vprašanj s tega po- 
dročja, seveda v okviru z zako- 
ni opredeljene vloge družbe- 
nega sveta. 

Na podlagi podpisanega do- 
govora o oblikovanju družbe- 
nega sveta za upravno področ- 
je izvrševanja kazenskih sank- 
ci bo pripravljen ustrezen za- 
kon. 

Osnutek zakona o 
ustanovitvi družbenega 
sveta za republiško 
upravo za družbene 
prihodke (ESA-935) 

Zaradi družbenega pomena 
dejavnosti na področju druž- 
benih prihodkov in narave dela 
uprav za družbene prihodke, ki 

bistveno vpliva na način in po- 
goje uveljavljanja pravic in ob- 
veznosti delovnih ljudi in ob- 
čanov oziroma samoupravnih 

organizacij in skupnosti, je bi- 
la že v razpravah ob medrepu- 
bliškem dogovoru o upravah 
za družbene prihodke, kakor 
tudi ob zakonu o upravah za 
družbene prihodke poudarje- 
na potreba po družbenih sve- 
tih pri upravah za družbene 
prihodke na ravni republike in 
občin. 

Med temeljne naloge Repu- 
bliške uprave za družbene pri- 
hodke sodi proučevanje in 
analiziranje izvajanja davčne- 
ga sistema in davčne politike, 
dajanje pobud za reševanje 
vprašanj š tega področja, pri- 
pravljanje predlogov davčnih 
predpisov in drugih splošnih 
aktov ter izdaja izvršilnih pred- 
pisov za izvajanje teh aktov, 
kakor tudi odločanje o pravnih 
sredstvih zoper odločbe ob- 
činskih uprav za družbene pri- 
hodke. Prav tako Republiška 
uprava za družbene prihodke 
spremlja organiziranost občin- 
skih uprav za družbene pri- 
hodke, njihovo usposobljenost 
za opravljanje nalog, učinkovi- 
tost njihovega dela, pravoča- 
snost reševanja davčnih in 
drugih zadev in sodeluje pri 
reševanju teh vprašanj. Zato ta 
upravni organ lahko pomemb- 
no vpliva na način in pogoje 
uveljavljanja pravic in obvez- 
nosti delovnih ljudi in občanov 
ter samoupravnih organizacij 
in skupnosti, s tem pa tudi na 
njihov ekonomski položaj. 

Naloge Republiške uprave 
za družbene prihodke so take 
narave, da je treba zagotoviti 
stalen in organiziran širši 
družbeni vpliv ter družbeno 
svetovanje in pomoč pri izvr- 
ševanju upravne funkcije na 
tem področju. Družbeni vpliv 
na izvrševanje funkcij Republi- 
ške uprave za družbene pri- 
hodke ni v ustrezni meri zago- 
tovljen preko republiških druž- 
benih svetov, niti v drugih or- 
ganiziranih oblikah uresniče- 
vanja družbenega vpliva. Re- 
publiški družbeni sveti namreč 
obravnavajo načelna vpraša- 
nja v zvezi z določanjem in 
izvajanjem politike ter priprav- 
ljanjem in izvrševanjem zako- 
nov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, medtem ko bi 
se družbeni svet za republiško 
upravo za družbene prihodke 
usmeril predvsem v vprašanja 
izvajanja že opredeljene politi- 
ke ter izvrševanja zakonov in 
drugih predpisov. 

Kot udeleženci predlagane- 
ga družbenega sveta so pre- 
dvidene tiste družbenopolitič- 
ne organizacije, ki so že glede 
na svojo vlogo in odgovornost 
zainteresirane za problemati- 
ko, ki sodi v delovno področje 
Republiške uprave za družbe- 
ne prihodke. Poleg teh je pre- 

dvidena tudi udeležba Repu- 
bliškega sekretariata za finan- 
ce, ki je odgovoren za sistem 
splošne porabe in je zato zain- 
teresiran za izvajanje politike 
in izvrševanje zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov na 
področju davkov. Vključeni pa 
sta tudi Zdravstvena skupnost 
Slovenije in Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji glede na 
to, da v skladu z zakonom o 
upravah za družbene prihodke 
te odmerjajo in pobirajo pri- 
spevke občanov tudi za sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti, zlasti na navedenih po- 
dročjih. 

Osnutek dogovora je bil po- 
slan v razpravo vsem udele- 
žencem. Večina predvidenih 
udeležencev k njemu ni imela 
pripomb. Javni tožilec SR Slo- 
venije in Družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja SR Slove- 
nije sta menila, da glede na 
nujno vlogo in položaj njuna 
vključitev v družbeni svet ne bi 
bila smotrna, kar pa ne izklju- 
čuje njunega sodelovanja pri 
obravnavi posameznih vpra- 
šanj. Glede na to, da bo poleg 
Republiške uprave za družbe- 
ne prihodke udeležencev v de- 
lu sveta tudi Republiški sekre- 
tariat za finance, kot udeleže- 
nec ni predviden Izvršni svet 
Skupščine SR Sloveniie. 

Zveza sindikatov se ni do- 
končno .opredelila o ustanovi- 
tvi družbenega sveta oziroma 
je odločitev pogojevala z opre- 
delitvijo v ustreznih organih 
Republiške konference SZDL. 
Le-ti pa k predlaganemu 
osnutku dogovora niso imeli 
pripomb. V skladu s pripomba- 
mi zakonodajno pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije je konkretizirano delovno 
področje tega sveta glede na 
naloge Republiške uprave za 
družbene prihodke, določene 
z zakonom o upravah za druž- 
bene prihodke. 

Delegate v družbeni svet de- 
legirajo organi oziroma druga 
telesa, ki jih določijo udele- 
ženci v svojih splošnih aktih, v 
katerih urede tudi način njiho- 
vega delegiranja ter postopek 
za oblikovanje smernic za nji- 
hovo delo v družbenem svetu. 
Po dogovoru je predviden 
koordinacijski odbor, ki pa 
skrbi samo za opravljanje or- 
ganizacijskih nalog v zvezi z 
delom sveta na podlagi delov- 
nega programa družbenega 
sveta, ne obravnava pa vsebin- 
skih vprašanj z delovnega po- 
dročja sveta. Glede na tako 
vlogo koordinacijskega odbo- 
ra so njegovi člani le Skupšči- 
na SR Slovenije, družbenopo- 
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litične organizacije in upravni 
organ, ki opravlja tudi strokov- 
no delo za družbeni svet. 

Na podlagi podpisanega do- 

Pri Zavodu SR Slovenije za 
varstvo naravne in kulturne 
dediščine obstaja posebna or- 
ganizacijska enota Restavra- 
torski atelje, ki opravlja resta- 
vratorska dela na predmetih in 
objektih kulturne dediščine. 
Zakon o naravni in kulturni de- 
diščini predvideva v 85. členu, 
da za tovrstna dela lahko druž- 
benopolitična skupnost usta- 
novi posebno organizacijo za 
varstvo. Po drugi strani pa ta 
zakon in zakon o organizaciji 
in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij med nalo- 
gami Zavoda SR Slovenije za 
varstvo naravne in kulturne 
dediščine ne predvideva 
opravljanje restavratorske de- 
javnosti. 

Tako predvideva predlog za 
izdajo zakona o ustanovitvi 

Zakon o upravah za družbe- 
ne prihodke (Uradni list SRS, 
št. 3/81) je uredil temeljna 
vprašanja organiziranja in de- 
lovanja uprav za družbene pri- 
hodke. Učinkovitejše izvajanje 
davčne politike pa zahteva na- 
daljnje spremembe s katerimi 
bi zagotovili poenotenje dela 
uprav za družbene prihodke, 
jasneje opredelili položaj poo- 
blaščenih uradnih oseb na po- 
sameznih operativnih nalogah 
in temu primerno uredili na- 
grajevanje. 

Učinkovitost uprav za druž- 
bene prihodke je potrebno za- 
gotoviti zaradi novih obvezno- 
sti, ki so jih le-te že sprejele z 
zakonom o upravah za družbe- 

govora o oblikovanju družbe- 
nega sveta za Republiško 
upravo za družbene prihodke 
bo pripravljen ustrezen zakon. 

(ESA-932) 

Restavratorskega centra izlo- 
čitev organizacijske enote Re- 
stavratorski atelje iz Zavoda 
SR Slovenije za varstvo narav- 
ne in kulturne dediščine in iz 
nje ustanovitev delovne orga- 
nizacije Restavratorski center. 
Preoblikovanje delovne enote, 
ki deluje v okviru republiške 
uprave v delovno organizacijo, 
narekujejo potrebe varstva 
kulturne dediščine ter obseg 
in zahtevnost specializiranih 
delovnih nalog na tem področ- 
ju. Prenos restavratorske de- 
javnosti iz področja državne 
uprave v področje kulturnih 
dejavnosti pomeni tudi vskla- 
ditev te dejavnosti s preje na- 
vedenima zakonoma. 

Za ustanovitev delovne or- 
ganizacije Restavratorski cen- 
ter so izpolnjeni vsi pogoji po 
zakonu o združenem delu. 

(ESA- 924) 

ne prihodke (odmera prispev- 
kov za družbene dejavnosti) ali 
se predvidevajo v predlogu za- 
kona o davkih občanov in sicer 
ugotavljanje izvora premože- 
nja in obdavčevanje nedovo- 
ljene dejavnosti (šušmarstvo). 
Glede na omejitve v zvezi z 
izvajanjem politike gospodar- 
ske stabilizacije, se ta vpraša- 
nja ne morejo izključno razre- 
ševati s širjenjem uprav za 
družbene prihodke, temveč z 
večanjem učinkovitosti na 
vseh področjih, predvsem pa 
tam, kjer so danes prisotne 
največje anomalije. Obdavči- 
tev dohodkov iz kmetijstva po 
dohodku in dejanskem dohod- 
ku in ne več po katastrskem 

dohodku, bo tudi bistveno 
spremenila obseg in možno 
učinkovitost na tem področju, 
ki pa je v svojem delovanju te- 
sno vezano na izvajanje celot- 
ne kmetijske politike v repu- 
bliki. 

Učinkovitost uprav za druž- 
bene prihodke je v največji 
meri odvisna od upoštevanja 
operativnega dela predvsem 
na področju davčne izterjave, 
kontrole in inšpekcijskega de- 
la, zato so rešitve v osnutku 
zakona predvsem v tej smeri. 
Uvedba službenih oblek za 
operativne delavce, katerih de- 
lo je vezano na teren, bo bi- 
stveno pripomogla k enotnej- 
šemu delu, spremenjenemu 
odnosu do teh služb, tako v 
samih upravah za družbene 
prihodke, kot v odnosih do za- 
vezancev, ter zavezancev v 
odnosih do uprav. 

Za učinkovitejše delo je po- 
trebna enotnejša in bolj pove- 
zana služba, ki bo sposobna 
učinkovito preprečevati nega- 

tivne pojave, davčne zatajitve,, 
prilaščanja družbenega pre- 
moženja in drugih špekulacij. 
Večjo doslednost pri izpolnje- 
vanju davčnih obveznosti bo- 
mo dosegli tudi z razrešitvijo 
kadrovskih vprašanj na opera- 
tivnih nalogah kjer ugotavlja- 
mo slabo in nezadostno ka- 
drovsko zasedenost pa tudi 
fluktuacija delavcev je na teh 
delih in nalogah največja. 
Strokovna in jasna navodila za 
delo ter ustrezno nagrajevanje 
operativnih delavcev nam za- 
gotavlja uresničitev zastavlje- 
nih ciljev. 

Pbenotenj^ pri izvajanju 
davčne politike v SR Sloveniji 
naj bi se zagotovilo tudi z več- 
jo vertikalno povezanostjo, s 
čimer zagotovimo ustreznejši 
nadzor nad izvajanjem te poli- 
tike, konkretno pa bi bil ta 
nadzor vezan tudi glede pred- 
hodnega soglasja k postavlja- 
nju in razreševanju direktorjev 
občinskih in medobčinskih 
uprav za družbene prihodke. 

Predlog odloka o 
načrtu statističnih 
raziskovanj SR 
Slovenije v letu 1982 

(ESA-5) 

Po programu statističnih ra- za dopolnitve je potrebna 
ziskovanj, pomembnih za vso pravna osnova, s katero se do- 

o^5lUzbirarno 'uc^' Poc|atke ločijo obveznosti dajalcev po- za SR Slovenijo. Predlog pro- datkov in statistične službe. Po 
grama za leto 1982 predvideva zakonu o statističnih razisko- 
številne spremembe in dopol- vanjih, pomembnih za vso dr~ 
nitve, ki so potrebne zaradi ak- žavo, določi Zvezni izvršni svet 
tualizacije vsebine statističnih program raziskovanj in ga 
raziskovanj v zvezi s planira- predloži Skupščini SFRJ v 
njem in spremljanjem družbe- sprejetje. Po enakem postop- 
nega razvoja. Zaradi posebnih ku naj bi tudi v SR Sloveniji 
potreb, ki jih ima SR Slovenija, sprejeli odlok o načrtu dopol- 
pa je treba nekatera raziskova- nitev statističnih raziskovanj 
nja se dopolniti s posameznimi pomembnih za SR Slovenijo v 
vprašanji oziroma opraviti sa- |etu 1982 iz programa statistič- 
mostojna statistICna razisko- nih raziskovanj, pomembnih 
vanja, pomembna za repu- 2a vso državo 
bliko. 

V načrtu, ki je priloga odlo- Ker je bil Odlok o Programu 
ku, so podrobno navedena po- statističnih raziskovanj, po- 
samezna raziskovanja. Pri vsa- membnih za vso državo sprejet 
kem je označeno, ali gre za šele 19. 3. 1982 (Ur. I. SFRJ, št. 
dopolnitev statističnega razi- 14), nismo mogli prej predloži- 
skovanja, ki je pomembno za ti republiškega Odloka o do- 
vso državo, ali pa gre za razi- polnitvi statističnih razisko- 
skovanje, pomembno za repu- vanj, pomembnih za SR Slove- 
bliko. nijo. 

Predlog za izdajo 
zakona o ustanovitvi 
delovne organizacije 
Restavratorski center z 
osnutkom zakona 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
upravah za družbene 
prihodke s tezami za 
osnutek zakona 
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Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 

Medresorska delovna skupina Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pripravo poročila o 
delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in 
drugih nesrečah 

POROČILO 

o uresničevanju enotnega sistema 

organizacije, odgovornosti in obveznosti 

ob naravnih in drugih nesrečah v SR 

Sloveniji (ESA-923) 

POVZETEK 

i. 
V Sloveniji nekatere naravne in druge nesreče stalno 

ogrožajo varnost ljudi, družbeno in zasebno imetje. Med 
potencialno najbolj nevarnimi so predvsem potresi, najpo- 
gosteje pa se pojavljajo požari, poplave, prometne ne- 
sreče, snežni in zemeljski plazovi, pozebe, neurja s točo, 
eksplozije plina in nekatere druge. 

Za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč mo- 
ramo vsako leto uporabiti znaten del narodnega dohodka. 
Tako so na primer 1980. leta poplave, požari in žled pov- 
zročili za približno 4 milijarde din škode, kar znaša 1,6% 
družbenega proizvoda SR Slovenije v 1980. letu, 1981. leta 
pa so samo požari povzročili za 549,989.974 din neposre- 
dne škode, kar je za 101,6% več od požarne škode 1980. 
leta. 

Zaradi pogostega pojavljanja naravnih in drugih nesreč 
ter naraščanja škode je bila okrepljena aktivnost Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih orga- 
nov, organizacij in skupnosti ter občin pri izpopolnjevanju 
enotneg sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti 
ob naravnih in drugih nesrečah. Izvršni svet si je prizade- 
val za dopolnitev dosedanjih in uveljavitev novih sistem- 
skih rešitev ter drugih ukrepov za večjo učinkovitost pri 
spremljanju in proučevanju nevarnosti naravnih in drugih 
nesreč in pri njihovem preprečevanju ter za krepitev orga- 
niziranosti in pripravljenosti za zaščito in reševanje ljudi in 
imetja ob nesrečah. 

"■ / 
Pri uresničevanju preventivnih in drugih ukrepov za 

zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami so bili v 
Sloveniji v minulem srednjeročnem obdobju doseženi po- 
membnejši rezultati, zlasti na področju zaščite pred po- 
tresi in poplavami ter pri zatiranju in preprečevanju širje- 
nja nalezljivih bolezni. 

Tako je bila za zaščito pred potresi izpopolnjena pravno 

normativna osnova za zagotavljanje potresne varnosti ob- 
jektov, z učinkovitejšim nadzorom pa se zagotavlja dosle- 
dnejše spoštovanje omenjenih predpisov pri projektiranju 
in graditvi objektov. 

Za zaščito pred erozijo in hudourniškimi vodami je bilo v 
minulem obdobju zgrajenih za 693.332.846idin varovalnih 
objektov, tako da je zagotovljena približno 12% urejenost 
erozijskih žarišč in hudournikov, za zaščito pred visokimi 
vodami nižinskih vodotokov pa je bilo zgrajenih za 
8.232.713.738 din vodnogospodarskih objektov in naprav, 
kar je približno 50% urejenost vodotokov. 

V skladu z republiškim zakonom o sistemu obrambe 
pred točo iz 1979. leta potekajo priprave za vzpostavitev 
tega sistema v severovzhodni Sloveniji, v osrednjem delu 
Slovenije in na Primorskem. Projekt, ki naj bi veljal okrog 
220,820.000 din, naj bi bil dokončan do 1985. leta. 

Posebno vidni uspehi so doseženi na področju zatiranja 
in preprečevanja nalezljivih bolezni. Podatki o gibanju 
kapljičnih nalezljivih bolezni (davica, otroška ohromelost, 
mrtvični krč, oslovski kašelj in drugo) kažejo, da se z 
doslednim izvajanjem protiepidemičnih ukrepov njihovo 
gibanje učinkovito nadzoruje, nekatere od teh bolezni pa 
so že povsem zatrte (npr. davica in otroška ohromelost). 
Mnogo večji problem so črevesne nalezljive bolezni, zlasti 
tiste pri pojavljanju katerih je bistvenega pomena osebna 
higiena. Te so v porastu. Velika in stalna potencialna 
nevarnost so zastrupitve s hrano, še nadalje pa se slabša 
situacija glede stekline v Sloveniji. 

Vse bolj organizirano se uresničujejo tudi sklepi za 
zaščito pred plazovi, zlasti snežnimi, še zlasti na železni- 
cah, cestah in smučiščih. 

Preventivna dejavnost je močno okrepljena tudi na po- 
dročju požarnega varstva, čeprav podatki o požarih in 
škodi zaradi požarov tega ne potrjujejo. Glede na to da je 
človek povzročitelj 80% vseh požarov, je preventivno de- 
lovanje usmerjeno predvsem v osveščanje in usposablja- 
nje delovnih ljudi in občanov za preprečevanje požarov in 
gašenje začetnih požarov. 

Precej slabši rezultati so doseženi na področju prepre- 
čevanja in zmanjševanja onesnaženosti zraka, voda in 



zemljišča, čeprav so Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostdra in nekateri drugi organi in organizacije 
sprejeli nekatere ukrepe na normativnem, organizacij- 
skem in planskem področju za ureditev stanja na tem 
področju. Prav tako kljub pobudam Skupščine SR Slove- 
nije in obalnih občin ni bilo posebnega napredka pri 
organiziranju enotne službe za zaščito in reševanje člove- 
ških življenj in materialnih dobrin na morju oziroma obal- 
nem območju. 

Ob pregledu družbenih planov razvoja za obdobje 
1981-1985 je ugotovljeno, da so nosilci planiranja, pred- 
vsem samoupravne interesne skupnosti, v svojih razvojnih 
planih v precejšnji meri upoštevali naloge za preprečeva- 
nje naravnih in drugih nesreč, vendar se ob tem ugotavlja 
(kot skupna značilnost), da za mnoge od teh nalog niso 
zagotovljena sredstva. Posebno kritično je stanje glede 
materialnih možnosti za preprečevanje nesreč oziroma za 
krepitev pripravljenosti za ukrepanje ob nesrečah na po- 
dročju komunalnega gospodarstva, z velikimi gmotnimi 
težavami pa se srečujejo tudi organizacije s področja 
kulture pri zaščiti kulturnih dobrin. 

Med razlogi za premalo organizirano in načrtno preven- 
tivno delovanje je treba posebej omeniti pomanjkanje 
ustreznih temeljnih raziskav o možnih nevarnostih narav- 
nih in drugih nesreč ter o njihovih posledicah. Nekatere 
raziskave (kot na primer seizmološke, geološke, hidrolo- 
ške in druge) ter ocene ogroženosti so nujno potrebne za 
načrtovanje in smotrno uresničevanje preventivnih in dru- 
gih ukrepov za zaščito pred nesrečami, za usmerjanje 
razvoja civilne zaščite in za uresničevanje priprav za od- 
pravljanje posledic nesreč. 

Takšne raziskave so še posebno potrebne za prostorsko 
in urbanistično planiranje in urejanje ter za projektiranje 
in graditev objektov, pri čemer je treba poudariti, da lahko 
bistveno prispevajo k racionalni uporabi razpoložljivih 
družbenih sredstev. 

III. 
Za zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in dru- 

gih dobrin ob množičnih naravnih in drugih nesrečah, v 
izrednih razmerah in v vojni razvijamo civilno zaščito kot 
del splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Podatki o njenem razvoju ter uspešno ukrepanje civilne 
zaščite ob nesrečah kažejo, da je bil na tem področju, 
zlasti v minulem srednjeročnem obdobju, dosežen viden 
napredek. Pri usmerjanju razvoja civilne zaščite je bilo v 
ospredju vodilo, da je treba celotno organizacijsko ka- 
drovsko strukturo, usposobljenost in opremljenost njenih 
posameznih sestavin čimbolj prilagoditi dejanskim zahte- 
vam, ki izhajajo iz vsakega konkretnega okolja. 

Za preprečevanje naravnih in drugih nesreč in zaščito 
pred njihovimi posledicami so posebno pomembni rezul- 
tati, ki so bili doseženi pri usposabljanju delovnih ljudi in 
občanov za obrambo in zaščito. V tovrstno usposabljanji ■ 
je bilo v povprečju vključenih blizu 400.000 delovnih ljudi 
in občanov letno. Ob tem je treba pripomniti, da si Repu- 
bliški sekretariat za ljudsko obrambo močno prizadeva, da 
bi izboljšal kvaliteto tega usposabljanja. 

V zadnjih letih se je znatno okrepila pripravljenost orga- 
nizacij združenega dela, družbenih organizacij, društev in 
drugih organizacij za izvajanje zaščitnih in reševalnih na- 
log, zlasti še tistih, ki se v svoji redni dejavnosti ukvarjajo z 
zaščito in reševanjem ljudi in imetja ali temu sorodno 
dejavnostjo. 

V minulih nekaj letih je bil dosežen posebno viden 
napredek pri opremljenosti in usposobljenosti nekaterih 
operativnih enot organov za notranje zadeve za izvajanje 
reševalnih nalog (zlasti to velja za helikoptersko enoto 
RSNZ ter enoto za opravljanje posebnih zaščitnih nalog), v 
tem letu je bil ustanovljen in že dela mobilni ekološki 
laboratorij za hitro odkrivanje, identifikacijo, dozimetrijo 
in dekontaminacijo škodljivih kemičnih, bioloških in ra- 
dioaktivnih snovi, letos bodo usposobljena tudi štiri letala 
za gašenje gozdnih in drugih večjih požarov. 

V zadnjih letih so se kadrovsko precej okrepili tudi štabi 
in enote civilne zaščite. Tako je bilo 1976. leta v Sloveniji v 
štabe in enote civilne zaščite vključenih 171.691 ali 9,5% 

vseh prebivalcev v republiki, na koncu 1981. leta pa že 
prek 250.000 ali 13,3% vseh prebivalcev. Med enotami je 
540 dokaj močnih občinskih specializiranih enot civilne 
zaščite, ki vključujejo 11.445 članov. Skupno je v speciali- 
zirane enote na vseh ravneh vključenih prek 130.000 čla- 
nov, v splošne (univerzalne) enote pa okoli 70.000 članov. 
Med posameznimi enotami so najbolje organizirane, 
usposobljene in opremljene enote za prvo medicinsko 
pomoč, gasilske in tehnično reševalne enote. 

V zadnjem obdobju je bil dosežen velik napredek tudi 
pri delovanju štabov za civilno zaščito. Štabi delujejo v 
približno 1430 organizacijah združenega dela, 1050 kra- 
jevnih skupnostih, 22 vaseh, vseh občinah, mestu Ljub- 
ljani in republiki. 

Bistvene pomanjkljivosti na področju priprav civilne za- 
ščite so predvsem naslednje: 

- civilna zaščita še ni organizirana v vseh ožjih bivalnih 
in delovnih okoljih, posebno slabo je civilna zaščita orga- 
nizirana v stanovanjskih zgradbah, zaselkih in vaseh; 

- predpisani pouk civilne zaščite je v povprečju končalo 
le okrog 54% vseh članov, kar kaže, da so enote, zlasti v 
krajevnih skupnostih, za delo dokaj slabo usposobljene; 

- posebno problematična je opremljenost štabov in 
enot za zaščito in reševalno opremo ter pripomočki. V 
povprečju je opremljenost 40 do 50%, vendar so nekatere 
enote (npr. za RBK zaščito, veterinarske) še znatno pod 
tem povprečjem. Še vedno ni rešen problem proizvodnje 
ustrezne opreme in sredstev civilne zaščite. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo in Republiški 
štab za civilno zaščito si ob podpori družbenih organov in 
družbeno političnih organizacij prizadevata odpraviti 
omenjene pomanjkljivosti in ob nekoliko večjih finančnih 
vlaganjih zagotoviti hitrejši razvoj civilne zaščite. 

IV. 
Za hitro in uspešno odpravljanje posledic naravnih in 

drugih nesreč je poleg učinkovite zaščite, reševanja živ- 
ljenj in imetja ob nesreči zelo pomembna organiziranost in 
pripravljenost posameznikov in celotne družbene skuposti 
za hitro ugotavljanje posledic nesreče, za zagotovitev naj- 
nujnejših življenjskih in delovnih razmer za načrtno dolgo- 
ročno odpravljanje posledic nesreč. 

Te priprave so v Sloveniji precej napredovale. V prete- 
klih treh letih sta Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo in Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora (pri obrambnosamozaščitnem usposabljanju) 
usposobila nekaj manj kot 200 strokovnih kadrov za izva- 
janje Navodila o enotnih metodologiji za ocenitve škod ob 
elementarnih nesrečah in ocenitve uporabnosti ob po- 
tresu in drugih nesrečah poškodovanih objektov. Pri Re- 
publiškem štabu za civilno zaščito so stalne zaloge mate- 
rialnih sredstev za začasno nastanitev približno 11.000 
prebivalcev. Zaloge oblikujejo tudi občine in organizacije 
Rdečega križa, za ta namen pa je predvidena tudi uporaba 
taborne in druge opreme taborniških organizacij in terito- 
rialne obrambe. Do 1990. leta naj bi skupne zaloge zado- 
ščale za začasno nastanitev približno 70.000 ljudi. Posebej 
je treba opozoriti na pozitivne izkušnje in rezultate, ki smo 
jih v Sloveniji dosegli pri ohranjanju materialnih sredstev 
pomoči, ki so bila uporabljena v preteklih nesrečah, zlasti 
ob potresu v Posočju. Iz teh sredstev je bilo poslanih v 
Črno goro 231 prikolic, 47 je bilo danih v uporabo Republi- 
ški konferenci ZSMS, z 49 uporabnimi prikolicami pa še 
vedno upravlja Republiški štab za civilno zaščito in so 
pripravljene za uporabo ob morebitni nesreči. 

V SFRJ smo v skladu z ustavnimi rešitvami sistemsko 
uredili oblikovanje solidarnostnih sredstev za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč kot trajno sestavino socialistič- 
nih samoupravnih odnosov in stalno aktivnost samou- 
pravnih in družbeno političnih organizacij in skupnosti na 
načelih družbenega dogovarjanja in samoupravnega spo- 
razumevanja. Enotni sistem oblikovanja in uporabe soli- 
darnostnih sredstev, ki je uveljavljen s temi medrepubli- 
škimi družbenimi dogovori, je namenjen organizirani po- 
moči ob hujših nesrečah (potresu, poplavi) prizadetim 
socialističnim republikam in socialističnima avtonomnima 
pokrajinama. 
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V Sloveniji smo na podlagi Zakona o oblikovanju sred- 
stev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč 
sprejeli še Družbeni dogovor o načinu uporabe in uprav- 
ljanja s sredstvi solidarnosti ter tako zagotovili samou- 
pravno odločanje delovnih ljudi in občanov o uporabi teh 
sredstev ter odgovornost za njihovo namensko trošenje. 

Celovit in enoten sistem zagotavljanja sredstev solidar- 
nosti, kakršnega smo sprejeli z medrepubliškimi dogovori, 
pa razen enotne metodologije za ugotavljanje in oceno 
škode v praksi še ni bil v celoti uveljavljen, temveč je bilo 
zbiranje solidarnostnih sredstev ob nekaterih večjih potre- 
sih urejeno s posebnimi zakoni kot tudi drugimi ukrepi 
zunaj sistema, kakršnega smo izoblikovali z družbenimi 
dogovori. 

Zvezni sekretariat za finance je že nekajkrat dal pobudo 
za povečanje prispevkov socialističnih republik in avtono- 
mnih pokrajin za oblikovanje solidarnostnih sredstev na 
medrepubliški ravni. SR Slovenija in še nekatere druge teh 
pobud niso sprejele z utemeljitvijo, da v sedanjih zaostre- 
nih gospodarskih razmerah ni smotrno povečevati pri- 
spevkov socialističnih republik in avtonomnih pokrajin za 
oblikovanje solidarnostnih sredstev na medrepubliški 
ravni, saj sedanja letna obveznost SR Slovenije znaša že 
kar štirikratno vrednost sicer dogovorjene višine solidar- 
nostnih sredstev. 

Menimo, da bi bilo treba zaradi velike obremenjenosti 
socialističnih republik in pokrajin celo ustrezno povečati 
osnovo za uveljavljanje medrepubliške solidarnosti, in si- 
cer od sedanjih 3% na 5% družbenega proizvoda. Pred- 
vsem pa bi bilo treba dosledno upoštevati načelo družbe- 
nega dogovora, da vsaka republika najprej uporabi vsa 
svoja lastna sredstva in le če ta ne zadoščajo za odpravo 
škode in so izpolnjene še druge zahteve, se lahko upora- 
bijo sredstva drugih republik, vendar največ do 2% celot- 
nega družbenega proizvoda te republike. 

V SR Sloveniji se sredstva solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč oblikujejo pretežno iz enodnev- 
nega zaslužka delavcev in občanov v mesecu juliju ozi- 
roma enodnevnega zneska pokojnine upokojencev ter iz 
posebnega prispevka solidarnosti iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. Tako je bilo na primer v 1981. 
letu zbranih 353.000.000 din sredstev solidarnosti iz oseb- 
nega dohodka ter 287.000.000 din iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Sredstva solidarnosti se uporabijo za odpravljanje po- 
sledic naravne nesreče po posebnem sklepu odbora pod- 
pisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in 
upravljanja s sredstvi solidarnosti. Tako lahko organiza- 
cije, ki združujejo sredstva, obračunana sredstva solidar- 
nosti uporabljajo do odpoklica kot vir kratkoročnih obrat- 
nih sredstev, ki pa seveda morajo biti stalno likvidna. 

Dosedanji način obračunavanja in vplačevanja sredstev 
se je izkazal kot ustrezen in učinkovit in omogoča dokaj 
zanesljivo oceno o obsegu razpoložljivih sredstev. 

V obdobju od 1975 do 1980 je bilo za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč na območju SR Slovenije upo- 
rabljenih skupaj 887 milijonov din ali 47,5% skupno po- 
rabljenih sredstev za odpravljanje posledic naravnih ne- 
sreč. 

Za pomoč SR Črni gori je bilo po posebni zakonski 
ureditvi iz tega vira solidarnostnih sredstev uporabljenih 
824 milijonov din v 1979. in 1980. letu, kar je 52,5% vseh 
uporabljenih solidarnostnih sredstev v SR Sloveniji v tem 
času. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj oblikovanja in uporabe 
sredstev solidarnosti ter pripomb podpisnikov družbe- 
nega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi 
solidarnosti kot tudi drugih družbenih dejavnikov bi bilo 
potrebno izpopolniti družbeni dogovor. Natančneje bi mo- 
rali opredeliti vlogo, odgovornost in obveznosti posamez- 
nih podpisnikov družbenega dogovora, še posebej Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije pri ure- 
sničevanju družbenega dogovora, in sicer na temelju nji- 
hove vloge v družbeno političnem sistemu. Družbeni do- 

govor bi moral spodbujati preventivno delovanje v obči- 
nah. 

V. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da dose- 

danje ravnanje in rezultati pri obvladovanju naravnih in 
drugih nesreč potrjujejo umestnost in tudi učinkovitost 
sistemskih rešitev vzpostavljanja in delovanja enotnega 
sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob na- 
ravnih in drugih nesrečah, ki temeljijo predvsem na siste- 
mih splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter 
socialistične solidarnosti in vzajemnosti. Vendar je ob tem 
potrebno opozoriti, da kljub organizirani in načrtnejši de- 
javnosti pri izpopolnjevanju normativno pravne osnove 
enotnega sistema varstva in zaščite ljudi in imetja pred 
vsemi vrstami in oblikami ogrožanja, praktičnem organizi- 
ranju in usposabljanju delovnih ljudi in občanov in njiho- 
vih samoupravnih organizacij in skupnosti za preventivno 
delovanje, za zaščito in reševanje nismo dosegli zadovolji- 
vih rezultatov pri preprečevanju nesreč in zmanjševanju 
njihovih pošledic. To dokazujejo podatki o naraščanju 
števila nesreč, zlasti tistih, ki jih povzroča človek, ter 
podatki o naraščanju škode, nastale ob nesrečah. 

Očitno je, da v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, zlasti v vseh delovnih in bivalnih okoljih, na- 
menjajo premalo pozornosti praktičnemu uresničevanju 
preventivnih in drugih ukrepov za zaščito pred nesrečami 
pri redni dejavnosti organizacij in skupnosti ter vsako- 
dnevnemu samozaščitnemu delovanju delovnih ljudi in 
občanov. Kljub izpopolnjeni normativno pravni ureditvi 
varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami se 
v praksi slabo uveljavlja odgovornost posameznikov, inš- 
pekcijskih služb in drugih organov in organizacij, ki mo- 
rajo skrbeti za uresničevanje predpisov. 

Pri nadaljnjem razvoju in krepitvi organiziranosti in pri- 
pravljenosti za,obvladovanje naravnih in drugih nesreč si 
je treba predvsem prizadevati za uresničitev naslednjih 
nalog: 

- še nadalje je treba spremljati in proučevati delovanje 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obvezno- 
sti ob naravnih in drugih nesrečah in zagotoviti dopolnje- 
vanje tega sistema v skladu z načeli splošne ljudske 
obrambe, družbene samozaščite ter socialistične solidar- 
nosti in vzajemnosti. Ob upoštevanju teh načel je treba z 
zakonsko in drugo normativno ureditvijo ter v procesu 
družbenega planiranja zagotoviti možnosti za najširše po- 
družbljanje varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 

- okrepiti je potrebno uporabno znanstveno razisko- 
valno in strokovno dejavnost pri odkrivanju nevarnosti 
naravnih in drugih nesreč in načrtovanju zaščite pred 
njimi. Zato je treba izboljšati kadrovske in materialne mož- 
nosti organizacij združenega dela in drugih organizacij, ki 
morajo spremljati in proučevati nevarnosti naravnih in 
drugih nesreč (na primer s področja seizmologije, hidrolo- 
gije, meteorologije, varstva in zaščite človekovega okolja 
in drugih); 

- v vseh temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, posebno še v vseh bivalnih in delovnih okoljih, je 
treba zagotoviti redno spremljanje in ugotavljanje nevar- 
nosti naravnih in drugih nesreč ter na tej osnovi zasnovati 
samozaščitno delovanje; 

- v vseh temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih je treba oceniti organiziranost in pripravljenost za 
preventivno delovanje in ukrepanje ob nesrečah ter jo 
načrtno izpopolnjevati in krepiti v skladu z usmeritvami, ki 
izhajajo iz poročila o uresničevanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in 
drugih nesrečah v SR Sloveniji; 

- pri vzgoji in izobraževanju na vseh stopnjah izobraže- 
vanja, družbeno političnem usposabljanju in usposablja- 
nju s področja splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite je treba nameniti večjo pozornost samozaščit- 
nemu osveščanju in usposabljanju delovnih ljudi in obča- 
nov za odkrivanje in odstranjevanje vzrokov nesreč ter za 
zaščito in reševanje ob nesrečah; 
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- poostriti je treba nadzor nad uresničevanjem zakon- 
skih in drugih predpisov s področja varstva in zaščite pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter glede uresničevanja 
obveznosti s tega področja, določenih z družbenimi dogo- 
vori, samoupravnimi sporazumi in drugimi akti družbeno 
političnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti 
in drugih samoupravnih skupnosti in organizacij; 

- družbeno politične skupnosti, samoupravne intere- 
sne skupnosti in organizacije združenega dela naj preve- 
rijo in dopolnijo plane razvoja v srednjeročnem in dolgo- 
ročnem obdobju z nalogami, ki so pomembne za učinko- 
vito zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- za zaščito pred potresi je treba usposobiti mrežo 
seizmoloških opazovalnic, izdelati karte seizmične nevar- 
nosti, izpopolniti normativno pravno osnovo zaščite pred 
potresi na področju prostorskega in urbanističnega ureja- 
nja ter gradbeništva; 

- pri zaščiti pred poplavami si je treba prizadevati, da 
bodo naselja čimprej zavarovana pred 50-letnimi vodami, 
večja melioracijska območja pa najmanj pred 25-letnimi 
vodami; 

- na rekah Dravi, Savi in Soči je treba izpopolniti sistem 
alarmiranja; 

- do 1985. leta je treba uresničiti program izgradnje 
oziroma modernizacije sistema obrambe pred točo; 

- pri zaščiti pred snežnimi plazovi je treba pospešiti 
izdelavo katastra plazov in ustreznih ocen ogroženosti 
posameznim območij v SR Sloveniji ter na njihovi podlagi 
uresničiti prostorske in druge ukrepe za zaščito pred pla- 
zovi, izpopolniti je treba mrežo opazovalnic za spremljanje 
nevarnosti plazov ter nadaljevati z načrtno vzgojo prebi- 
valstva za zaščito pred nevarnostmi v gorah, uresničiti je 
treba programe izgradnje zaščitnih objektov pred plazovi 
na cestah in železnicah; 

- pri požarni varnosti je treba pospešiti izdelavo požar- 
novarnostnih ocen in načrtov v vseh organizacijah združe- 
nega dela in drugih organizacijah, krajevnih skupnostih in 
občinah, usposobiti regijske centre požarnega varstva za 
najzahtevnejše gasilske intervencije, okrepiti osveščanje 
in usposabljanje delovnih ljudi in občanov za preprečeva- 
nje požarov in pričeti z izobraževanjem požarnovarnostnih 
kadrov na višji in visoki stopnji; 

- pri preprečevanju onesnaževanja ozračja je potrebno 
predvsem odpravljati vire onesnaževanja, čimprej usposo- 
biti tudi analitično nadzorni in alarmni informacijski si- 
stem za varstvo zraka, pri preprečevanju onesnaženosti 
voda pa si je treba prizadevati, da bi čimprej odpravili IV. in 
III.-IV. kakovostni razred naših voda in zagotovili učinko- 
vito zaščito virov pitne vode, zlasti rezervatov podtalnice, 
iz katerih se oskrbujejo s pitno vodo mesta in drugi večji 
naseljeni kraji; 

- v obalnih občinah je treba organizirati in usposobiti 
enotno službo za zaščito in reševanje človeških življenj in 
materialnih dobrin na morju; 

/ -na temelju, usklajenih programov higienske in epide- 
miološke dejavnosti, zlasti v osnovni zdravstveni službi, je 
treba izboljšati možnosti za učinkovitejše preprečevanje 
nalezljivih bolezni in pravočasno protiepidemično ukrepa- 
nje, pri čemer je treba še posebno usposobiti zdravstvene 
službe za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah in v 
vojni; 

- organizacije združenega dela s področja elektrogo- 
spodarstva, premogovništva, PTT prometa in druge orga- 
nizacije, ki tvorijo velike sisteme ali upravljajo z družbeno 
pomembnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, mo- 
rajo ustrezno ukrepati, da se bo zmanjšala ranljivost orga- 
nizacije (sistema), objektov in naprav ob nesrečah, izre- 

dnih razmerah in v vojni ter bistveno izboljšati organizira- 
nost in akcijsko sposobnost za učinkovito ukrepanje, če 
pride do večjih motenj pri njihovem delovanju; 

- z zakonom in drugimi predpisi je treba urediti izvaja- 
nje gradbenotehničnih ukrepov zaščite pri graditvi objek- 
tov, prav tako je treba podrobneje normativno urediti 
uresničevanje prostorskih in urbanističnih ukrepov za- 
ščite; 

- pri nadaljnjem razvoju PTT zvez je treba zagotoviti 
čim večjo prilagojenost obstoječega sistema PTT zvez ter 
vseh funkcionalnih sistemov zvez zahtevam delovanja ob 
naravnih in drugih nesrečah in v vojni. Zgraditi je treba 
obhodni rezervni sistem žičnih in radiorelejnih zvez ter 
pospešiti progi ame zagotavljanja ustreznih zvez na ob- 
mejnih in hribovitih predelih Slovenije; 

- pri stanovanjskem gospodarstvu je treba načrtno 
izboljševati materialne in druge možnosti za uspešno za- 
ščito in reševanje ljudi v bivalnem okolju ob naravnih in 
drugih hudih nesrečah, pri čemer morajo samoupravne 
stanovanjske skupnosti skupaj s komunalnimi skupnostmi 
določiti in urediti tudi ustrezna začasna bivališča; 

- organi, organizacije in skupnosti s področja varstva in 
zaščite naravne in kulturne dediščine morajo v skladu z 
ogroženostjo zagotoviti najnujnejše materialne in druge 
razmere za zaščito kulturnih dobrin pred posledicami na- 
ravnih in drugih nesreč (mikrofilmanje dokumentacije, 
nakup ustrezne embalaže, izgradnja zaklonišč za kulturne 
spomenike itd.); 

- priprave civilne zaščite morajo postati sestavni del 
razvoja in dejavnosti vsake organizacije in skupnosti. V 
naslednjih letih je treba civilno zaščito oranizacijsko ure- 
diti v vseh bivalnih in delovnih okoljih, bistveno je treba 
izboljšati usposobljenost delovnih ljudi in občanov za sa- 
mopomoč ter usposobljenost štabov in enot civilne za- 
ščite, prav tako pa tudi opremljenost štabov in enot civilne 
zaščite, prav tako pa tudi opremljenost štabov in enot 
civilne zaščite, posebno še v krajevnih skupnostih. Še bolj 
načrtno se morajo v priprave in delovanje civilne zaščite 
vključevati s svojo dejavnostjo družbene organizacije, 
društva ter organizacije združenega dela in druge organi- 
zacije, ki so pomembne za zaščito in reševanje. Posebno 
pozornost pri tem je treba nameniti krepitvi priprav komu- 
nalnih organizacij združenega dela. 

Štabi za civilno zaščito morajo bolj aktivno delovati tudi 
v miru, z/asti pri strokovno operativnem usmerjanju, us- 
klajevanju in povezovanju preventivne dejavnosti ter pri- 
prav in delovanja civilne zaščite; 

- zagotoviti je treba, da bomo doma izdelali sredstva in 
opremo civilne zaščite, zlasti osebno zaščitno opremo, 
protipožarno in drugo opremo, ki se množično uporablja; 

- - pri ustvarjanju možnosti za učinkovito pomoč in hitro 
odpravljanje posledic ob morebitni naravni in drugi hudi 
nesreči je treba na vseh ravneh nadaljevati z zagotavlja- 
njem zalog materialnih sredstev, zlasti tistih, ki so ob 
nesreči najbolj potrebna za zagotovitev najnujnejših živ- 
ljenjskih in delovnih razmer. Ustrezne zaloge materialnih 
sredstev je potrebno za ta namen oblikovati tudi v zdrav- 
stvenih, veterinarskih, komunalnih, preskrbovatnih in dru- 
gih organizacijah združenega dela; 

- v skladu z izkušnjami in dejanskimi zahtevami je treba 
nadaljevati z izpopolnjevanjem sistema oblikovanja in 
uporabe sredstev solidarnosti, pri čemer je treba upošte- 
vati, da so združena solidarnostna sredstva namenjena 
predvsem za zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer na 
prizadetem območju in da se z njihovo uporabo za de- 
lovne ljudi in občane izenačujejo možnosti odpravljanja 
posledic naravnih nesreč v širši družbeni skupnosti. 
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I. UVOD 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbeno- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije so 28. marca 
1979 ob obravnavi informacije o delovanju enot- 
nega sistema organizacije, odgovornosti in obvez- 
nosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR 
Sloveniji podprli prizadevanja in usmeritve Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije za nadaljnji raz- 
voj in krepitev pripravljenosti delovnih ljudi in obča- 
nov in njihovih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti za aktivno in učinkovito obvladovanje narav- 
nih in drugih nesreč ter med drugim sklenili: 

1. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oceni 
umestnost dosedanjih sistemskih rešitev in jih, če je 
potrebno, dopolni, tako da bodo celovito urejale 
postopek in ravnanje odgovornih družbenih dejav- 
nikov in zagotavljale enotno prakso ob naravnih in 
drugih nesrečah; 

2. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejme ustrezne ukrepe na normativnem, plan- 
skem in drugih področjih, s katerimi bo zagotavljal 
enotnost delovanja in učinkovitost sistema ter 
uspešen nadzor nad pripravami in aktivnostmi za 
preprečevanje nesreč, za zaščito in reševanje ob 
nesrečah in za odpravljanje njihovih posledic, pri 
čemer naj še posebej preveri ustreznost družbe- 
nega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s 
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic narav- 
nih nesreč in po potrebi predlaga ustrezne dopolni- 
tve; 

3. vsem temeljnim in drugim organizacijam zdru- 
ženega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim 
interesnim skupnostim, družbenopolitičnim skup- 
nostim in njihovim organom, družbenopolitičnim 

organizacijam in drugim priporočajo, da v skladu z 
usmeritvami in ukrepi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije temeljito in odgovorno preverijo in 
ocenijo svojo organiziranost, usposobljenost in 
opremljenost za ravnanje ob naravnih in drugih 
nesrečah ter sprejmejo potrebne ukrepe za učinko- 
vito preventivno delovanje, ukrepanje ob nesrečah 
in odpravljanje njihovih posledic. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si je prizade- 
val, da bi v tem poročilu, ki ga je v skladu s sklepom 
Skupščine SR Slovenije pripravil na podlagi prou- 
čevanja problematike naravnih in drugih nesreč, 
pridobljenih izkušenj, analize zakonskih in drugih 
predpisov ter planskih aktov, poročil in ocen izvrš- 
nih svetov občinskih skupščin, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, republiških upravnih organov in 
organizacij ter drugih, čimbolj celovito, objektivno 
in konkretno razgrnil stanje in problematiko na po- 
dročju preprečevanja naravnih in drugih nesreč, 
priprav za ukrepanje ob nesrečah in odpravljanje 
njihovih posldic ter hkrati opozoril na bistvene 
ukrepe in aktivnosti za nadaljnje uresničevanje 
omenjenega sklepa Skupščine SR Slovenije, pred- 
vsem v tem srednjeročnem obdobju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pričakuje, da 
bodo razprave o poročilu spodbudile najširšo sa- 
mozaščitno aktivnost delovnih ljudi in občanov in 
vseh drugih družbenih dejavnikov za doseganje 
praktičnih rezultatov pri preprečevanju naravnih in 
drugih nesreč ter zmanjševanju njihovih posledic, 
saj je prav to - kot se ugotavlja v poročilu - marsikje 
šibka stran delovanja na tem področju. To pa bi bil 
tudi neposreden in pomemben prispevek k organi- 
ziranim družbenim prizadevanjem za ustalitev in 
utrditev ekonomske situacije v državi. 

II. PREGLED STANJA 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je z obravnavo 
informacije in s sklepom o delovanju enotnega sistema orga- 
nizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih 
nesrečah v SR Sloveniji spodbudila široko aktivnost delovnih 
ljudi in občanov in njihovih samoupravnih organizacij in 
skupnosti za izboljšanje zaščite prebivalstva, materialnih in 
drugih dobrin pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami. 
Ob povečani in bolj organizirani aktivnosti na tem področju 
so bili doseženi posebno vidni rezultati pri izpopolnjevanju 
normativno pravne osnove enotnega sistema obrambe in za- 
ščite ljudje družbenega in zasebnega imetja pred vsemi vr- 
stami in oblikami ogrožanja, pri planiranju razvoja na tem 
področju, še zlasti glede konkretizacije razvojnih ciljev in 
usmeritev. V tem obdobju se je precej izboljšala tudi praktična 
pripravljenost posameznikov in celotne družbene skupnosti 
za ukrepanje ob nesrečah ter za odpravljanje njihovih posle- 
dic. 

Delovni ljudje in občani se vse bolj neposredno in aktivno 
vključujejo v odločanje o zadevah obrambe in zaščite pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter v praktično uresničevanje 
ukrepov in nalog s tega področja, s tem pa se neposredno 
uveljavlja in krepi njihova vloga temeljnih nosilcev sistema 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Enotnost 
sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti delovnih 
ljudi in občanov ter vseh drugih ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah prihaja do polnega izraza prav pri uresničevanju 
zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Dosedanja praksa in rezultati v celoti potrjujejo umestnost 
obstoječih sistemskih rešitev za obvladovanje naravnih in 
drugih hudih nesreč, zajetih v sistemih splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, sistemu socialistične soli- 
darnosti in vzajemnosti ter v drugih sestavinah družbenopoli- 
tičnega in ekonomskega sistema. 

1. UKREPI IN AKTIVNOSTI ZA 
PREPREČEVANJE NARAVNIH IN DRUGIH 
NESREČ 

Rezultati preventivnega delovanja kažejo, da temeljne in 
druge organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, sa- 
moupravne interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti 
in njihovi organi, družbenopolitične in družbene organizacije 
ter društva namenjajo vse več pozornosti uresničevanja ukre- 
pov in aktivnosti za preprečevanje naravnih in drugih nesreč 
in za zmanjševanje njihovih posledic. Uspehi in problemi, s 
katerimi se pri tem srečujejo, so prikazani v pregledu stanja 
po posameznih vrstah nesreč ter v pregledu ukrepov in aktiv- 
nosti po posameznih področjih: 

1. 1. Preventivna dejavnost glede na vrste 
nesreč 

V Sloveniji različne vrste naravnih in drugih nesreč stalno 
ogrožajo varnost ljudi, družbeno in zasebno imetje. Med naj- 
pogostejšimi in potencialno najbolj nevarnimi naravnimi ne- 
srečami so predvsem potresi, poplave, neurja s točo, žled, 
pozebe in plazovi; med drugimi nesrečami, ki jih povzroča 
predvsem človek s svojo dejavnostjo pa požari, prometne 
nesreče, eksplozije plina in drugih snovi, onesnaževanje 
ozračja, voda in zemljišča ter druge nesreče, ki spremljajo 
pospešeno urbanizacijo, industrializacijo in splošni tehnolo- 
ški razvoj. Za odpravljanje posledic nesreč moramo vsako leto 
uporabiti znaten del narodnega dohodka. V 1980. letu so na 
primer poplave, požari in žled povzročili za okoli 4 milijarde 
dinarjev škode. V letu 1981 pa je bila posebno velika požarna 
škoda, saj je znašala 549.989.974 dinarjev in je bila za 101,6% 
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večja od požarne škode v letu poprej To kaže, da lahko z 
učinkovitejšim preprečevanjem nesreč in zmanjševanjem nji- 
hovih posledic prihranimo precejšen del narodnega dohodka 
in ga uporabimo za druge namene. 

1.1.1. Potresi 
Med naravnimi nesrečami, ki lahko prizadenejo Slovenijo, 

so glede na možno jakost, obseg in posledice najbolj nevarni 
potresi. V Sloveniji so na primer, na okoli 90% vsega ozemlja 
možni potresi 7. in višje stopnje MCS (Mercalli-Cancani-Sie- 
berg). Potresi 9° MCS so možni na območju Ljubljane, Brežic, 
Tolmina, Idrije in še nekaterih drugih krajev, v potresno cono 
8° MCS pa se uvrščajo območja Kranja, Škofje Loke, Kamnika, 
Radovljice, Ilirske Bistrice, Novega mesta, Krškega, Laškega 
in nekatera druga. Na vseh teh območjih so možna večja 
rušenja objektov, zlasti tistih, ki niso zgrajeni po načelih 
potresno vame gradnje. 

Za območje Slovenije je izdelana globalna seizmološka 
karta maksimalnih jakosti. Karte seizmične nevarnosti še niso 
izdelane, prav tako še marsikje niso izdelane karte potresne 
mikrorajonizacije. 

Za spremljanje potresne aktivnosti in za izvajanje razisko- 
valnih in upravno-strokovnih nalog s področja seizmologije je 
bil 1979. leta ustanovljen Seizmološki zavod Slovenije. Zavod 
še ni ustrezno kadrovsko in tehnično opremljen. Na območju 
Slovenije delujeta samo dve klasični seizmološki postaji. Prav 
tako še ni organizirana tudi seizmološka služba v okviru 
občinskih upravnih organov za gradbeništvo. 

Glede na to, da je najbolj učinkovita oblika protipotresne 
zaščite potresno varna izgradnja, tej problematiki pri nas 
namenjamo precej pozornosti. Oblikovana je solidna pravno- 
normativna osnova za zagotavljanje potresne varnosti objek- 
tov, ki jo tvorijo Zakon o seizmološki službi iz leta 1979, 
Pravilnik o začasnih tehničnih predpisih za grajenje na potre- 
snih področjih (Ur. list SFRJ, št. 39/64), Odredba o dimenzio- 
niranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih 
(Ur. list SRS, št. 18/63), Pravilnik o tehničnih normativih za 
graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih (Ur. 
list SFRJ, št. 31/81) in drugi. 

Republiški gradbeni inšpektorat ugotavlja, da se omenjeni 
predpisi upoštevajo pri projektiranju in izgradnji objektov v 
družbenem sektorju, manj jih upoštevajo občani, ki gradijo 
sami, posebno problematične pa so v tem pogledu tako ime- 
novane »črne gradnje«, kjer ni strokovnega nadzora niti stro- 
kovnih graditeljev. 

Odločno je treba vztrajati, da projektantske in gradbene in 
druge organizacije pri projektiranju in graditvi vseh vrst ob- 
jektov dosledno spoštujejo predpise, s katerimi se zagotav- 
ljata varnost in stabilnost objektov. Dokazano je, da se ob 
upoštevanju predpisov o potresno vami izgradnji cena ob- 
jekta minimalno poveča (za 1-2% osnovne cene pri zagotav- 
ljanju varnosti za IX" MCS - Mercalli-Cancani-Sieberg - na- 
mesto VIIP MCS). Pri tem je treba upoštevati, da bi racional 
nost gradnje lahko povečali, če bi bile projektantom povsod 
na voljo karte potresne nevarnosti in karte seizmične mikrora- 
jonizacije. 

V tem srednjeročnem obdobju bo v skladu z gmotnimi 
možnostmi na področju zaščite pred potresi težišče na: 

- izgradnji observatorija, mreže regionalnih postaj in po- 
možnih opazovalnic ter opremljanju seizmološke mreže 
(skupna vrednost nalog znaša 82.600.000 din); 

- izpopolnjevanju pravno-normativne osnove zaščite pred 
potresi, predvsem izvedbenih predpisov o prostorskih, urba- 
nističnih in gradbeno tehničnih ukrepih zaščite; 

- raziskovalnem delu in izdelavi seizmološke dokumenta- 
cije, zlasti za prostorsko in urbanistično planiranje in ureja- 
nje. 

Še posebno je potrebno okrepiti aktivnosti s področja inže- 
nirske seizmologije in potresnega inženirstva za urejanje pro- 
stora, urbanizma in gradbeništva. 

1.1.2. Poplave 
V Sloveniji je okoli 70% hribovitih predelov, kjer izvira 

večina slovenskih vodotokov (Sava, Savinja in Soča s pritoki 
ter Mislinja in Meža). Od teh površin je okoli 8.800 km2 

izpostavljenih eroziji, 4.000 km2 je nestabilnih pobočij, 1.500 
km2 površin je izpostavljenih snežnim plazovom in 1.300 km2 

je izrazitih erozijskih žarišč. Na tej površini je 1.700 km večjih 
in 4.900 km manjših hudourniških strug oziroma hudourni- 
kov, ki občasno povzročajo večjo ali manjšo škodo na kmetij- 
skih in gozdnih površinah pa tudi na objektih. Občutno go- 
spodarsko škodo, zlasti na kmetijskih površinah, povzročajo 
visoke vode nižinskih vodotokov (Mura, Drava, Sava, Soča). 
Posledice nezadostne urejenosti vodotokov so predvsem: 

— nezadostna varnost pred visokimi vodami (poplavami) v 
nekaterih urbanih ip kmetijskih območjih (na primer Murska 
Sobota, Lendava, naselja ob Paki, naselja ob Savinji na ob- 
močju Laškega, območje Brežic, obrobje Ljubljanskega barja, 
nekatera kraška območja, Tolmin, Vipava in druga). Tako na 
primer Drava občasno poplavlja 140,4 km2, Sava 273,9 km2 in 
Soča 21,1 km2 kmetijskih in drugih površin; 

— zaradi hitrih odtokov visokih voda se spreminja (dviga ali 
poglablja) dno strug, kar povzroča poplave ali pa-nižanje 
gladine podtalnice; 

- zaradi hitrejšega odtoka visokovodnih valov se zaloge 
uporabne vode (tekoče in talne) manjšajo. Zaradi nižanja 
gladine podtalnic se zmanjšuje tudi njihova samočistilna spo- 
sobnost; 

- zaradi neizvedenih osuševalnih del je še vedno okoli 
95.000 ha zemljišč neizkoriščenih ali slabo izkoriščenih itd. 

Določena stalna potencialna nevarnost, ki pa bi se v izre- 
dnih razmerah in v vojni še stopnjevala, so za naselja ob 
vodotokih tudi akumulacijska jezera pri hidrbelektrarnah ter 
druge vodne akumulacije. 

V Sloveniji je izdelana republiška karta poplavnih območij 
(na osnovi podatkov iz 1968. leta), še vedno pa ni podrobnej- 
ših (občinskih, regionalnih) ocen nevarnosti in ogroženosti 
ob visokih vodah, ki bi bile uporabne za načrtno preventivno 
delovanje, za prostorsko in urbanistično (krajinsko) planira- 
nje in urejanje ter za načrtovanje zaščitnih in reševalnih akcij. 
Geografski inštitut Antona Melika pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti pripravlja kataster poplavnih obmopij v 
Sloveniji, ki bo uporaben za navedene namene. 

Sedanja samoupravna organiziranost vodnega gospodar- 
stva omogoča učinkovito delovanje na področju zaščite pred 
poplavami. V novem zakonu o vodah je poudarjen pomen 
preventivnega delovanja na področju vodnega gospodarstva. 

Hidrološka služba pri Hidrometeorološkem zavodu SR Slo- 
venije ima za spremljanje vodnih razmer, napovedovanje na- 
stopa in trajanja visokih voda, za izdelovanje osnov za projek- 
tiranje obrambe pred poplavami ter za druge strokovne na- 
loge organizirano redno mrežo 300 opazovalnih postaj. Kljub 
temu da je služba pomanjkljivo kadrovsko in tehnično oprem- 
ljena, je sposobna zagotoviti najnujnejšo strokovno dejavnost 
(obveščanje o pojavu visokih voda, prognoziranje vodnih ra- 
zmer itd.) za delovanje vodnogospodarskih organizacij, šta- 
bov za civilno zaščito in drugih zainteresiranih organov in 
organizacij. 

V minulem obdobju je bilo za obrambo pred posledicami 
delovanja erozije in hudourniških voda zgrajenih za 
793.332.846 din varovalnih objektov, kar je približno 12% 
urejenost erozijskih žarišč in hudournikov. Za obrambo pred 
poplavami je bilo zgrajenih za 8.232.713.738 din vodnogospo- 
darskih objektov in naprav v splošni rabi, kar je približno 50% 
urejenost vodotokov, melioracijska območja pa so urejena 
približno 30%. Tako je še vedno okoli 95.000 ha kmetijskih in 
drugih površin potrebnih osuševanja in 110.000 ha kmetijskih 
površin potrebnih namakanja. 

V planih samoupravnih vodnih skupnosti v Sloveniji za 
obdobje 1981-1985 je poudarjeno izvajanje preventivnih 
ukrepov, kot so: redno vzdrževanje vodnogospodarskih ob- 
jektov in naprav, urejanje nereguliranih vodotokov in drugi. 
Vendar je treba pripomniti, da z dogovorjenim združevanjem . 
sredstev vseh planiranih nalog ne bo mogoče opraviti. Poleg 
že omenjenih preventivnih ukrepov bodo v tem obdobju v 
ospredju investicijska dela, s katerimi bi postopno uredili vsaj 
najbolj pereče probleme vodnega režima v Sloveniji, kot na 
primer na reki Savi pri Brežicah, Vipavi, Savinji pod Tremer- 
jem, Dravinji in Malem gradbnu pri Polhovem Gradcu. S tem 
bi zagotovili nadaljevanje začetnih del za obrambo pred po- 
plavami, ki morajo biti zasnovana, tako da bodo vsa naselja 
čimprej zavarovana vsaj pred 50-letnimi vodami, večja melio- 
razacijska območja pa najmanj pred 25-letnimi vodami. Zato 
srednjerpčno obdobje je predvideno, da bi za obrambo pred 
poplavami uredili 172,2 km vodotokov in zgradili 28,4 km 
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nasipov, za odvodnjavanje ob večjih melioracijskih območjih 
pa bo urejenih 118 km večjih in manjših vodotokov, kar bo 
omogočilo ureditev okoli 12.000 ha kmetijskih površin. 

V tem obdobju morajo samoupravne interesne skupnosti in 
organizacije s področja elektrogospodarstva in vodnega go- 
spodarstva v sodelovanju z družbenopolitičnimi skupnostmi 
izpopolniti sistem alarmiranja na rekah Dravi, Savi in Soči ter 
drugih vodotokih, kjer zaradi večjih akumulacij in drugih 
razlogov obstaja nevarnost nenadnih večjih poplav. Interesne 
skupnosti in organizacije s področja PTT prometa pa morajo z 
ogroženimi območji zagotoviti zanesljive in učinkovite žične 
in druge zveze. 

Vse občine, na območju katerih obstaja nevarnost poplav 
morajo pospešiti priprave, zlasti nakup ustrezne opreme za 
zaščito in reševanje ob poplavah. Občinski izvršni sveti in 
drugi pristojni organi pa morajo zaostriti odgovornost in 
poostriti nadzor nad rednim vzdrževanjem vodnogospodar- 
skih objektov in naprav ter uresničevanjem drugih ukrepov za 
preprečevanje poplav oziroma njihovih posledic. 

1.1.3. Neurja s točo 
Neurja s točo so v Sloveniji dokaj pogost meteorološki 

pojav. Veliko gospodarsko škodo povzročajo zlasti na po- 
dročjih z intenzivno kmetijsko proizvodnjo (pridelovanje žit in 
drugih poljščin ter vrtnin, sadjarstvo in vinogradništvo) v 
severovzhodnem in osrednjem delu Slovenije ter na Primor- 
skem, veliko škodo pa povzročajo tudi v gozdovih. 

Da se na območju SR Slovenije zagotovi učinkovita 
obramba pred točo, je bil 1979. leta sprejet republiški zakon o 
sistemu obrambe pred točo, s katerim se zagotavlja organiza- 
cijska, tehnična in metodološka enotnost sistema z vidika 
njegovega delovanja v Sloveniji in njegovega vključevanja v 
enotni sistem obrambe pred točo v SFR Jugoslaviji. Z odlo- 
kom o določitvi območij, na katerih se organizira obramba 
pred točo, je določeno, da se pred točo ščitijo območja 
severovzhodne Slovenije, Primorske in osrednjega dela Slo- 
venije. 

Nosilci sistema obrambe pred točo so območne samou- 
pravne interesne skupnosti za obrambo pred točo (območni 
skupnosti za obrambo pred točo za Primorsko in osrednjo 
Slovenijo sta tik pred ustanovitvijo), Hidrometeorološki zavod 
SRS, radarski centri z radarji, računalniki in sistemofri zvez, 
lansirne postaje za izstreljevanje raket ter kontrola zračnih 
poletov. Sistem obrambe pred točo bo tudi pomemben člen 
sistema opazovanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja, ki ga 
razvijamo za splošno ljudsko obrambo. 

Doslej je zgrajen in deluje sistem obrambe pred točo v 
severovzhodni Sloveniji. Ta sistem bo do 1983. leta v celoti 
moderniziran, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti obrambe 
pred točo, poleg tega pa se bo branjeno območje razširilo na 
Pomurje ter območje do Slovenskih Konjic. 

Izgradnja sistema obrambe pred točo za Primorsko se pri- 
pravlja skupaj z Italijo v okviru uresničevanja Osimskega 
sporazuma. Sporazum med SFRJ in republiko Italijo o skupni 
obrambi pred točo je že usklajen in pripravljen za ratifikacijo v 
Skupščini SFRJ. 

Izgradnja sistema obrambe pred točo za osrednjo Slovenijo 
se načrtuje v obdobju 1984-1985. 

Za realizacijo celotnega programa izgradnje oziroma mo- 
dernizacije sistema obrambe pred točo so načrtovana nasled- 
nja finančna sredstva, ki jih zagotavlja SR Slovenija: 

- severovzhodna Slovenija (1981, 1982, 1983) 
83.526.024 din 

- Primorska (1982) 54.006.881 din 
- osrednja Slovenija (1984,1985) 83.287.326 din 
Letni (ocenjeni) stroški obrambe pred točo na hektar bra- 

njene površine znašajo 40-50 din. Po podatkih SR Srbije (ki 
ima 10-letne izkušnje) so za obrambo pred točo letno po- 
trebna finančna sredstva v višini 0,5% od vrednosti kmetijske 
proizvodnje ali 4,8% sredstev od višine škode, ki jo lahko 
povzroči toča. Raziskave v Sovjetski zvezi kažejo, da je mo- 
goče ob sedanjem znanju in tehnični opremljenosti preprečiti 
okrog 70% pojavov toče. 

1.1.4 Žled in slana 
Žled, ki je v Sloveniji razmeroma pogost pojav predvsem na 

prehodu med Primorsko in Notranjsko, povzroča ogromno 
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gospodarsko škodo. V 1980. letu je na primer žled na širšem 
območju Brkinov povzročil za 1.275.463.924 din neposredne 
škode v kmetijstvu, gozdarstvu, elektrogospodarstvu, PTT 
napravah in na nekaterih drugih področjih. 

Ogromno gospodarsko škodo povzroča v Sloveniji tudi 
slana. Škoda, ki jo povzroča, je zlasti v sadjarstvu in vinogra- 
dništvu dostikrat večja od škode, ki jo povzroča toča. Čeprav 
proti žledi in slani ni učinkovite preventive, strokovnjaki oce- 
njujejo, da bi morali čimprej pričeti s širšimi opazovanji in 
proučevanji teh pojavov, predvsem z namenom smiselnega 
projektiranja raznih nasadov glede na mikroklimatske ra- 
zmere ter uporabo ustrezne zaščite za zmanjševanje škode. 

1.1.5 Snežni in zemeljski plazovi 
Po podatkih Podkomisije za plazove Gorske reševalne 

službe pri Planinski zvezi Slovenije so v Sloveniji v obdobju 
od 1975. leta do 1980. leta snežne mase zajele 42 oseb, 14 
oseb pa je v plazovih izgubilo življenje. Mednarodna komisija 
za reševanje v gorah (IKAR) je na letošnjem zasedanju v 
Bovcu posebej opozorila, da se nevarnost plazov vse bolj širi 
na lažje terene, kar se odraža tudi v številu nesreč (letos že 
200 mrtvih v alpskem svetu, 11 mrtvih na Kosovu itd.) 

Plazovi vsako leto povzročijo veliko materialno škodo, po- 
sebno v gozdovih. Snežni in zemeljski plazovi pa na določe- 
nih odsekih ogrožajo tudi železniški in cestni promet. Med 
posebno velikimi plazovi, za sanacijo katerih se vlagajo (ozi- 
roma bf bila potrebna) velika finančna sredstva, velja omeniti 
zemeljske plazove v Radljah ob Dravi, v Hrastniku, Zagorju, 
Ajdovščini in Ravnah na Koroškem. 

V Sloveniji je zaščita pred plazovi bolj ali manj organizirana 
predvsem v treh področjih: 

- v Okviru prostorskega planiranja in urejanja z izvajanjem 
prostorskih in gradbenotehničnih ukrepov zaščite; 

- v okviru javnega obveščanja in vzgoje z rednim obvešča- 
njem oziroma opozarjanjem na nevarnosti plazov in zaščito 
pred njimi ter z vzgojo prebivalcev; 

- z izvajanjem operativnih ukrepov zaščite, kot so namerno 
proženje snežnih plazov, označevanje nevarnih območij in 
drugi. 

Za povečanje varnosti v železniškem prometu je z raz- 
vojnimi plani Železniškega gospodarstva predvideno, da 
bodo do 1985. leja uresničeni programi izgradnje objektov za 
zaščito pred snežnimi plazovi na goriški progi, sanacije ze- 
meljskih plahov in usedanj na goriški, gorenjski in obdravski 
progi, zavarovanja pred proženjem kamenja na zasavski progi 
ter program sanacije podpornih zidov na kritičnih krajih ob 
progah. 

Na področju graditve in vzdrževanja cest je v pripravi pro- 
gram ukrepov za preprečevanje plazov in odpravljanje njiho- 
vih posledic, poleg teg se ta problematika sistematično prou- 
čuje 

Na področju vodnega gospodarstva se s problematiko 
snežnih plazov zadnje tri leta organizirano ukvarja Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije, in sicer v smislu strokovno sveto- 
valnega dela v postopkih za pridobivanje gradbenih dovoljenj 
za investicijske posege na ogrožena območja. Problematika 
zemeljskih plazov se rešuje od primera do primera, vendar 
predvsem takrat, kadar sproženi zemeljski plazovi ogrožajo 
prepustnost vodotokov. 

Hidrometeorološki zavod izvaja opazovanja v gorskih kra- 
jih, ki so posebno ogroženi zaradi snežnih plazov. 

Pri preprečevanju snežnih plazov in organiziranju zaščite 
pred njimi je posebno aktivna Planinska zveza Slovenije, 
zlasti Podkomisija Gorske reševalne službe za plazove. Ta 
med drugim skrbi za organizirano vzgojo s tega področja, v 
sodelovanju z Republiškim sekretariatom za ljudsko 
obrambo, Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in 
JLA usposablja kadre za namerno (preventivno) proženje pla- 
zov ter neposredno izvaja ukrepe za zaščito in reševanje 

Za nadaljnje izboljšanje zaščite pred plazovi je potrebno 
zlasti: 

- povezati v opazovalno mrežo vse dejavnike, ki lahko 
kakorkoli prispevajo k boljšemu obveščanju o plazovih ter 
povečati število opazovalnih postaj Hidrometeorološkega za- 
voda Slovenije: 

- izdelati klasični kataster plazov in oceno ogroženosti 
posameznih območij v SR Sloveniji za prostorsko planiranje 
in izvajanje operativnih ukrepov zaščite; 
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- nadaljevati z načrtno vzgojo delovnih ljudi in občanov 
(najmlajših, planincev in smučarjev). 

1. 1. 6. Požari 
Z urbanizacijo se v Sloveniji povečuje število mest in drugih 

naselij z izrazito požarno ogroženostjo. Ta je posebno velika v 
okoljih, kjer sta koncentrirani kemijska in lesna industrija, kot 
npr v Mariboru, Ljubljani, Kopru, Kranju, Celju, Ilirski Bistrici, 
Kočevju in drugod. 

Gozdovi so v Sloveniji zelo pogosto požarno ogroženi, 
zlasti na Primorskem in Notranjskem, kjer so daljša sušna 
obdobja in primanjkuje vode za gašenje, gasilne akcije pa 
otežuje slaba prehodnost zemljišča. 

Podatki o požarih in nastalih škodah v minulih devetih letih 
kažejo, da je skupno število požarov stagniralo vse do 1980. 
leta (1.200 do 1.300 letno) medtem ko je naraščala škoda, ki 
so jo povzročili požari. V 1980. in 1981. letu se je število 
požarov precej povečalo, še bolj pa škoda, ki nastane zaradi 
požarov. K temu so v veliki meri prispevali nekateri večji 
požari na gospodarskih objektih, kot npr. v UTOK Kamnik, 
kjer je požar povzročil za 50.000.000 din škode, v skladišču 
teritorialne obrambe v Murski Soboti za 40.000.000 din, v 
Blagovno-transportnem centru v Ljubljani za 120,000.000 din, 
v Luki Koper za 150.000,000 din itd. V 1980. letu je bilo v 
Sloveniji evidentiranih 1.391 požarov, neposredna škoda, ki 
so jo povzročili, je presegala 274.358.000 din. V 1981. letu pa 
je i .600 požarov povzročilo za 549.989.974 din neposrednih 
škod. Požari so povzročili največ škode v kmetijstvu, stano- 
vanjskem gospodarstvu ter v kovinski, lesni in tekstilni indu- 
striji. Večina požarov je nastala zaradi neizpolnjevanja in 
neupoštevanja tehničnih navodil, malomarnega ali neresnega 
dela, v nekaj primerih pa je bil ogenj podtaknjen namerno. 
Zaradi tega sta Republiški sekretariat za notranje zadeve in 
Republiški štab za civilno zaščito sprožila akcijo strokovnih in 
drugih dejavnikov, za preprečevanje požarov v vseh bivalnih 
in delovnih okoljih. Vendar te akcije ne bodo rodile želenih 
rezultatov, če jih ne bodo podprle družbenopolitične organi- 
zacije v okviru družbenosamozaščitnih aktivnosti. S tem na- 
menom je krepitev požarnovarnostne organiziranosti in pri- 
pravljenosti za preventivno in represivno delovanje ter krepi- 
tev požarnovarnostne kulture ena izmed težiščnih nalog druž- 
bene samozaščite v akciji NNNP.82. 

Ker je človek povzročitelj 80 % vseh požarov, je razumljivo, 
da je požarna preventiva usmerjena predvsem v osveščanje in 
usposabljanje delovnih ljudi in občanov za preprečevanje 
požarov in gašenje začetnih požarov. Pri tem je treba še bolj 
okrepiti prizadevanja vzgojno-izobraževalnih organizacij na 
tem področju ter Gasilske zveze Slovenije in vseh prostovolj- 
nih gasilskih organizacij pri vzgoji in izobraževanju svojega 
članstva, mladine in drugih skupin prebivalstva. Za krepitev 
požarno varnostne kulture ima velik pomen tudi obrambnosa- 
mozaščitno usposabljanje delovnih ljudi in občanov. 

Požarna inšpekcija se vključuje v vse akcije, katerih namen 
je izboljšati osveščenost in usposabljanje občanov za izvaja- 
nje požarno varnostnih ukrepov. V zadnjem času je okrepila 
nadzor ter druge aktivnost za izboljšanje požarne varnosti, pri 
čemer namenja posebno pozornost zagotavljanju požarne 
varnosti v novogradnjah. Letno izda približno 28.000 raznih 
soglasij, opravi okrog 5.000 inšpekcijskih pregledov in izda 
preko 1.700 ureditvenih odločb zaradi neizpolnjevanja po- 
žarno varnostnih predpisov. 

Normativna ureditev področja požarnega varstva je v glav- 
nem solidna. Ob tem pa je treba ugotoviti, da Zvezni zavod za 
standardizacijo precej kasni z izdajo normativnih aktov s tega 
področja (pravilniki, kriteriji, standardi). S spremembami in 
dopolnitvami zakona o varstvu pred požarom je potrebno 
urediti status poklicnih gasilskih organizacij in nekatera 
druga vprašanja s področja gasilstva, z ustreznimi predpisi pa 
je treba čimprej urediti tudi vprašanja požarno varnostnega 
opremljanja stanovanjskih zgradb ter objektov v zasebnem 
kmetijstvu kakor tudi izvajanje prostorskih, urbanističnih in 
gradbenotehničnih ukrepov protipožarne zaščite. 

Požarna varnost je pomembna sestavina splošne varnosti 
ljudi in imetja in se kot takšna celovito vključuje v sistem 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Z ustano- 
vitvijo samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo pred 
požarom so se bistveno izboljšale možnosti za nadaljnje po- 
družbljanje zadev požarnega varstva, s samoupravno zasno- 
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vanim sistemom financiranja pa se je pomembno okrepila 
tudi materialna osnova požarnega varstva. 

V 1980. letu je bilo v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti za varstvo pred požarom zbranih preko 466.715.000 din 
za financiranje prostovoljnega in poklicnega gasilstva ter za 
izvajanje preventivnih ukrepov s tega področja. 

Kot osnova za smotrno uporabo združenih sredstev, za 
usmerjanje nadaljnjega razvoja požarnega varstva, zlasti 
opremljanja, usposabljanja in prevnetivnega delovanja, naj bi 
se v vseh okoljih uporabljale ocene požarne ogroženosti. 
Vendar je v zvezi s tem treba pripomniti, da kljub prizadevanju 
Zveze skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije, Gasil- 
ske zveze Slovenije in republiških sekretariatov za ljudsko 
obrambo in notranje zadeve delo pri izdelavi teh ocen šele na 
začetku. Pristojni organi, organizacije in skupnosti si bodo 
morali bolj prizadevati tudi za hitrejši napredek na področju 
delitve dela v požarnem varstvu, pri ustanavljanju regionalnih 
in občinskih centrov požarne varnosti, pri urejanju perečih 
vprašanj proizvodnje in prometa gasilske opreme in sredstev, 
na področju izobraževanja požarno varnostnih kadrov, zlasti 
na višji in visoki stopnji, ter pri izvajanju urbanističnih, grad- 
benotehničnih in drugih ukrepov in aktivnosti za preprečeva- 
nje požarov oziroma zmanjševanje njihovih posledic. 

1.1.7. Onesnaževanje zraka, voda in zemljišča 
Analiza stanja na področju varstva zraka kaže, da se pove- 

čuje onesnaženost zraka v posameznih predelih Slovenije. 
Potencialna nevarnost zaradi možne prekomerne onesnaže- 
nosti zraka je v okolici industrijskih objektov, predvsem v 
okolici Termoelektrarne Trbovlje in Šoštanj, Cinkarne Celje in 
topilnice svinca v Mežici. Zaradi lastne emisije pa so ogrožena 
tudi nekatera mesta, med njimi zlasti Ljubljana, Hrastnik, 
Trbovlje, Celje, vse bolj pa tudi Maribor. 

Za vse omenjene potencialno ogrožene kraje je predvidena 
vzpostavitev analitično nadzornega alarmnega sistema, s ka- 
terim bi zagotovili pravočasno ukrepanje ob nevarnih kon- 
centracijah škodljivih snovi v zraku. 

Po odloku o financiranju programa vzpostavitve in organi- 
zacije republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo 
zraka na območju SR Slovenije (Ur list SRS, št. 8/1980) bi 
moral biti ta sistem pripravljen v obdobju od 1980. do 1982. 
leta. Zaradi težav pri uvozu opreme in zaradi zmanjšanega 
dotoka sredstev se verjetno to ne bo uresničilo v tem roku. 

Sedanja organizacija delovanja službe za varstvo zraka 
omogoča predvsem vzpostavitev alarmne službe, zato je naj- 
večji del današnjih prizadevanj usmerjen k izboljšanju zanes- 
ljivosti sistema, zlasti z vidika poznavanja virov onesnaženja 
zraka, možnosti za razredčevanje in širjenje onesnaženosti v 
zraku in prisotnosti koncentracij v povezavi z vremenskimi 
razmerami. 

Ugotavljamo, d^i so konkretni ukrepi ob prekomerni one- 
snaženosti zraka pripravljeni ali se pripravljajo zlasti pri tistih 
organizacijah združenega dela, ki so potencialno največji 
onesnaževalci zraka. Ti ukrepi se nanašajo na omejevanje 
emisij, kadar bo to potrebno. Velikega pomena so tudi ukrepi 
za zmanjševanje števila kurišč oziroma priključevanje organi- 
zacij združenega dela, stanovanjskih zgradb in drugih porab- 
nikov toplotne energije na centralno tpolovodno omrežje. 

V večjih mestih nastopajo previsoke koncentracije onesna- 
ževalcev predvsem ob neugodnih vremenskih razmerah. 
Sprejeti ukrepi se omejujejo predvsem na obvestila in opozo- 
rila ter na zmanjšanje prometa. Ob tem je treba poudariti, da 
za nujne primere niso izdelane ustrezne rešitve za hitro ukre- 
panje. Te rešitve niso izdelane tudi zato, ker skupnosti za 
varstvo zraka (kjer delujejo) in pristojni upravni organi nimajo 
pripravljenih sanacijskih programov in ustreznih preventivnih 
ukrepov, ki bi temeljili na dosegljivi tehniki in tehnologiji in 
ker niso izdelani katastri emisij. 

Kaže, da občine ob prekomernem onesnaževanju zraka 
nimajo dovolj možnosti za uspešno ukrepanje, zato bi bilo 
potrebno kot prednostne opredeliti zlasti tiste naloge, ki v 
največji meri prispevajo k čim manjšemu onesnaževanju pri- 
zemnih plasti ozračja. To so zlasti: 

- ustrezna razporeditev razpoložljivih goriv glede na stop- 
njo onesnaženosti ozračja posameznih območij; 

- smotrna raba in varčevanje energetskih virov; 
- pospešeno uresničevanje programa priključevanja upo- 

rabnikov toplotne energije na centralno toplovodno omrežje; 

priloga poročevalca 
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- usklajeno in učinkovito delo pri vodenju tehnoloških pro- 
cesov in pri vzdrževanju čistilnih naprav. 

Opozoriti je treba, da se zakon o varstvu zraka slabo izvaja. 
Dejavnost skupnosti za varstvo zraka ni zaživela, tudi financi- 
ranje ni steklo. 

Na področju vodnega gospodarstva v obdobju 1976-1980 
ni bil dosežen zastavljeni cilj pri zmanjševanju obsega one- 
snaženosti voda. Ukrepi, namenjeni zmanjšanju bremena 
onesnaženja, so se pokazali za neučinkovite, predvsem pri 
želenem končnem učinku - izboljšati kakovost vodotokov. 
Ugotavlja se namreč, da se stanje pretežnega dela naših 
najbolj onesnaženih vodotokov kljub nekaterim zgrajenim 
čistilnim napravam ni bistveno izboljšalo. To še posebno velja 
za odseke, ki jih bremenijo industrijske odpadne vode. 

V tekočem srednjeročnem obdobju si bo treba prizadevati, 
da bo odpravljen IV. in III.—IV. kakovostni razred v naših 
vodah. Za odpravo najslabšega kakovostnega razreda bo po- 
trebno onesnaženje zmanjšati za približno dve tretjini. Da bi 
to dosegli, si bodo morale organizacije združenega dela, ki 
onesnažujejo vodotoke, mnogo bolj prizadevati kot doslej za 
čiščenje odpadnih voda in se v skrajnih primerih odločati tudi 
za spremembo tehnologije oziroma proizvodnega programa. 

Varstvo in zaščito življenjskega okolja pred radiološkimi, 
biološkimi in kemičnimi kontaminanti ureja vrsta zakonov in 
drugih predpisov (na primer varstvo zraka 5 zakonskih pred- 
pisov, varstvo voda 13, živil 13, zaščita pred radioaktivnim 
sevanjem 13, od tega 11 zveznih predpisov), ki pa med seboj 
niso dovolj usklajeni. 

Varstvo prebivalstva pred radioaktivnim sevanjem izvajajo v 
skladu z zakonom vsi uporabniki virov sevanja, Inštitut »Jožef 
Štefan«, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Nuklearna 
elektrarna Krško, Rudnik urana žirovski vrh pa morajo imeti 
še posebno službo varstva pred radioaktivnimi sevanji. 

Posebna skrb je bila v zadnjih letih namenjena čimbolj 
varnemu obratovanju Nuklearne elektrarne Krško (NE Krško) 
ter izvedbi potrebnih priprav za zaščito prebivalstva, material- 
nih in drugih dobrin ob morebitni nesreči v Nuklearpi elek- 
trarni Krško. Že pred pričetkom izgradnje Nuklearne elek- 
trarne Krško je bilo v postopku izdaje lokacijskih dovoljenj 
zagotovljeno varno obratovanje in varstvo okolja ob upošte- 
vanju veljavnih jugoslovanskih predpisov, izkušenj v svetu ter 
ameriških predpisov, pri čemer so bile upoštevane najstrožje 
zahteve. 

Praktično uresničevanje teh zahtev se odraža v številnih na 
novo sprejetih zveznih in republiških predpisih o zaščiti pred 
ionizirajočimi sevanji (dva zakona, devet pravilnikov), v dosle- 
dnem izvajanju priporočil in zahtev Mednarodne agencije za 
atomsko energijo, v visokem deležu finančnih sredstev od 
skupne investicijske vrednosti objekta, vloženih za zagotovi- 
tev varnega obratovanja, v izdelavo raznih študij o varstvu in 
zaščiti okolja, v usposabljanje kadrov, nakupu zaščitne in 
reševalne opreme in drugem. Uspešno potekajo tudi priprave 
na področju civilne zaščite v Nuklearni elektrarni Krško, v 
drugih organizacijah združenega dela na tem območju, v 
krajevnih skupnostih, občinah Krško, Brežice in drugih obči- 
nah ter v republiki, če bi prišlo do nesreče v Nuklearni elek- 
trarni Krško. 

Poleg omenjenih oblik varstva pred radioaktivnim sevanjem 
se izvaja tudi program varstva pred radioaktivnimi sevanji, ko 
je uporabnik virov tega sevanja oziroma povzročitelj kontami- 
nacije neznan. Ta program se izvaja v skladu z zveznim 
pravilnikom o preiskovanju kontaminacije zraka, zemlje, rek, 
jezer in morja, trdnih in tekočih padavin, ne vode ter hrane in 
krmil z radioaktivnimi snovmi. Program, ki je opredeljen s 
posebnim družbenim dogovorom, financirajo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije in 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije, izvajata pa ga Zavod SR 
Slovenije za varstvo pri delu in Inštitut »Jožef Štefan« v 
Ljubljani. 

1.1.8. Nesreče na morju 
Nesreče na morju, kot so potopitve, trčenja, nasukanja 

plovnih objektov, izlitje mineralnih olj ali drugih snovi, imajo 
glede vzrokov, posledic in možnosti reševanja vse značilnosti 
naravnih nesreč, zato so se zbori Skupščine SR Slovenije pri 
obravnavi informacije o delovanju enotnega sistema organi- 
zacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih 
nesrečah zavzeli, da se v obalnih občinah organizira in uspo- 

sobi enotna služba za zaščito in reševanje človeških življenj in 
materialnih dobrin na morju oziroma za vse obalno območje v 
ŠR Sloveniji. 

Kljub zadolžitvam iz sklepa Skupščine SR Slovenije na tem 
področju v zadnjih dveh letih niso bili doseženi vidnejši rezul- 
tati. Zaostren je nadzor nad onesnaževanjem morja, toda ob 
večjih onesnaženjih morja ni mogoče učinkovito ukrepati, ker 
pristojni organi in organizacije niso ustrezno tehnično 
opremljeni. Delovna organizacija Hidro iz Kopra je oprem- 
ljena le za pobiranje manjših količin škodljivih snovi oziroma 
za intervencije ob manjših izlivih mineralnih olj in drugih 
snovi v morje. 

Za uspešno reševanje ljudi na morju je poleg učinkovite 
službe za opazovanje, javljanje, obveščanje in alarmiranje 
nujno treba zagotoviti ustrezno opremljenost Luške kapita- 
nije v Kopru, ki ji bo omogočala učinkovito reševanje na 
morju tudi ob slabših razmerah navigacije. 

Preprečevanje nesreč na morju in reševanje ob nesrečah 
parcialno ureja večje število zakonskih in drugih predpisov s 
področja pomorskega prometa (ki so usklajeni tudi z medna- 
rodnimi konvencijami s tega področja). Republiški komite za 
promet in zveze ocenjuje, da teh predpisov ni potrebno spre- 
minjati, pač pa je potrebno s posebnim zakonskim predpisom 
postaviti pravne temelje enotne službe za zaščito in reševanje 
človeških življenj in materialnih dobrin na morju ter kon- 
kretno opredeliti nosilce nalog na tem področju. 

1.1.9. Epidemije in epizootije 
Podatki o gibanju nalezljivih bolezni v preteklosti kažejo, da 

smo na področju njihovega zatiranja dosegli velike uspehe. Z 
energičnimi protiepidemičnimi ukrepi nam je uspelo njihovo 
gibanje učinkovito nadzorovati, nekatere nalezljive bolezni pa 
celo v celoti preprečiti. Tako v Sloveniji nimamo davice že od 
1967. leta, otroške ohromelosti (razen posameznih primerov v 
letih 1976, 1977 in 1978) od 1962. leta, mrtvični krč se pojavlja 
v posamičnih primerih le pri starejših, znatno pa se je znižalo 
tudi število primerov oslovskega kašlja in ošpic. 

Večji problem so črevesne nalezljive bolezni. Splošno 
izboljšanje higienskih razmer je sicer prispevalo k temu, da se 
le še posamično pojavljata tifus in paratifus, medtem ko je pri 
vseh drugih črevesnih nalezljivih boleznih celo povečano 
število obolelih. To so predvsem tiste črevesne nalezljive 
bolezni, pri preprečevanju oziroma pojavljanju katerih je bi- 
stvenega pomena osebna higiena. V zadnjem letu se je ob- 
čutno povečalo število obolenj za grižo, salmonelozami in 
črevesnimi nalezljivimi boleznimi, ki jih povzročajo druge 
bakterije in virusi. Vse bolj pogoste so množične zastrupitve s 
hrano, zlasti v otroških vrtcih, šolah in organizscijah združe- 
nega dela, vzrok katerih je v glavnem nespoštovanje predpi- 
sov o preprečevanju nalezljivih bolezni, higieni živil in drugih 
(nehigienski režim priprave hrane, pojav kliconoscev, upo- 
raba oporečne pitne vode ipd.). Vse to narekuje, da se poostri 
sanitarni nadzor ter da se zaostri odgovornost vseh posamez- 
nikov v omenjenih organizacijah za stanje na tem področju. 

Še nadalje se poslabšuje tudi stanje v zvezi s steklino v 
Sloveniji. Živali, okužene s steklino, so našli že v polovici vseh 
občin v Sloveniji. Pri kontroli gibanja stekline je nujno po- 
trebno okrepiti sodelovanje zdravstvene in veterinarske 
službe ter zagotoviti učinkovitejše izvajanje preventivnih 
ukrepov, zlasti cepljenj, uničevanje okuženih živali in drugih. 
Ugotavlja se namreč, da lovci niso stimulirani (ponekod tudi 
niso pripravljeni) za uničevanje okuženih lisic in drugih oku- 
ženih živali, da ne cepijo živali zaradi visoke cene cepiva itd. 

Posebej je treba poudariti, da bi bila zmotna in neodgo- 
vorna ocena, da nalezljive bolezni niso več posebni zdrav- 
stveni problem, kajti vsako popuščanje pri izvajanju protiepi- 
demičnih ukrepov bi lahko imelo za posledico, da se nalez- 
ljive bolezni, ki so trenutno pod kontrolo, pričnejo ponovno 
množično pojavljati. Posebno velika nevarnost so nalezljive 
bolezni ob naglem in splošnem poslabšanju higienskih ra- 
zmer v okolju, kot posledica poplave, rušilnega potresa, voj- 
nih razdejanj itd. 

Vse to narekuje, da se zdravstvena služba odločneje 
usmerja k preventivnemu delovanju. Pospešeno je treba ra- 
zvijati dejavnost epidemiološke službe, zlasti vse njene ak- 
tivne oblike delovanja. Na temelju usklajenih programov epi- 
demiološke dejavnosti je treba epidemiološko službo kadrov- 
sko okrepiti v vseh regijah in na ravni republike. Z boljšo 
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organiziranostjo, zlasti higienske in epidemiološke dejavnosti 
v osnovni zdravstveni službi pa je treba izboljšati razmere za 
učinkovitejše odkrivanje nalezljivih bolezni in pravočasno 
protiepidemično ukrepanje. Še posebno je treba povečati 
prizadevanja za razvoj in krepitev priprav zdravstvene službe 
za delovanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah, pri čemer 
mora imeti pomembno vlogo zdravstvena vzgoja delovnih 
ljudi in občanov s težiščem na zdravstveni samozaščiti ter 
krepitvi materialne osnove za delovanje zdravstvene službe v 
izrednih razmerah. 

Na področju preprečevanja kužnih bolezni pri živalih se 
uspešno izvajajo predvsem kratkoročni programi izvajanja 
splošnih preventivnih ukrepov. Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano bo še v 1981. letu izdelal sred- 
njeročni program ukrepov in aktivnosti na področju zdrav- 
stvenega varstva živali, ki bo vključeval tudi načrtno krepitev 
materialne osnove veterinarske službe za delovanje ob na- 
ravni ali drugi hudi nesreči ter za ukrepanje ob množičnem 
pojavljanju kužnih bolezni. Pri tem bo posebno pozornost 
usmeril v povečevanje zalog zdravil, nakup ustreznega instru- 
mentarija in druge opreme, v usposabljanje strokovnih kadrov 
ter v množično usposabljanje občanov - živinorejcev za izva- 
janje prve veterinarske pomoči. 

Z namenom učinkovitejše zaščite ljudi in domačih živali 
pred steklino je treba, kot je že bilo omenjeno, spodbuditi 
najširše sodelovanje zdravstvene in veterinarske službe, zlasti 
v smislu združevanja sil in sredstev na preventivnem področju 
ter zagotoviti učinkovito veterinarsko higiensko službo na 
vsem obmgčju Slovenije. 

1.2. Preventivno delovanje giede na razna 
področja dejavnosti 

Iz ocene o preventivni dejavnosti glede na vrste nesreč je 
razvidno, da je bilo na tem področju v zadnjih letih opravljeno 
veliko dela, ki je neposredno prispevalo k izboljšanju možno- 
sti za učinkovito obvladovanje naravnih in drugih nesreč. Pri 
tem je treba upoštevati, da so dosežki na tem področju tudi 
izjemno pomemben prispevek k krepitvi obrambne sposob- 
nosti naše družbe ob izrednih razmerah in vojni. 

Natančnejše ocene aktivnosti in rezultatov kažejo, da razvoj 
preventivne dejavnosti ni potekal povsod z enako ugodnimi 
možnostmi, še posebno to velja za organizacijsko kadrovske 
in gmotne razmere. Zato se je treba še odločneje zavzeti za to, 
da se čimbolj izenačijo možnosti za uresničevanje preventiv- 
nih in drugih ukrepov zaščite pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v vseh okoljih in na vseh področjih dejavnosti. 

Doseženi rezultati na tem področju so v veliki meri odvisni 
od aktivnosti subjektivnih sil. Boljši rezultati so doseženi 
predvsem tam, kjer so ukrepe in dejavnosti za preprečevanje 
naravnih in drugih nesreč pojmovali in jih organizirano izva- 
jali v okviru redne dejavnosti v smislu praktičnega uresničeva- 
nja zasnove družbene samozaščite. Uspehi so torej v veliki 
meri odraz pravilnega razumevanja družbenega bistva druž- 
bene samozaščite ter organiziranosti in pripravljenosti vsa- 
kega posameznika za njeno načrtno in redno uresničevanje 
na njegovem delovnem področju. V tej zvezi velja opozoriti na 
ugotovitev, da so se v velikem delu organizacij združenega 
dela in drugih organizacij, krajevnih skupnosti in občin s 
problematiko preprečevanja naravnih in drugih nesreč ukvar- 
jali predvsem organi za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito (sveti, komiteji, odbori za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito), posebno še štabi za 
civilno zaščito, kar kaže tudi na to, da so bile vanje dostikrat 
prenesene funkcije organov (skupščin, samoupravnih in izvr- 
šilnih organov), ki so jih ustanovili. Na to kaže tudi podatek, 
da je v 32% vseh občin sklep Skupščine SR Slovenije v zvezi z 
delovanjem enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti ob naravnih nesrečah obravnaval samo občinski 
štab za civilno zaščito. Takšno stanje narekuje, da se z od- 
ločno in konkretno akcijo, predvsem družbenopolitičnih or- 
ganizacij na vseh ravneh zagotovijo razmere za hitrejše po 
družbljanje omenjenih samozaščitnih funkcij. Pri tem se je 
treba zavedati, da bo vloga delovnega človeka in občana pri 
uresničevanju samozaščitnih nalog tembolj aktivna, čim višja 
bo njegova politična in obrambno-samozaščitna zavest in 
usposobljenost. S tem namenom morajo družbenopolitične 
organizacije, zlasti Socialistična zveza delovnega ljudstva 
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Slovenije in Zveza sindikatov ob vodilni in usmerjevalni vlogi 
Zveze komunistov, nameniti vso pozornost razvijanju in krepi- 
tvi zavesti delovnih ljudi in občanov o potrebi in pomenu 
samozaščitnega delovanja in ravnanja v vseh delovnih in 
življenjskih okoljih. 

Prav tako je treba poudariti, da sta vzgoja in izobraževanje 
zelo pomembni za podružbljanje obrambno samozaščitnih 
funkcij in za učinkovitost celotnega obrambno samozaščit- 
nega delovanja, in to predvsem tista vzgoja in izobraževanje, 
ki bosta temeljili na seznanjanju z nevarnostmi naravnih in 
drugih nesreč in drugimi nevarnostmi v miru in v vojni ter na 
pravici vsakega delovnega človeka in občana, da samou- 
pravno odloča o vprašanjih ekonomske, socialne in osebne 
varnosti. 

V zadnjih letih je bit dosežen velik napredek pri zagotavlja- 
nju normativno-organizacijskih razmer za izvajanje preventiv- 
nih in drugih ukrepov zaščite pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, zlasti na ravni republike. Vprašanja v zvezi s pre- 
prečevanjem naravnih in drugih nesreč ter zmanjševanjem 
njihovih posledic so že rešena v večjem delu zakonov s 
posameznih področij dejavnosti. Proces tovrstnega izpopol- 
njevanja zakonskih in drugih predpisov pa seveda še ni kon- 
čan. Precej slabo je urejeno preprečevanje naravnih,tehnič- 
nih in tehnoloških nesreč v samoupravnih splošnih aktih 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti. 

Ob pregledu družbenih planov razvoja se ugotavlja, da so 
nosilci planiranja v razvojnih planih v precejšnji meri upošte- 
vali ukrepe in naloge za preprečevanje naravnih in drugih 
nesreč, vendar mnogi od teh ukrepov in nalog finančno niso 
zagotovljeni. Zelo pomembna je tudi ugotovitev, da občani, 
organizirani v krajevni skupnosti, ne sodelujejo dovolj pri 
oblikovanju in sprejemanju planov in programov razvoja s 
tega področja, zlasti tistih, katerih nosilci so samoupravne 
interesne skupnosti. 

V naslednjih razdelkih je prikazano stanje pri preprečevanju 
naravnih in drugih nesreč na nekaterih posebno pomembnih 
področjih dejavnosti. 

1.2.1. Elektrogospodarstvo in premogovništvo 
V planskih aktih s področja elektrogospodarstva problema- 

tika varstva in zaščite ob naravnih in drugih nesrečah ni 
zajeta. Ta vprašanja se po oceni Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva Slovenije (ISE) učinkovito re- 
šujejo v okviru izgradnje posameznih energetskih objektov. 
Ukrepi za zaščito pred nesrečami so usmerjeni (1) v zmanjše- 
vanje ranljivosti posameznih energetskih objektov ob narav- 
nih nesrečah (tako so na primer objekti Nuklearne elektrarne 
Krško zgrajeni z odpornostjo proti potresu 10° Mercalli-Can- 
cani-Sieberg, kar je nad močjo potresa, ki je možen na mikro- 
lokaciji Nukleafne elektrarne, objekti NE so varni tudi pred 
visokimi (1000 letnimi) vodami reke Save itd.), (2) v prepreče- 
vanje tehnoloških nesreč (interne nesreče) in drugih pri izko- 
riščanju teh objektov in naprav (sem sodi na primer tudi 
zgraditev alarmnega sistema ob porušitvi pregrad na hidroa- 
kumulacijah) in (3) v zagotavljanje preskrbe v mestih in drugih 
naseljih, industrije ter drugih uporabnikov z električno ener- 
gijo ob hujših naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razme- 
rah in v vojni. S tega stališča je velikega pomena,da se pri 
projektiranju prostorske razporeditve in organizacije sestavin 
elektrogospodarskega sistema upoštevajo objektivne pro- 
storske in druge razmere ter vsi pomembnejši omejitveni 
dejavniki. 

Razpad elektroenergetskega sistema decembra 1981. leta 
je opozoril, da morajo organizacije združenega dela in skup- 
nosti s področja elektrogospodarstva izboljšati organizira- 
nost in pripravljenost za preprečevanje takšnih primerov ozi- 
roma za učinkovito ukrepanje, če pride do večjih motenj pri 
preskrbi z električno energijo. Za takšne primere se morajo 
ustrezno pripraviti tudi druge organizacije, zlasti zdravstvene 
(še posebno bolnišnice), komunalne in podobne organizacije. 

Elektrogospodarstvo Slovenije načrtuje v tekočem srednje- 
ročnem obdobju graditev večjega števila majhnih hidroelek- 
trarn, ki bodo velikega pomena za preskrbo z električno 
energijo v izrednih razmerah (pa tudi za zmanjšanje posledic, 
ki jih povzročajo hudourniške vode). 

V planu izgradnje elektroenergetskih objektov je tudi iz- 
gradnja 200 kilometrov srednjenapetostnih vodov (20 kV), ki 
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bodo preskrbovali z električno energijo prav tista območja, ki 
bi sicer ob hujših naravnih nesrečah ostala brez električne 
energije 

Opozoriti je treba še na ugotovitev, da so v Sloveniji organi- 
zacije združenega dela s področja industrije, komunale (vo- 
dovod), zdravstva in druge zelo slabo opremljene s pomož- 
nimi viri električne energije (agregati za pridobivanje elek- 
trične energije), kar lahko povzroči resne težave pri njihovem 
delovanju ob hudih naravnih nesrečah in izrednih razmerah. 

V SR Sloveniji je stalno prisotna nevarnost nesreč tudi v 
vseh sedmih premogovnikih. V teh premogovnikih, ki imajo 
vsi status metanskih premogovnikov, predstavljajo posebno 
veliko nevarnost nenadni vdori vode in blata. Upoštevajoč 
omenjene nevarnosti ter škode, ki so jih nesreče povzročile v 
premogovnikih v preteklosti, se za tekoče srednjeročno ob- 
dobje načrtuje intenzivno in raziskovalno delo v premogov- 
ništvu,ki bo usmerjeno predvsem v: 

— pravočasno (predhodno) raziskovanje pred pričetkom 
odpiralnih del, 

- iskanje in uveljavljanje najboljših (najvarnejših) tehničnih 
rešitev pri pridobivanju premoga ter v izvajanje drugih pre- 
ventivnih ukrepov. 

Pristojni organi bodo v bodoče okrepili tudi nadzor nad 
izvajanjem varnostnih predpisov na tem področju 

Republiška komisija za spremljanje in izvedbo sanacijskih 
del ob vdoru vode in mulja v jamo Kotredežje tudi predlagala, 
da naj se oblikuje ustrezna republiška rezerva rudniških 
črpalk, ki bi omogočala hitre intervencije v primeru večjih 
vdorov vode in mulja v rudnikih. 

1.2.2. Gradbeništvo 
Problematika graditve potresno varnih objektov je bila 

obravnavana v razdelku (1.1.1.) o potresih. Iz ocene je bilo 
razvidno, da v Sloveniji dokaj uspešno v praksi uresničujemo 
predpise o graditvi potresno varnih objektov. To je seveda 
samo en vidik zagotavljanja varnosti objektov, ki je sicer 
izjemno pomemben, ni pa edini. V Republiškem štabu za 
civilno zaščito in Republiškem sekretariatu za ljudsko 
obrambo si že dalj časa prizadevamo za oblikovanje ustreznih 
predpisov, s katerimi bi učinkovito zagotavljali še druge ra- 
zmere varnosti in zaščite pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami ter vojnimi razdejanji, pri čemer upoštevamo izkušnje iz 
naravnih in drugih nesreč, zlasti potresov in požarov. 

Gre predvsem za uresničevanje zahtev, ki bi jih morali 
upoštevati pri graditvi objektov in se nanašajo predvsem na 
(1) lokacijo oziroma organizacijo objekta v (urbanem) pro- 
storu (npr. situacija objekta glede na medsebojne vplive ob- 
jektov, dostopi do objekta, zlasti za intervencijska vozila, 
izhodi iz objekta itd.), (2) na kakovost uporabljenih gradiv 
(znano je, da je bilo zaradi uporabe neustreznih gradiv že 
dosti nesreč), (3) na obliko in organizacijo samega objekta 
(omejena višina, čimbolj enostavni objekti, ustrezna preho- 
dnost itd.) ter (4) na opremljenost objektov z ustrezno za- 
ščitno in reševalno opremo. 

Da bi to dosegli, je potrebno pri spremembah in dopolni- 
tvah zakona o graditvi objektov zajeti v zakonu tudi ta vpraša- 
nja, s podzakonskim aktom o gradbenotehničnih ukrepih 
zaščite, kriteriji in standardi, pa bi podrobneje uredili ome- 
njeno problematiko. Pripomniti velja, da je bil pravilnik o 
gradbenotehničnih ukrepih zaščite že pripravljen, vendar ni 
bil izdan. 

1.2.3, Promet in zveze 
Večina ugotovitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in dru- 

gimi nesrečami, navedenih za področje elektrogospodarstva, 
velja tudi za promet in zveze ter druge velike sisteme. Bi- 
stveno zanje je, da se čimbolj zmanjša njihova ranljivost ob 
zunanjih in notranjih vplivih ter hkrati zagotovi največja 
možna uporabnost ob naravnih nesrečah, izrednih razmerah 
in v vojni. 

Ker je bilo preventivno delovanje na področju železniškega 
in pomorskega prometa deloma že obravnavano (v razdelkih 
1.1.5. in 1.1.8 ), bo tu obravnavana predvsem problematika 
preventivnega delovanja s področja graditve cest in PTT pro- 
meta. 

V samoupravnem sporazumu Republiške skupnosti za ce- 
ste o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje 
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magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji so upoštevane 
naloge preventivnega značaja, ki izhajajo iz znanega sklepa 
Skupščine SR Slovenije, pri naložbah pa je še posebno upo- 
števan interes večje varnosti v cestnem prometu. V spora- 
zumu je med drugim opredeljeno usklajevanje planov in pro- 
gramov razvoja cestnega omrežja s potrebami obrambe in 
zaščite družbenopolitičnih skupnosti, prav tako je predvi- 
deno, da se pri določanju prednosti pri novogradnjah in 
rekonstrukcijah cest upoštevajo interesi obrambe in začite, še 
posebno prilagoditev cestnih smeri ob hujših naravnih nesre- 
čah (potresi, gozdni požari, poplave). Interese obrambe in 
zaščite bodo morale družbenopolitične skupnosti, pristojne 
cestne skupnosti in gozdnogospodarske organizacije v večji 
meri upoštevati tudi pri izgradnji in rekonstrukcijah lokalnega 
cestnega omrežja. 

Republiški komite za promet in zveze meni, dasoorganiza- 
cije združenega dela s področja graditve in vzdrževanja cest 
kadrovsko, organizacijsko in tehnično solidno opremljene za 
izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog. Zagotavlja tudi, da bo 
novi zakon o cestah izboljšal varstvo in zaščito pred narav- 
nimi nesrečami na tem področju. 

S planskimi akti s področja PTT prometa se za obdobje 
1981-1985 opredeljujejo naslednje težiščne naloge: 

— zagotovi čim večjo prilagojenost obstoječega sistema 
PTT zvez ter vseh funkcionalnih sistemov zvez delovanju ob 
večjih naravnih nesrečah, izrednih razmerah in vojni, pri če- 
mer se bodo zagotavljala takšna tehnična sredstva zvez in 
druga oprema, ki bodo ustrezala delovanju v omenjenih ra- 
zmerah; 

— nadaljevati z izgradnjo obhodnega rezervnega sistema 
žičnih zvez in radiorelejnih zvez ter zgraditi radijski in radiote- 
lefonski sistem gibljivih zvez (z ustreznimi rezervami material- 
nih sredstev), ki bodo zagotavljale učinkovito delovanje zvez 
tudi v najtežjih razmerah delovanja; 

— pospešiti izvedbo programov zvez, s katerimi se zagotav- 
ljajo temeljne razmere delovanja sistema opazovanja, javlja- 
nja, obveščanja in alarmiranja itd. 

V tem srednjeročnem obdobju bi morali zagotoviti tudi 
enotnost pri delovanju PTT in funkcionalnih sistemov zvez 
(elektrogospodarstva, železniškega gospodarstva in drugih). 
Z vidika zaščite in reševanja ob naravnih nesrečah v izrednih 
razmerah in še posebno v vojni je prav tako velikega pomena, 
da so zagotovljene ustrezne zveze (žične ali druge) z vsemi 
krajevnimi skupnostm v SR Sloveniji in v prihodnje tudi z 
vsemi vasmi in zaselki na podeželju, še posebno na obmejnih 
območjih. 

Te naloge so v glavnem zajete v razvojnih planih in progra- 
mih območnih in drugih samoupravnih interesnih in drugih 
skupnosti in organizacij s področja PTT prometa, vendar v 
celoti niso finančno zagotovljene. Posebej velja opozoriti, da 
organizacije s področja PTT prometa (enaka ugotovitev pa 
velja tudi za elektrogospodarske organizacije) še vedno ne 
namenjajo zadostne pozornosti izpolnjevanju in krepitvi ak- 
cijske sposobnosti za učinkovito zaščito in reševanje mate- 
rialnih sredstev ob nekaterih naravnih nesrečah (npr. ob obil- 
nih snežnih padavinah, žleda in drugih), ki občasno povzro- 
čajo veliko materialno škodo na PTT omrežju. Pri krepitvi 
samozaščitne sposobnosti bi se morale te organizacije na 
temelju krepitve sistema družbene samozaščite aktivneje po- 
vezovati še posebno s krajevnimi skupnostmi. 

1.2.4. Urejanje prostora 
Izvajanje prostorskih in urbanističnih ukrepov zaščite pred 

naravnimi in drugimi hudimi nesrečami sodi med izjemno 
pomembne, predvsem dolgoročne ukrepe in naloge na po- 
dročju družbenega (prostorskega) razvoja družbenopolitičnih 
skupnosti, krajevnih skupnosti, organizacij združnega dela in 
drugih samoupravnh organizacij in skupnosti. Vendar je pri 
ocenjevanju stanja na tem področju treba upoštevati, da se 
ugotavlja večji interes družbenopolitičnih, samoupravnih, 
strokdVnih in drugih dejavnikov za urejanje prostora za 
obrambo in zaščito šele v zadnjih nekaj letih. Pri tem je treba 
posebej opozoriti na organizirana prizadevanja Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora ter Republi- 
škega sekretariata za ljudsko obrambo za celovito normativno 
ureditev teh vprašanj ter načrtno praktično uresničevanje 
nalog s tega področja. Obstoječi zakonski in drugi predpisi s 
področja družbenega (prostorskega) planiranja, urbanistič- 
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nega načrtovanja in ljudske obrambe namreč izvajanje pro- 
storskih in urbanističnih ukrepov zaščite zelo načelno in 
delno urejajo, primanjkuje pa tudi enotnih usmeritev, navodil 
in raznih delovnih pripomočkov (urbanističnih kriterijev, stan- 
dardov itd.). Tako na primer veljavni Zakon o urbanističnem 
planiranju (Ur. list SRS, štev. 16/67) ne zavezuje organov in 
organizacij, ki se ukvarjajo z družbenim (prostorskim) planira- 
njem in urbanističnim načrtovanjem ter urejanjem za izvaja- 
nje prostorskih in urbanističnih ukrepov zaščite. Zato so v 
obstoječih urbanističnih programih, urbanističnih in zazidal- 
nih načrtih ter urbanističnih redih zelo slabo zajeti ukrepi za 
preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih hudih 
nesreč. 

Skupščina SR Slovenije je 1979. leta v Stališčih, sklepih in 
priporočilih na področju prostorskega urejanja poudarila po- 
men preventivnih in drugih ukrepov za preprečevanje nesreč 
in učinkovito odpravljanje njihovih posledic. Ta dokument je 
bil osnova za izdajo odloka in smernic za izdelavo prostorskih 
planov občin in prostorskega plana SR Slovenije, s katerima 
je bila naložena določena obveznost nosilcem izdelave ome- 
njenih planov, da upoštevajo elemente samozaščite ter 
ukrepe za obrambo in zaščito pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Novi zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi izdani 
predpisi bodo zagotavljali razmere za celovito uresničevanje 
interesov obrambe in zaščite na področju urejanja prostora. S 
prostorskim in urbanističnim planiranjem in urejanjem naj bi 
se torej na dolgoročni osnovi zagotavljala optimalna organi- 
zacija, ureditev in opremljenost prostora za preprečevanje 
nesreč, zmanjševanje njihovih posledic in učinkovito zaščito 
in reševanje ob nesrečah. Uresničevanje teh ciljev predpo- 
stavlja usklajeno in povezano dejavnost vseh nosilcev planira- 
nja v vseh fazah in postopkih planiranja in urejanja, od ugo- 
tavljanja možnih nesreč, planiranja, projektiranja do prak- 
tične realizacije prostorskih, urbanističnih in gradbenote- 
hničnih ukrepov zaščite. V zvezi s tem je treba opozoriti, da 
pri nas doslej še nismo razvili enotnih metodoloških osnov in 
tehnik za evidentiranje, ocenjevanje in spremljanje nevarnosti 
oziroma ogroženosti ob naravnih in drugih nesrečah. S po- 
močjo teh ter ustreznih temeljnih prostorskih raziskav (npr. 
geoloških, seizmoloških, hidroloških, meteoroloških in dru- 
gih) bi lahko večino elementov ogroženosti pretvorili v 
ustrezna planerska načela, merila in standarde. 

Z omenjenimi načeli in merili za planiranje organizacije, 
ureditve in opremljenosti prostora za obrambo in zaščito bi 
morali na temelju ocenjenih nevarnosti opredeliti zlasti vpra- 
šanja poselitve oziroma graditve na visoko različnih območjih 
(upoštevanje omejitvenih dejavnikov), vprašanja gostote po?i- 
danosti, gostote naseljenosti, razmestitve industrije, graditve 
velikih sistemov (energetskih, prometnih, PTT in drugih) z 
vidika razmestitve in organizacije v prostoru, notranje organi- 
zacije urbanih struktur, njihove opremljenosti z zaščitnimi 
objekti, viri pitne in gasilne vode, lokacijami zasilnih bivališč 
itd. 

Glede na problematiko na področju varstva okolja je nujno 
treba nadaljevati prizadevanja za izpopolnitev pravnonorma- 
tivne osnove na tem področju, predvsem pa z akcijami za 
dosledno spoštovanje predpisov, ki morajo biti usmerjene 
predvsem v krepitev odgovornosti samoupravnih in izvršilnih 
organov v krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah 
združenega dela za stanje na področju varstva okolja. 

1.2.5. Stanovanjsko gospodarstvo 
Novi zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. list SRS, št. 

3/81) zavezuje organe in organizacije s področja stanovanj- 
skega gospodarstva, predvsem pa stanovanjske skupnosti, da 
organizirano in načrtno izvajajo preventivne in druge ukrepe 
za zaščito ljudi, stanovanjskih zgradb in vsega bivalnega 
okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob pregledu 
planskih aktov s tega področja je bilo ugotovljeno, da so v 
okviru nalog obrambe in zaščite zajete tudi naloge in ukrepi 
za preprečevanje in zmanjševanje posledic naravnih in drugih 
nesreč v bivalnem okolju. Vse stanovnjske skupnosti so pod- 
pisale samoupravni sporazum o temeljih plana za obdobje 
1981-1985, s katerim se med drugim določa združevanje 
sredstev za odpravljanje posledic naravnih nesreč in drugih 
izrednih razmer. 

Stanovanjske skupnosti so vse bolj aktivne pri uresničeva- 
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nju nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
na področju stanovanjskega gospodarstva, čeprav velja opo- 
zoriti, da izvajanje obrambnih priprav na tem področju še 
vedno ne poteka dovolj kontinuirano in načrtno. Priprave niso 
dovolj usmerjene v krepitev materialne osnove in organizira- 
nosti za zaščito in reševanje v stanovanjskih zgradbah in v 
širšem bivalnem okolju skladno s potrebami, ki jih narekujejo 
ocene dejanske ogroženosti. V izvajanje teh nalog se bodo 
morali bolj organizirano in aktivno vključevati hišni sveti in 
drugi organi hišne samouprave. 

Stanovanjske skupnosti morajo v sodelovanju s komunal- 
nimi in zemljiškimi skupnostmi pospešiti tudi delo pri določa- 
nju in urejanju lokacij za začasna bivališča 

1.2.6. Komunalno gospodarstvo 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 

ugotavlja, da pripravljenost komunalnih organizacij združe- 
nega dela za preprečevanje in odstranjevanje posledic narav- 
nih in drugih nesreč kljub povečanim prizadevanjem občin, 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja komunalnega 
gospodarstva in drugih ni zadovoljiva. Med bistvenimi po- 
manjkljivosti mi so zlasti: 

- v glavnem niso izdelane ocene ranljivosti in možnih po- 
sledic ob naravnih in drugih nesrečah kot podlaga za usmer- 
janje, načrtovanje in izvajanje obrambnih priprav na področju 
komunalnega gospodarstva; 

- pri načrtovanju in graditvi komunalnih objektov in naprav 
(in celotnih sistemov) se ne upoštevajo dovolj razmere delo- 
vanja, zlasti še povečana komunalna dejavnost ob naravnih in 
drugih nesrečah; 

- komunalne organizacije združenega dela niso niti v ka- 
drovskem niti materialnem pogledu pripravljene za povečan 
obseg dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah. 

Ocena stanja pripravljenosti komunalnega gospodarstva za 
izvajanje preventivnih in drugih ukrepov zaščite pred narav- 
nimi in drugimi nesrečami kaže, da je le manjše število komu- 
nalnih interesnih skupnosti in organizacij upoštevalo sklep 
Skupščine SR Slovenije o delovanju enotnega sistema orga- 
nizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih nesrečah in 
začelo z organizacijskimi pripravami opremljanja in usposab- 
ljanja organizacij združenega dela za te naloge. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora si 
prizadeva, da bi komunalne skupnosti in organizacije ob 
pomoči družbenopolitičnih skupnosti pripravile ustrezne pro- 
grame krepitve pripravljenosti za preprečevanje nesreč in 
delovanje ob njihovem pojavljanju, pri čemer naj bi imele 
posebno mesto naloge in ukrepi za zagotavljanje preskrbe z 
vodo v izrednih razmerah (nakup agregatov za električno 
energijo, cistern za vodo, reprodukcijskega materiala itd ), 
opremljanje lokacij za začasna bivališča in druge. 

1.2.7. Vzgoja in izobraževanje 
Pri vključevanju učnih vsebin s področja obrambe in zaščite 

pred naravnimi in drugimi nesrečami v vzgojno-izobraževalni 
proces na vseh stopnjah izobraževanje je dosežen napredek, 
vendar je Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito pri predsedstvu Republiške konference SZDL ob 
obravnavi poročila o uveljavljanju sistema družbene samoza- 
ščite v SR Slovenije ugotovil, da stanje na tem področju še ni 
zadovoljivo in da se je treba še nadalje zavzemati, da se vsi 
redni vzgojno-izobraževalni programi ter programi organizi- 
rane interesne dejavnosti v celoti bolj družbeno samozaščitno 
naravnajo, večjo pozornost pa je treba tem vprašanjem name- 
niti tudi pri pripravi literature in drugih učnih sredstev. 

V šolah bi morali mladino celoviteje seznanjati s konkret- 
nimi nevarnostmi naravnih in drugih nesreč, nevarnostmi 
izrednih razmer in vojne ter jih v skladu s področjem usmerje- 
nega izobraževanja usposabljati za izvajanje preventivnih in 
drugih ukrepov zaščite in za reševalne aktivnosti. 

1.2.8. Znanost in kultura 
Podatki o raziskovalnem delu s področja ugotavljanja ne- 

varnosti in preprečevanja naravnih in drugih nesreč kažejo, 
da znanstveno-raziskovalne inštitucije glede na potrebe in 
možnosti ne sodelujejo dovolj pri razreševanju problematike 
naravnih nesreč. V zadnjih dveh letih je bilo dokončanih pet 
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raziskovalnih nalog s tega področja, od tega štiri s področja 
potresnega inženirstva in inženirske seizmologije in ena s 
področja varnosti jedrskih elektrarn. Pripravljajo še sedem 
raziskovalnih nalog in sicer štiri s področja potresnega inže- 
nirstva, eno o varnosti jedrskih objektov, eno o zaščiti pred 
poplavami in eno o varnosti in zaščiti v bivalnem okolju. 
Omenjene raziskovalne naloge so zelo pomembne za načrto- 
vanje preventivnih ukrepov kakor tudi za izpopolnjevanje si- 
stema varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Na tem področju je nekoliko več strokovnih obdelav proble- 
matike. Pri tem so zelo spodbudni primeri, ko se posamezne 
znanstveno raziskovalne inštitucije s svojimi kadri in sredstvi 
neposredno vključujejo v sistem zaščite in reševanja (npr. 
ustanovitev ekološkega laboratorija z mobilno ekipo pri Inšti- 
tutu »Jožef Štefan« idr.). 

Podobno kot na raziskovalnem je stanje tudi na področju 
publicistike, pri čemer je posebno pereče pomanjkanje stro- 
kovne literature za usposabljanje v civilni zaščiti. 

Stanje na omenjenih področjih je odraz pomanjkanja fi- 
nančnih sredstev ter dejstva, da ni dovolj načrtnega in organi- 
ziranega usmerjanja znanstveno-raziskovalnega, strokov- 
nega in publicističnega dela na tem kakor tudi na širšem 
področju družbene samozaščite. 

Problematika zaščite kulturne dediščine (premičnin in ne- 
premičnin) pred posledicami naravnih in drugih nesreč je 
prav tako zelo pereča. Napredek je dosežen predvsem na 
normativnem področju (Zakon o naravni in kulturni dediščini 
iz leta 1981, Smernice in navodila za preprečevanje nesreč, 
Odlok o razglasitvi posameznih objektov in območij za na- 
ravno znamenitost itd.), veliko je storjenega na področju 
teorije načrtovanja in izvajanja zaščite (inventarizacija in vo- 
denje dokumentacije, kriteriji za valorizacijo kulturnih dobrin 
itd.), zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa zelo počasi 
napredujejo praktična dela in ukrepi za zaščito kulturnih 
dobrin (graditev zaklonišč za kulturne spomenike, nakup 
ustrezne embalaže, obnova in utrjevanje zaščitenih objektov, 
mikro filmanje dokumentacije o kulturnih spomenikih itd.). 

1.2.9. Zdravstvo in socialno varstvo 
V samoupravnem sporazumu o skupnih temeljih planov 

zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 
in v samoupravnih sporazumih občinskih zdravstvenih skup- 
nosti je namenjena posebna pozornost preventivni dejavnosti 
in razširitvi zdravstvene vzgoje, ki trenutno ni na zadovoljivi 
ravni, ter oblikovanju ustreznih zalog medicinske opreme, 
zdravil in sanitetnega materiala. S sporazumom o temeljih 
planov je predvideno, da bodo zdravstvene skupnosti za ma- 
terializacijo omenjenih nalog ter drugih nalog splošne ljudske 
obrambe združevale okoli 0,20% od bruto mase osebnih 
dohodkov delavcev v občini. V postopku sprejemanja je tudi 
samoupravni sporazum o solidarnostnem zagotavljanju sred- 
stev za naloge zdravstvenega varstva obrambe in zaščite v 
tistih občinah, ki z lastnimi sredstvi niso sposobne pokriti 
zahtev s tega področja. 

Podatki o združevanju sredstev kažejo, da zdravstvene 
skupnosti iz različnih razlogov ne uresničujejo obveznosti, 
kot je predvideno s samoupravnim sporazumom. Za 1981 leto 
se ocenjuje, da bo združenih le okrog 20 do 30% od skupno 
predvidenih sredstev. Razlike naj bi skupnosti nadoknadile v 
naslednjih letih srednjeročnega obdobja. 

S področja socialnega skrbstva je naloge in ukrepe preven- 
tivnega značaja ob naravnih in drugih nesrečah vključila v 
planske akte okrog polovica vseh skupnosti socialnega 
skrbstva, vendar se z razliko od zdravstvenega varstva ugo- 
tavlja, da preventivna dejavnost organov, organizacij in skup- 
nosti s področja socialnega skrbstva ni dovolj konkretizirana, 
predvsem pa da je še vedno premajhen poudarek na vzgoji 
prebivalstva za ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

1.2.10. Zavarovalstvo 
V preprečevanje naravnih in drugih nesreč se organizirano 

vključuje tudi zavarovalstvo. Sredstva za preventivo, ki se 
oblikujejo iz zavarovalnih premij znašajo na primer v Zavaro- 
valni skupnosti Triglav po planu za 1981. leto 226 milijonov 
ND, kar pomeni 3,5% vseh zavarovalnih premij. Sredstva za 
preventivo se iz leta v leto povečujejo (1979. leta so znašala 
3,1% in 1980. leta 3,24%) in se porabijo predvsem za odprav- 

ljanje vzrokov nastanka in odkrivanje požarov, za razisko- 
valno delo pri ugotavljanju vzrokov nastanka škode, ki se 
množično pojavlja, sofinanciranje sistema obrambe pred 
točo, raziskave o primernosti posameznih kmetijskih kultur 
na ombočjih, kjer je večja nevarnost itd. 

Zavarovalna skupnost Triglav plačuje v skladu za preven- 
tivo poseben prispevek tudi občinskim skupnostim za varstvo 
pred požarom, namenjen predvsem za financiranje preventiv- 
nega delovanja. 

2. ORGANIZIRANOST IN PRIPRAVLJENOST 
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE OB NESREČAH 

Tako kot so delovni ljudje in občani bodisi neposredno ali 
združeni in samoupravno organizirani v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, krajevnih skupnostih in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih temeljni nosilci preven- 
tivnih in drugih ukrepov in aktivnosti za zaščito pred narav- 
nimi in drugimi nesrečami, so tudi temeljni nosilci civilne 
zaščite kot dela splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. 

Poglavitni nalogi civilne zaščite sta predvsem zaščita in 
reševanje ljudi, materialnih, kulturnih in drugih dobrin ob 
naravnih in drugih nesrečah, izrednih razmerah in v vojni. 
Civilna zaščita kot del družbene samozaščite, kot njena orga- 
nizirana sila v miru sodeluje predvsem pri zaščiti in reševanju 
ob naravnih in drugih nesrečah. Štabi za civilno zaščito v miru 
sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju preventivnih in drugih 
ukrepov za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
enote civilne zaščite se, kadar je to potrebno, lahko uporabijo 
tudi za opravljanje nalog narodne zaščite in nekaterih drugih 
nalog družbene samozaščite. V miru se redno opravljajo tudi 
načrtne in organizirane priprave sestavin civilne zaščite -za 
njihovo delovanje ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni. 

Marsikje še vedno niso v celoti dojeli uveljavljenih rešitev v 
zvezi z dejavnostjo in uporabo sil civilne zaščite. Glede na 
predhodno opredelitev družbenega bistva in vloge civilne 
zaščite v miru je razumljivo, da civilna zaščita deluje (v skladu 
z zakonskimi pooblastili oziroma pooblastili v načrtu civilne 
zaščite oziroma v skladu z odločitvami pristojnih organov) v 
potrebnem času in obsegu vedno, kadar je to potrebno za 
učinkovito zaščito in reševanje življenj, družbenega in zaseb- 
nega imetja. Običajno civilna zaščita ali njeni posamezni deli 
ukrepajo ob množičnih naravnih in drugih nesrečah, pa tudi 
ob manjših nesrečah, če so posledice takšne, da jih pristojni 
organi in organizacije ne morejo odpraviti v obstoječi organi- 
ziranosti. 

Na podlagi sklepa Skupščine SR Slovenije v zvezi z delova- 
njem enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obvez- 
nosti ob naravnih in drugih nesrečah je bila spodbujena 
široka aktivnost na področju razvoja in krepitve civilne za- 
ščite. V tem obdobju so bila razčiščena mnoga idejna in 
koncepcijska vprašanja organiziranja in delovanja civilne za- 
ščite, napredek je bil dosežen pri izpopolnjevanju normativno 
organizacijske osnove priprav za zaščito in reševanje, ob 
usmerjevalni vlogi Zveze komunistov in mobilizacijski vlogi 
vseh drugih družbenopolitičnih organizacij, zlasti Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva in sindikatov, so bile zagotov- 
ljene razmere za uspešnejše podružbljanje obrambno zaščit- 
nih funkcij v vseh organizacijah in skupnostih in s tem tudi za 
hitrejši razvoj vseh vrst priprav civilne zaščite. 

Aktivnejši odnos vseh do priprav civilne zaščite se je odra- 
žal tudi v tem, da so se v zadnjih letih minulega srednjeroč- 
nega obdobja pomembno izboljšale gmotne možnosti in po- 
goji za razvoj civilne zaščite. Tako je bilo na primer 1976. leta 
za priprave civilne zaščite v SR Sloveniji porabljenih 
33.488.405 din, kar pomeni 11% vseh sredstev namenjenih za 
splošno ljudsko obrambo (razen za JLA), 1979. leta pa že 
199.0^5.000 din ali 23,7% vseh sredstev za splošno ljudsko 
obrambo in 1980. leta 191.987.000 din (brez sredstev za obli- 
kovanje materialnih rezerv civilne zaščite). 

V tem srednjeročnem obdobju so siabe možnosti za pove- 
čanje finančnih vlaganj v priprave civilne zaščite, predvsem 
zaradi povečanih zahtev na nekaterih drugih področjih 
splošne ljudske obrambe. Zato se ugotavljajo, da bo razvoj 
civilne zaščite še nadalje zaostajal za razvojem nekaterih 
drugih sestavin splošne ljudske obrambe. Ob tem velja opo- 
zoriti, da je sistem splošne ljudske obrambe in družbene 
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samozaščite lahko učinkovit le, če bodo učinkovito delovale 
vse sestavine tega sistema. 

Naš politični sistem socialističnega samoupravljanja zago- 
tavlja velike možnosti za uspešen razvoj in delovanje teh 
dejavnosti, vendar s pogojem, da jih razvijamo kot sestavino 
družbenoekonomskih odnosov kot celotni del družbenoeko- 
nomskega in političnega sistema za stanje na področju za- 
ščite in reševanja ter pospešujemo iniciativo delovnih ljudi in 
občanov pri samoorganiziranju za obrambo in zaščito. 

Pri usmerjanju nadaljnjega razvoja civilne zaščite je bilo v 
ospredju tudi vodilo, da je treba organizacijsko kadrovski 
ustroj, usposobljenost in opremljenost njenih posameznih 
sestavin čimbolj prilagoditi dejanskim zahtevam okolja, kjer 
se organizira civilna zaščita. 

2.1. Sile in sredstva civilne zaščite 
Pri pripravah in delovanju civilne zaščite morajo sodelovati 

vse organizirane družbene sile in sredstva, ki se lahko upora- 
bijo za zaščito in reševanje. Še posebno sistematično in 
organizirano se mora v načrte in aktivnosti civilne zaščite 
vključevati dejavnost družbenih organizacij in raznih društev 
ter organizacij združenega dela, ki se v svoji redni dejavnosti 
na ta ali oni način ukvarjajo z zaščito in reševanjem ljudi in 
imetja. S tem v zvezi želimo poudariti še stališče SR Slovenije 
v zvezi s pripravo novih Doktrinarnih načel civilne zaščite v 
SFRJ, in sicer da civilna zaščita niso samo štabi in enote 
civilne zaščite. To so samo posebno organizirane sile civilne 
zaščite. Kot je že bilo poudarjeno, civilno zaščito tvorijo vse 
organizirane družbene sile in sredstva, ki jih lahko uporabimo 
za zaščito in reševanje ljudi in imetja. Civilna zaščita ni in ne 
more biti neka posebna organizacija, ki bi delovala zunaj 
obstoječe organiziranosti družbe in ki bi temeljila samo na 
lastnih institucionaliziranih oblikah. V tem smislu so torej tudi 
držbene organizacije in razna društva ter organizacije združe- 
nega dela skupaj z drugimi nosilci nalog zaščite in reševanja v 
širšem pojmovanju, zlasti pa v konkretnih akcijah, organizi- 
rane sile civilne zaščite. Ob nesrečah, v izrednih razmerah in v 
vojni delujejo v tej vlogi v skladu z obrambnimi načrti oziroma 
načrti civilne zaščite ter z odločitvami in usmeritvami štabov 
za civilno zaščito oziroma izvršnih organov družbenopolitič- 
nih skupnosti. To pa seveda ne pomeni omejevanja njihove 
samostojnosti pri pripravah in operativnem uresničevanju 
obrambno-zaščitnih dejavnosti. 

2. 1. 1. Samopomoč in vzajemna pomoč 
Najbolj množična in nenadomestljiva oblika zaščite in reše- 

vanja prebivalstva, materialnih in drugih dobrin je osebna 
zaščita, samopomoč in vzajemna pomoč, organizirana na 
najširših osnovah in pobudi delovnih ljudi in občanov. Ta 
oblika zaščite in reševanja se ob vsakršni nesreči najprej 
uveljavi, zlasti takrat, ko še ne delujejo drugi organizirani deli 
civilne zaščite. 

V obrambno-samozaščitno usposabljanje je bilo v zadnjem 
obdobju vključenih približno 400.000 občanov letno. Vendar 
takšno usposabljanje še vedno ni na zadovoljivi ravni, pred- 
vsem je preveč splošno. Da bi izboljšal usposabljanje, je 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo začel načrtno izo- 
braževati organizatorje usposabljanja ter predavatelje v obči- 
nah. V mejah finančnih možnosti si prizadeva za čim boljša 
učna sredstva, veliko pozornost pa namenja tudi izboljšavam 
same organizacije usposabljanja. Pri obrambno samozaščit- 
nem usposabljanju delovnih ljudi in občanov bodo morale v 
bodoče še sodelovati družbene organizacije in društva, se- 
veda skladno z vsebino svoje dejavnosti. Prav tako obstajajo 
možnosti za dejavnejše vključevanje sredstev javnega obve- 
ščanja (od osrednjih republiških do lokalnih sredstev in inter- 
nih tovarniških glasil) v vzgojo in usposabljanje na področju 
obrambe in zaščite. 

Družbenopolitične organizacije, zlasti v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih morajo v okviru obramb- 
nih priprav povečati vse tiste dejavnosti, ki krepijo obrambno 
samozaščitno zavest delovnih ljudi in občanov. Zato je treba 
delovne ljudi in občane redno seznanjati z nevarnostmi ob 
naravnih in drugih nesrečah, izrednih razmerah in v vojni, s 
problematiko priprav na področju obrambe in zaščite ter s 
konkretnimi nalogami delovnih ljudi in občanov pri nadaljnji 
krepitvi in izpopolnjevanju obrambnih priprav. 

2. 1. 2. Organizacije združenega dela, 
družbene organizacije in razna društva v 
civilni zaščiti 

Čeprav je bil v minulem obdobju dosežen velik napredek pri 
krepitvi priprav organizacij združenega dela, ki se glede na 
dejavnosti, ki jo opravljajo, neposredno vključujejo v delova- 
nje civilne zaščite, se kljub temu ugotavlja, da priprave pretež- 
nega dela teh organizacij ne napredujejo skladno z njihovo 
vlogo in pomenom v civilni zaščiti. Primanjkuje jim ustreznih 
kadrov za razširjen obseg dejavnosti ob nesrečah, predvsem 
pa delovnih sredstev za delo v specifičnih razmerah, rezervnih 
delov in drugega reprodukcijskega materiala. Kot je bilo že 
opozorjeno, je posebno kritično stanje v komunalnih organi- 
zacijah. Glede na to da v marsikateri od omenjenih organiza- 
cij tudi ni dovolj pripravljenosti za stalne in organizirane 
priprave civilne zaščite, je nujno, da se v teh organizacijah za 
napredek obrambnih priprav odločneje zavzamejo družbeno- 
politične organizacije, zlasti zveza komunistov in organizacije 
sindikata. 

Ob dejstvu, da se pri vsakodnevnem delu in življenju pojav- 
lja in uporablja vse več škodljivih snovi, ki so pomembna 
potencialna nevarnost za onesnaženje človekovega delov- 
nega in življenjskega okolja s hujšimi posledicami, si je poleg 
rednega nadzora nad proizvodnjo, prometom in uporabo raz- 
nih škodljivih snovi, potrebno prizadevati tudi za zagotovitev 
organizacijsko kadrovskih in materialnih možnosti za hitro 
intervencijo, Kadar pride zaradi okvar, nesreč in drugih vzro- 
kov do večjega onesnaževanja okolja s škodljivimi kemičnimi, 
biološkimi ali radioaktivnimi snovmi. S tem namenom je pri 
Inštitutu »Jožef Štefan« v Ljubljani ustanovljen (in tudi že 
deluje) mobilni ekološki laboratorij, katerega naloga je hitro 
odkrivanje, identifikacija, dozimetrija in zahtevnejša dekonta- 
minacija škodljivih kemičnih, bioloških in radioaktivnih snovi. 
Zainteresirani organi, organizacije in skupnosti se dogovar- 
jajo, da se organiziranost za nujne primere (kot so na primer 
industrijske in prometne nesreče, izredne razmere ipd.) izpo- 
polni še s posebnimi intervencijskimi skupinami, za dekonta- 
minacijo oziroma pobiranje škodljivih snovi, ki naj bi se usta- 
novile pri regijskih centrih požarne varnosti. Pomemben na- 
predek je dosežen tudi pri opremljanju oziroma označevanju 
prevoznih sredstev, ki prevažajo nevarne snovi. 

Z uresničevanjem medrepubliškega dogovora o nakupu in 
vzdrževanju letal za gašenje gozdnih in drugih požarov se 
bodo bistveno izboljšale tudi možnosti za učinkovito kontrolo 
in gašenje gozdnih in>drugih večjih požarov. Proizvajalec letal 
(CANADAIR) je prvi dve letali že dobavil, drugi letali pa bo 
dobavil v prvi polovici 1982. leta. S pripravami za uporabo in 
vzdrževanje letal se že ukvarjajo na zvezni ravni in tudi v 
socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Pri tem je treba poudariti, da bo mogoče letala uporabljati 
tudi za gašenje večjih požarov v industrijskih objektih, za 
reševanje ob potresih in poplavah kot tudi za druge akcije 
obrambe in zaščite. 

V zadnjih letih se je znatno okrepila pripravljenost družbe- 
nih organizacij in društev za zaščito in reševanje. Tako na 
primer gasilska organizacija (1.383 društev) danes šteje 
82.229 članov, med katerimi je 52.574 operativnih gasilcev. Ob 
urejenem financiranju se je izboljšala materialna opremlje- 
nost gasilskih društev, občutno se je povečala tudi njihova 
operativna sposobnost. V minulem štiriletnem obdobju so 
gasilska društva usposobila 8.856 gasilcev. Samo v 1980. letu 
pa je na raznih vajah sodelovalo prek 20.000 članov gasilskih 
društev Urbanizacija, industrializacija in vedno hitrejši tehno- 
loški razvoj terjajo učinkovitejše izpopolnjevanje in prilagaja- 
nje znanj in opremljenosti gasilcev oziroma gasilskih organi- 
zacij sodobnim zahtevam požarnega varstva. Še posebno to 
velja za poklicne gasilske organizacije, saj nekatere od njih 
(npr. Poklicna gasilska brigada Ljubljana) že občutno zaosta- 
jajo. Da bo vlaganje v materialno opremljanje gasilskih orga- 
nizacij bolj smotrno bodo morale skupnosti požarnega var- 
stva odločneje ukrepati pri delitvi dela na podrožju požarnega 
varstva na temelju ocen dejanske požarne ogroženosti. 

Rdeči križ Slovenije, ki šteje prek 600.000 članov, razvija z 
vidika zaščite in reševanja pomembno dejavnost, predvsem 
na področju zdravstvene vzgoje prebivalstva, usposabljanja 
za množično prvo medicinsko pomoč, nego bolnikov in hi- 
giensko-epidemiološko delo, na področju socialnega 
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skrbstva, poizvedovalne službe, krvodajalstva in drugih. V 
letih 1975-1980 je Rdeči križ Slovenije organiziral 525 80 
urnih tečajev za 13.458 članov ekip prve medicinske pomoči, 
2.866 20. urnih tečajev prve medicinske pomoči za 71,844 
udeležencev in 683 tečajev za nego bolnika in poškodovanca 
za 12.963 negovalk. Redni so tečaji za voznike motornih vozil, 
uvedel je tečaje za člane higienskih aktivov in druge Pri 
občinskih odborih Rdečega križa Slovenije je organiziranih 
42 ekip prve pomoči in 37 ekip za socialno delo. 49 občinskih 
organizacij ima skladišča za materialna sredstva pomoči 
(obleka, obutev, posteljnina in drugo), organiziranih je pet 
občinskih poljskih stacionarjev (odredov Rdečega križa Slo- 
venije) in tri skladišča pri Rdečem križu Slovenije za hitro 
intervencijo. 

Rdeči križ Slovenije stalno organizira in motivira delovne 
ljudi in občane za množično krvodajalstvo, kar je z vidika 
priprav za delovanje ob množičnih nesrečah izjemno po- 
membno. Letno daruje kri okrog 110.000 delovnih ljudi in 
občanov, kar omogoča tudi oblikovanje ustreznih zalog po- 
trebnih ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah. 

Posebno pomembno je prostovoljne delo članov in aktivi- 
stov Rdečega križa na področju socialno skrbstvene dejavno- 
sti (delo z ostarelimi občani, zbiralne akcije pomoči) in dru- 
gih, ki ga je treba še nadalje spodbujati in razširjati. 

Za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter 
za odpravljanje njihovih posledic so zelo pomembne izkušnje, 
organiziranost in pripravljenost organizacij Zveze sociali- 
stične mladine. Jugoslovanska mladina je z delovnimi akci- 
jami vedno uspešno sodelovala pri zaščiti in reševanju ter 
odpravljanju posledic nesreč. Pomembno vlogo pri pripravah 
in dejavnostih na tem področju bi morale imeti tudi stalne 
mladinske delovne brigade, ki so ustanovljene pri večini ob- 
činskih konferenc Zveze socialistične mladine Slovenije in 
štejejo od 40 do 50 članov. Organizirane so v skladu z 
obrambnimi načrti občinskih organizacij Zveze socialistične 
mladine Slovenije in se lahko ob naravnih nesrečah hitro 
vključijo v reševanje. V bodoče je potrebno več pozornosti 
nameniti njihovemu usposabljanju. 

V taborniških organizacijah deluje danes prek 21.000 čla- 
nov, med katerimi je kar 70% mladincev. Organizirani so v 179 
odredih. Taborniške organizacije poleg tega, da krepijo 
splošno obrambno samozaščitno pripravljenost, sodelujejo v 
akcijah ob raznih nesrečah, v zadnjih letih se uspešno pri- 
pravljajo za delovanje na področju zaščite in reševanja. Med 
drugim imajo pripravljen program za sodelovanje tabornikov 
pri uresničevanju nalog urejanja začasnih bivališč za ogro- 
ženo prebivalstvo ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter 
vojnih akcijah. Tako je za to nalogo pripravljenih že 13 po- 
dročnih taborov v Sloveniji, njihov cilj, ki so si ga v skladu s 
potrebami civilne zaščite zastavili skupaj s štabi za civilno 
zaščito, pa je, da se za te naloge do 1985. leta usposobijo 
taborniške organizacije v vseh slovenskih občinah. 

Pri pripravah in dejavnostih civilne zaščite aktivno sodeluje 
Gorska reševalna služba. S stališča civilne zaščite je po- 
membna predvsem njena dejavnost pri zaščiti ljudi in mate- 
rialnih dobrin pred snežnimi plazovi, pri reševanju ljudi izpod 
plazov in pri nekaterih drugih reševalnih akcijah (npr, pri 
reševanju iz visokih objektov, pri reševanju ljudi iz ruševin s 
pomočjo lavinskih psov itd ). Gorska reševalna služba je orga- 
nizirana v 16 postajah, tako da pokriva ves gorski svet v 
Sloveniji. V postaje je vključenih 467 reševalcev in strokovnja- 
kov, usposobljenih za reševanje. Komisija za gorsko reše- 
valno službo pri Planinski zvezi Slovenije v sodelovanju z JLA 
in republiškima sekretariatoma za ljudsko obrambo in za 
notranje zadeve vsako leto organizira strokovne tečaje za 
usposabljanje minerjev za proženje plazov. Teh tečajev se je 
udeležilo že prek 100 tečajnikov. 

V radioamaterskih organizacijah v Sloveniji deluje okoli 
6 000 članov, ki imajo približno 1.000 radijskih postaj. 

Radioamaterske organizacije poleg lastnega članstva na- 
črtno usposabljajo tudi kadre za vzpostavljanje radijskih zvez 
v sestavinah splošne ljudske obrambe. Vaje so pokazale, da 
radioamaterji lahko zadostijo nekaterim zahtevam po zvezah 
v civilni zaščiti, zato je potrebno radioamaterjem nuditi 
ustrezno pomoč tudi pri nakupu tehničnih sredstev zvez. 

Potapljaške organizacije usposabljajo kadre za reševanje iz 
vode in za druge podvodne reševalne dejavnosti, hkrati se s 
svojimi potapljači in sredstvi vključujejo v civilno zaščito. 
Potapljaška zveza Slovenije je v sodelovanju z Republiškim 

sekretariatom za ljudsko obrambo organizirala doslej štiri 
tečaje za podvodne reševalne aktivnosti, ki so se jih je udele- 
žili skupno 104 obvezniki civilne zaščite. Na območju Slove- 
nije deluje 10 potapljaških društev s 1.430 člani. Zavzemamo 
se, da bi se potapljaška društva ustanovila v vseh občinah 
ožiroma mestih, kjer je potrebno reševanje iz vode 

Na podoben način pri pripravah in dejavnostih civilne za- 
ščite sodelujejo tudi druge družbene organizacije in interesna 
združenja. 

2.1.3. Štabi in enote civilne zaščite 
Enote civilne zaščite so posebno organiziran ter tehnično in 

strokovno usposobljen del civilne zaščite, namenjen zaščiti in 
reševanju ljudi, materialnih in drugih dobrin ob vojnih akci- 
jah, naravnih in drugih hudih nesrečah ter v drugih izrednih 
razmerah. Splošne in specializirane enote se ustanavljajo v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, krajevnih skupno- 
stih, vaseh, večjih stanovanjskih in drugih stavbah ali po 
ulicah za več stavb skupaj. Za uresičevanje zahtevnejših na- 
log civilne zaščite na širšem območju se ustanavljajo občin- 
ske specializirane enote, v bolj ogroženih občinah pa še 
občinske združene enote civilne zaščite. 

V enote in štabe civilne zaščite je bilo v Sloveniji 1979. leta 
vključenih 224.731 ali 11,9% vseh prebivalcev v republiki, ob 
koncu preteklega leta (1981) pa že preko 250.000 ali 13,3% 
vseh prebivalcev. 

V. štabih in enotah civilne zaščite je v povprečju okoli 40% 
žensk. Največ jih je v enotah za prvo medicinsko pomoč in za 
socialno delo. Delež žensk v štabih in enotah civilne zaščite ni 
zadovoljiv zlasti še ob dejstvu, da so moški vključeni pretežno 
v sestavine oboroženih sil. 

Starostna sestava štabov in enot se sicer iz leta v leto 
izboljšuje, vendar je še vedno nezadovoljiva, posebno v štabih 
in enotah krajevnih skupnosti. V povprečju je v štabih in 
enotah nekaj nad 13% mladincev, starih do 27 let. 

V štabih in enotah civilne zaščite je razmeroma malo rezerv- 
nih vojaških starešin, zato sta Republiški sekretariat za ljud- 
sko obrambo in Republiška konferenca Zveze rezervnih voja- 
ških starešin začela akcijo za širše vključevanje rezervnih 
strešin v sestavine civilne zaščite, zlasti v štabe in na vodilne 
dolžnosti v enotah. 

Na organizacijskem področju so doseženi dobri rezultati 
predvsem pri organiziranju občinskih specializiranih enot 
(ustanovljenih je 540 takšnih enot z 11.445 člani) ter speciali- 
ziranih enot v organizacijah združenega dela, slabša pa je 
organiziranost civilne zaščite v krajevnih skupnostih, po- 
sebno še po stanovanjskih zgradbah, ulicah, zaselkih in va- 
seh. Marsikje civilna zaščita sploh ni organizirana, kar je 
bistvena pomanjkljivost sedanjih priprav civilne zaščite. 
Nujno potrebna je širša strokovna in družbenopolitična akcija 
organov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito, organizacij Socilistične zveze delovnega ljudstva, sta- 
novanjskih skupnosti, hišnih svetov in drugih za pospešitev 
priprav na tem področju. S tem namenom bodo te naloge 
vključene tudi v akcijo NNNP-82. 

V Sloveniji je v specializirane enote civilne zaščite vključe- 
nih skupno prek 140.000 delovnih ljudi in občanov, v splošne 
enote pa okoli 70.000. Med posameznimi vrstami enot civilne 
zaščite so najbolj organizirane, usposobljene in opremljene 
enote za prvo medicinsko pomoč, gasilske in tehnično reše- 
valne enote. Te so tudi najbolj številčne. V 12 občinah ozi- 
roma večjih mestih v Sloveniji so ustanovljene tudi posebne 
združene enote (odredi), ki so glede na kadrovsko sestavo in 
opremljenost usposobljene za večnamensko (polivalentno) 
delo. Praksa je pokazala, da so te enote zlasti učinkovite v 
matični občini ali sosednjih občinah, ne pa tudi v oddaljenih 
krajih (zunaj republike, države). Za delo na širšem območju 
Slovenije bodo predvidoma do 1983. leta ustanovljene po 
načrtu Republiškega štaba za civilno zaščito posebne inter- 
vencijske enote pri Skupščini mesta Ljubljane, Mariboru, Ce- 
lju, Kranju, Novem mestu, Novi Gorici in Kopru. 

V tem obdobju je bil dosežen velik napredek pri delovanju 
štabov za civilno zaščito, kar potrjujejo tudi številni primeri 
uspešnega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Štabi 
za civilno zaščito delujejo v 1.430 organizacijah združenega 
dela in drugih organizacijah, 22 vaseh, 1.050 krajevnih skup- 
nostih, vseh občinah, mestu Ljubljani in republiki. 
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Strokovno usposabljanje članov štabov in enot civilne za- 
ščite poteka po sprejetih programih, vendar ni povsod dovolj 
intenzivno in kvalitetno. Programi oziroma učne vsebine so 
preveč splošne in premalo prilagojene konkretnemu okolju, v 
katerem se udeleženci usposabljajo, premalo je tudi praktič- 
nega urjenja v vajah civilne zaščite. Med glavnimi vzroki za 
počasno posodabljanje pouka velja v prvi vrsti omeniti po- 
manjkanje finančnih sredstev, učnih pripomočkov ter stro- 
kovno usposobljenih predavateljskih kadrov. 

Po podatkih o opravljenem pouku so najbolj usposobljene 
občinske enote civilne zaščite (77 %), precej slabše pa enote v 
organizacijah združenega dela (55 %) ter v krajevnih skupno- 
stih (51 %). V povprečju je predpisani pouk civilne zaščite 
končalo 54,5 % članov enot in štabov za civilno zaščito. 

Da bi omenjene pomanjkljivosti pri usposabljanju pripadni- 
kov štabov in enot civilne zaščite odpravil, bo Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo izdelal nove učne načrte po 
posameznih dejavnostih oziroma enotah (ki bodo izrazito 
usmerjeni v praktično usposabljanje) in zagotovil ustrezna 
učna sredstva in druge materialne možnosti za usposabljanje. 

Za nadaljnji razvoj predavateljskih in drugih kadrov s po- 
dročja civilne zaščite je zelo pomembno delovanje Republi- 
škega centra za obrambno usposabljanje v Poljčah na Go- 
renjskem. Tu se usposabljajo predvsem kadri iz občinskih 
organov in organizacij. Tako se je v letu 1g80/81 usposabljalo 
v Republiškem centru za obrambno usposabljanje v Poljčah 
prek 800 članov občinskih štabov za civilno zaščito, bodočih 
predavateljev ter članov nekaterih enot civilne zaščite. Poleg 
tega je bilo v centru organiziranih več posvetovanj s področja 
civilne zaščite ter krajših seminarjev za člane družbenih orga- 
nizacij. Vloga in delo centra se že odražata pri kvaliteti priprav 
civilne zaščite v občinah. 

Opremljenost štabov in enot civilne zaščite z opremo in 
sredstvi za zaščito in reševanje se je v tem obdobju izboljšala, 
čeprav še vedno ni zadovoljiva. Štabom in enotam zlasti 
primanjkuje osebnih zaščitnih sredstev ter sredstev zvez. 
Družbenopolitične skupnosti morajo sprejeti ustrezne ukrepe 
za pospešeno opremljanje sestavin civilne zaščite. Izboljševa- 
nje opremljenosti civilne zaščite mora postati prednostna 
naloga nosilcev priprav civilne zaščite. Pri tem pa je treba 
izhajati iz ocen ogroženosti. 

V zvezi z opremljanjem sestavin civilne zaščite velja posebej 
opozoriti na problem razvoja, izdelave in oskrbovanja sred- 
stev in opreme civilne zaščite, ki je v tem, da razvoja doslej ni 
nihče organizirano spodbujal in usmerjal, prav tako tudi ne 
izdelave, trgovina pa je v preteklosti vse preveč uvažala ta 
sredstva. Poseben problem sta tipizacija in standardizacija 
izdelkov, kar je v pristojnosti federacije. Opisano stanje terja 
učinkovito ukrepanje pristojnih organov. Zvezna gospodar- 
ska zbornica, Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in neka- 
teri drugi organi so na pobudo socialističnih republik in 
pokrajin začeli akcijo za odpravo pomanjkljivosti na tem po- 
dročju, vendar se stanje še ni izboljšalo. V Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije so pred kratkim podpisali samoupravni spo 
razum o povezovanju organizacij v skupnost za plansko in 
poslovno sodelovanje, ki bo skrbela za razvoj izdelave sred- 
stev in opreme, namenjenih za civilno zaščito. 

Ne glede na to je nujno, da se Gospodarska zbornica 
Slovenije in Republiški komite za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo neposredno in v okviru zveznih organov bolj 
potrudijo, da bi čimprej prišlo do širšega samoupravnega in 
dohodkovnega povezovanja med proizvodnimi organizaci- 
jami, usklajevanja njihovih proizvodnih programov, večje 
vključitve znanosti v razvoj na tem področju in drugih pozitiv- 
nih premikov. 

2.1.4. Jugoslovanska ljudska armada, 
teritorialna obramba, organi za notranje 
zadeve in druge sestavine splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v pripravah 
in funkciji civilne zaščite 

Izkušnje ob dosedanjih večjih nesrečah, zlasti potresih, 
kažejo, da so pri zaščiti in reševanju prebivalstva, materialnih 
in drugih dobrin vedno sodelovale oborožene sile Jugoslo- 
vanske ljudske armade in teritorialne obrambe ter organi za 
notranje zadeve, vendar niso bile dovolj organizirano vklju- 
čene v neposredne priprave civilne zaščite. Da se spodbudita 

skupno načrtovanje in delovanje na tem področju, sta Po- 
veljstvo 9. armade in Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo 1979. leta izdala posebno navodilo o skupnem delo- 
vanju pri zaščiti in reševanju. Gre predvsem za usklajevanje 
načrtov uporabe sil in sredstev za zaščito in reševanje, nujno 
pa bi bilo potrebno dopolniti tudi programe usposabljanja v 
oboroženih silah s tematiko civiine zaščite. 

V sistemu zaščite in reševanja ima pomembno vlogo in 
naloge narodne zaščita. Sedanja in z novim zakonom o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti predvidena 
organiziranost in delovanje narodne zaščite omogočata njeno 
aktivno vključevanje oziroma delovanje tudi pri zaščiti in 
reševanju ob dejstvu, da delovni ljudje in občani organizirajo 
narodno zaščito, da bi zaščitili delovne pogoje, družbeno 
lastnino in objekte skupnega pomena, javni red in mir, zago- 
tovili mirno in varno življenje ter za opravljanje drugih nalog 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Ob naravnih in drugih nesrečah delovni ljudje in občani v 
narodni zaščiti ne opravljajo samo nalog v zvezi z vzdrževa- 
njem reda, zavarovanjem prizadetih območij, objektov, reše- 
valnih akcij in podobnih nalog, temveč tudi naloge civilne 
zaščite, zlasti v zvezi s samopomočjo in vzajemno pomočjo. Z 
uveljavitvijo narodne zaščite niso več potrebne posebne 
enote civilne zaščite za vzdrževanje reda in varnosti. Po drugi 
strani pa se v skladu z odločitvijo pristojnega komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, lahko za 
opravljanje določenih nalog narodne zaščite uporabijo tudi 
enote civilne zaščite. Takšna vloga oziroma naloge narodne 
zaščite in civilne zaščite seveda narekujejo, da se ustrezno 
dopolnijo programi usposabljanja štabov in enot civilne za- 
ščite ter pripadnikov narodne zaščite. 

Za učinkovito delovanje civilne zaščite ob naravnih in dru- 
gih nesrečah je zelo pomembna dejavnost organov za notra- 
nje zadeve, zlasti še njihovega operativno informacijskega 
sistema ter milice, ki je že po svoji organiziranosti in vlogi 
stalno na terenu. Poudariti je treba, da organi za notranje 
zadeve zelo učinkovito delujejo pri odkrivanju oziroma ugo- 
tavljanju nevarnosti, obveščanja pristojnih organov, zavaro- 
vanju ogroženih oziroma prizadetih območij, urejanju pro- 
meta in številnih drugih družbenosamozaščitnih nalogah. Or- 
gani za notranje zadeve so dobro organizirani, opremljeni in 
usposobljeni tudi za delovanje v najzahtevnejših zaščitnih in 
reševalnih akcijah civilne zaščite. 

V zadnjih letih so bila vložena znatna sredstva za izpopolni- 
tev helikopterske enote Republiškega sekretarita za notranje 
zadeve, ki se v sodelovanju z Gorsko reševalno službo pogo- 
sto uporablja za reševanje v gorah, namenjena je tudi reševa- 
nju iz visokih stavb ter za opravljanje drugih obrambnozaščit- 
nih nalog, kot naprimer: odkrivanje požarov, ogled prizadetih 
območij, hitro prenašanje informacij in drugih. Pri Republi- 
škem sekretariatu za notranje zadeve je organizirana tudi 
posebna enota za odstranjevanje vseh vrst eksplozivnih teles 
ter za njihovo uničevanje, za reševanje v vodi in za druge 
reševalne naloge. 

Pri pripravah civilne zaščite se namenja velika pozornost 
izdelavi in dopolnjevanju načrtov za delovanje civilne zaščite. 
Načrti so izdelani v vseh občinah in skoraj vseh krajevnih 
skupnostih, organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. Marsikje so načrti za 
delovanje ob naravnih in drugih nesrečah in v vojni enoti, 
čeprav bi morali biti izdelani za vsako hujšo nesrečo posebni 
operativni načrti. Načrti ne temeljijo dovolj na ocenah ogrože- 
nosti in so premalo konkretni. V tem letu so republiški organi 
in organizacije namenili posebno pozornost izpopolnitvi na- 
črtov ob morebitnem rušilnem potresu v Ljubljani. Načrti so 
že izdelani, solidno so izpeljane tudi druge priprave v republi- 
ških organih in organizacijah ter na ravni Skupščine mesta 
Ljubljana, dokaj pomanjkljive pa so priprave ob morebitnem 
potresu v krajevnih skupnostih, organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Da 
bi ugotovili in odpravili pomanjkljivosti v teh načrtih in pospe- 
šili načrtne priprave civilne zaščite, je Republiški štab za 
civilno zaščito dal pobudo, da se v akciji NNNP-82 praktično 
preizkusita oraniziranost in pripravljenost vse družbe ob rušil- 
nem potresu v Ljubljani. 

Republiški organi in organizacije so skupaj z občinama 
Krško in Brežice namenili precej pozornosti tudi "izdelavi 
načrtov civilne zaščite ob morebitni jedrski nesreči v Nu- 
klearni elektrarni Krško. Tako so na vseh ravneh že izdelani 
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ustrezni načrti civilne zaščite, ki pa se ob pomoči znanstveno 
raziskovalnih in strokovnih inštitucij v državi in strokovnjakov 
Mednarodne agencije za atomsko energijo ter z upošteva- 
njem izkušenj iz držav, kjer takšne elektrarne že dolgo delu- 
jejo, še nadalje izpopolnjujejo. V naslednjem letu bo v teh 
pripravah težišče predvsem na opremljanju sestavin civilne 
zaščite in usposabljanju delovnih ljudi in občanov na tem 
obomočju za samozaščitno ravnanje. 

V zvezi z izdelavo načrtov civilne zaščite je treba poudariti, 
da je posebno pereče vprašanje strokovne pomoči krajevnim 
skupnostim pri izdelavi načrtov in izvajanju drugih priprav 
civilne zaščite. 

2.1.5. Mobilizacija sil in sredstev civilne 
zaščite 

Praktična izvedba mobilizacije sil in sredstev za zaščito 
ljudi in imetja ob množičnih naravnih in drugih nesrečah, v 
izrednih razmerah in v vojni se na temelju zakona o ljudski 
obrambi ureja z načrti civilne zaščite. Omenjeni zakon zado- 
voljivo rešuje vsa vprašanja v zvezi z mobilizacijo. Z zakonom 
o delovnih razmerjih (78. člen) je urejeno tudi trajanje dela 
prek polnega delovnega časa ob naravnih in drugih nesrečah. 
Republiški komite za delo meni, da so ta vprašanja ustrezno 
urejena v zakonu, niso pa morda dovolj konkretizirana. 

V prihodnjih pripravah je potrebno z operativnimi načrti 
civilne zaščite učinkoviteje urediti predvsem vprašanje uskla- 
jene uporabe vseh človeških in materialnih sil družbe ob 
množičnih nesrečah. Neizdelane so zlasti operativne rešitve 
za načrtno vključevanje vojaških obveznikov iz rezervnega 
sestava oboroženih sil v zaščitne in reševalne akcije. 

2.2. Sistem opazovanja, javljanja, obveščanja 
in alarmiranja 

Pomemben element pri zagotavljanju enotnega delovanja 
in dogovornosti ob naravnih in drugih nesrečah je sistem 
opazovanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja (OJOA), ki ga 
razvijamo v okviru sistema splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. V skladu z doktrinarnimi stališči o sistemu 
opazovanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja je pravoča- 
sno odkrivanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebi- 
valstva o njih najpomembnejše za pravočasno ukrepanje pri 
zaščiti in reševanju. 

V ta sistem, ki ga tvorijo centri obveščanja in alarmiranja 
(COA), vizualno opazovalno omrežje in dopolnilno opazo- 
valno omrežje (npr. Radio televizija Ljubljana, Seizmološki 
zavod, Hidrometeorolški zavod itd.), se neposredno prek jav- 
nega telefonskega omrežja vključi vsak občan v skladu z 
zakonsko pravico in dolžnostjo, da sporoči pristojnim orga- 
nom vse pomembne podatke in informacije za obrambo in 
zaščito. 

Vloga oziroma delovanje sistema opazovanja, javljanja, ob- 
veščanja in alarmiranja v izrednih in vojnih razmerah je do- 
cela razčiščena in znana. Po stališču Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo naj bi ta sistem oziroma posamezni deli tega 
sistema (zlasti centri obveščanja in alarmiranja) delovali tudi v 
miru. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo pa meni, da 
je to možno in utemeljeno le, če se sistem opazovanja, javlja- 
nja, obveščanja in alarmiranja združi z obstoječim operativno 
informacijskim sistemom družbenopolitičnih skupnosti. S 
tem se zmogljivosti in naloge ne bi podvajale, sistem opazo- 
vanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja bi učinkovito zado; 
stil zahtevam v mirnem času in se na ta način izpopolnjeval za 
delovanje ob izrednih razmerah in v vojni. 

V SR Sloveniji so vse občinske skupščine z odloki ustano- 
vile službe za opazovanje, javljanje, obveščanje in alarmiranje 
in v okviru teh centre obveščanja in alarmiranja. Centri so 
zgrajeni in usposobljeni za delovanje v 45 občinah, v drugih 
občinah so ta dela pri koncu. Na ravni republike je dogovor- 
jeno, da občinski centri v občinah, kjer so sedeži pokrajinskih 
odborov, opravljajo tudi naloge pokrajinskih centrov obve- 
ščanja in alarmiranja. Trenutno je osposobljenih 10 od 12 
takih centrov. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo si 
prizadeva, da bi bili do konca 1983. leta usposobljeni vsi 
omenjeni pokrajinski centri obveščanja in alarmiranja. 

3. PRIPRAVLJENOST ZA ODPRAVLJANJE 
POSLEDIC NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ 

Za hitro in uspešno odpravljanje posledic naravnih in dru- 
gih nesreč je poleg učinkovitega ukrepanja za zaščito in 
reševanje življenj in imetja neposredno ob nesreči zelo po- 
membna tudi organiziranost in pripravljenost vsakega delov- 
nega človeka in občana za: 

- hitro ugotavljanje posledic nesreče, 
- zagotovitev najnujnejših življenjskih in delovnih razmer, 
- načrtno dolgoročno (dokončno) odpravljanje posledic 

nesreče. 

3.1. Ugotavljanje posledic nesreče 
Naravne nesreče, zlasti potresi, poplave pa tudi neurja 

lahko znatno poškodujejo gradbene objekte, ki se lahko celo 
zrušijo, tako da ostane del prebivalstva brez strehe in drugih 
najnujnejših pogojev za življenje, povzročajo pa tudi veliko 
škodo v kmetijstvu, gozdarstvu in na drugih področjih V takih 
primerih je - poleg zaščite in reševanja življenj in imetja - 
pomembna naloga pristojnih štabov za civilno zaščito, da v 
najkrajšem času organizirajo, da se strokovno ocenijo (ugoto- 
vijo) poškodbe na posameznih objektih oziroma njihova upo- 
rabnost za prvotni namen, oceni škoda v kmetijstvu, gozdo- 
vih, na cestah, PTT napravah itd Od tega je odvisna pomoč 
pri zagotavljanju življenjskih in delovnih razmer. 

Kategorizacija poškodovanih objektov glede njihove upo- 
rabnosti je zelo zahtevna in odgovorna naloga, ki jo lahko 
opravijo le ustrezno strokovno usposobljene ekipe (ki se v 
zadnjem času ustanavljajo v okviru tehnično reševalnih enot 
civilne zaščite). Izkušnje pri dosedanjih nesrečah, zlasti potre- 
sih v Skopju, Banja Luki, Posočju in Črni gori kažejo, da 
doslej nismo bili pripravljeni, saj smo morali takšne ekipe 
oblikovati neposredno po nesreči in jih (po hitrem postopku) 
tudi usposobiti za delo. Posledice tega so se odražale pri 
kasnitvi del, neenotnih pristopih itd. Da bi to preprečili, smo v 
SR Sloveniji začeli ustanavljati in usposabljati takšne ekipe 
oziroma kadre.Tako sta republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo in Republiški pomite za varstvo okolja in urejanje 
prostora v sodelovanju z Zavodom za raziskavo materiala v 
Ljubljani in Fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in geode-' 
zijo v 1981 letu organizirala enotedenske tečaje s to tematiko 
v Republiškem centru za obrambno usposabljanje v Poljčah, 
ki se jih je udeležilo približno 200 kandidatov iz skoraj vseh 
slovenskih občin. Ob tej priložnosti je bil izdelan tudi stro- 
kovni priročnik za ocenitve škode in uporabnosti objektov. 
Udeleženci so se usposobili tudi za praktično uresničevanje 
Navodila o enotni metodologiji za ocenitev škode pri elemen- 
tarnih nesrečah. 

Z omenjenim navodilom, ki je bilo izdano 1979. leta na 
temelju Dogovora o ugotovitvi in ocenitvi škode pri elemen- 
tarnih nesrečah (iz 1978. leta) naj bi se zagotovilo enotno 
vrednotenje materialne škode ob potresih in poplavah kot 
podlaga za uporabo sredstev pomoči oziroma za ugotovitev 
upravičenosti in obsega medrepubliške solidarnosti. 

Pri dosedanji uporabi navodila so prišle do izraza nekatere 
njegove pomanjkljivosti. Premalo konkretno so obdelana 
vprašanja glede načina ugotavljanja površine zgradb in sta- 
novanj, poškodovanih ali uničenih ob potresu, ugotavljanja 
škode na premičninah, objektih infrastrukture, zgodovinskih 
spomenikih itd. Z enotno metodologijo za ocenitev škode bi 
kazalo zajeti tudi metodologijo za enotno ocenitev uporabno- 
sti objektov, metodologijo pa bi bilo treba dopolniti tudi z 
enotnimi obrazci za operativno zbiranje podatkov za računal- 
niško obdelavo. 

3.2. Oblikovanje zalog materialnih sredstev za 
primer naravnih in drugih nesreč 

Izkušnje pri vseh dosedanjih večjih naravnih nesrečah ka- 
žejo, da je pri pripravah družbe za učinkovito ukrepanje ob 
nesrečah posebno pomembno oblikovanje stalnih zalog živ- 
ljenjsko pomembnih materialnih sredstev, zlasti sredstev za 
prvo pomoč, nastanitev (stanovanjske prikolice, šotori itd.), 
prehrano in drugo. 

V Sloveniji smo 1979. leta (po potresu v Črni gori) pričeli 
organizirano oblikovati zaloge materialnih sredstev, ki bi jih 
uporabili ob naravnih nesrečah v družbenopolitičnih skupno- 
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stih, v organizacijah združenega dela in po gospodinjstvih. 
1979. leta je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel 

program in zagotovil finančna sredstva za oblikovanje zalog 
materialnih sredstev (150 stanovanjskih prikolic, 1.245 šoto- 
rov, postelje, odeje, agregati za električno energijo in druga 
sredstva) za začasno nastanitev okoli 11.000 prebivalcev. Te 
zaloge so deloma pri proizvajalcih (ki jih tudi obnavljajo), 
deloma v skladiščih Republiškega štaba za civilno zaščito in 
jih je možno po posebnih načrtih hitro uporabiti na prizade- 
tem območju. 

Z družbenim planom razvoja SR Slovenije je predvideno, da 
bi v tem in v naslednjem srednjeročnem obdobju te zaloge 
povečali za nastanitev okrog 20.000 do 35.000 prebivalcev. 

Podobne zaloge oblikujejo v skladu z usmeritvami Sveta za 
ljudsko obrambo pri Predsedstvu SR Slovenije tudi občine. 
Poleg tega so občinski in mestni štabi za civilno zaščito začeli 
evidentirati nekatera materialna sredstva, ki jih imajo občani 
in bi jih v nujnih primerih lahko uporabili za oskrbo ogrože- 
nega prebivalstva. Z vsemi omenjenimi zalogami oziroma 
sredstvi bi do 1985. leta zagotovili pogoje za nastanitev in 
oskrbo okoli 40.000 do 45.000 ljudi, do 1990 leta pa skupno 
za okoli 70.000 ljudi. 

K tem zalogam materialnih sredstev je treba prišteti še 
zaloge, oblikovane pri Rdečem križu Slovenije. V 49 občinskih 
in 3 republiških skladiščih Rdečega križa je precej šotorov, 
postelj, spalnih vreč, odej, obleke, obutve in drugega, kar so 
ob že tradicionalnih akcijah zbiranja pomoči zbrali aktivisti 
Rdečega križa. Rdeči križ Slovenije si prizadeva, da bi do 
2000. leta zgradili v Sloveniji pet večjih skladišč za opremo in 
sredstva, namenjenih za uporabo ob naravnih in drugih ne- 
srečah. 

Ob večjih naravnih nesrečah je predvidena tudi uporaba 
opreme taborniških organizacij (za kar se taborniki organizi- 
rano pripravljajo) in drugih družbenh organizacij ter oborože- 
nih sil JLA in teritorialne obrambe. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo si prizadeva, da 
bi tudi posamezne samoupravne interesne skupnosti (stano- 
vanjske, komunalne, zdravstvene in druge) začele organizi- 
rano oblikovati ustrezne zaloge na posameznih področjih. 
Prav tako skupaj z drugimi vodi akcijo za oblikovanje ustrez- 
nih zalog hrane po gospodinjstvih 

Posebej želimo opozoriti na pozitivne izkušnje in rezultate, 
ki smo jih v Sloveniji dosegli pri ohranjanju materialnih sred- 
stev pomoči ob preteklih nesrečah, zlasti v Posočju. Republi- 
ški štab za civilno zaščito je v sodelovanju z občinami Tolmin, 
Nova Gorica in Idrija zagotovil, da se je celotno število stano- 
vanjskih prikolic, ki so jih ob potresu uporabile prizadete 
družine v Posočju, ohranilo v obliki republiških rezerv za 
kasnejše nesreče. Večina teh prikolic (231) je bila kasneje 
poslanih v Črno goro, 47 prikolic je bilo danih v uporabo 
Republiški konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije, 
7 je bilo podarjenih Odboru za odpravo posledic potresa v 
Beneški Sloveniji, 49 pa jih je še vedno pri Republiškem štabu 
za civilno zaščito, ki jih ima po posebnih pogodbah v najemi' 
pri osnovnih organizacijah sindikata v organizacijah združe- 
nega dela za letovanje delavcev. Te prikolice (ki so stare več 
kot 6 let) so dobro vzdrževane in tako pripravljene za uporabo 
ob morebitni nesreči. 

Navedene izkušnje v Sloveniji kažejo, da bi morali ob vseh 
naravnih nesrečah zagotoviti, da se sredstva pomoči ob upo- 
rabi ohranijo v obliki rezerv družbenopolitičnih skupnosti, ne 
pa da se razprodajo po uporabi. 

3. 3. Financiranje ukrepov in aktivnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč 

Financiranje ukrepov in aktivnosti za odpravljanje posledic 
naravnih in drugih nesreč temelji na načelu, da so temeljni 
nosilci odpravljanja posledic nesreč delovni ljudje in občani v 
temeljnih organizacijah združenega dela ter v drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. Ob večjih naravnih ne- 
srečah je oblikovan poseben sistem solidarnosti. 

3. 3. 1. Zavarovanje 
Z zavarovanjem premoženja in oseb si je mogoče zagotoviti 

ekonomsko varnost na ta način, da po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti združuješ del svojega dohodka (zavarovalne pre- 
mije) v zavarovalne sklade, iz katerih se nadomesti škoda 

tistim, ki jih prizadene. Poglavitni zahtevi sta: v zavarovanje 
jih mora biti vključenih čim več zaradi čim popolnejše poraz- 
delitve rizika in negotovosti zaradi možnosti nesreče. 

Zavarovanje v SR Sloveniji je po obsegu zavarovanega 
družbenega premoženja že doseglo množičnost. Skupno je 
samo v Zarovalni skupnosti Triglav sklenjenih že približno 2,5 
milijona zavarovanj. Od vseh vrst zavarovanj, so z vidika 
naravnih nesreč najbolj pomembne tiste, ki zavarujejo pred 
požarom, strelo, poplavo, zemeljskimi plazovi, viharjem, točo 
in drugim na objektih ter kmetijskih pridelkih. 

Pri zavarovanju zasebnega sektorja je prav tako dosežena 
množičnost (v 1980. letu je bilo sklenjenih približno 700.000 
premoženjskih zavarovanj,) vendar so objekti v glavnem zava- 
rovani na premijske vrednosti, ker še vedno obstaja misel- 
nost, da je zavarovanje le v interesu zavarovalnice. 

Pri zavarovanju v kmetijstvu se je povečalo število zavaro- 
vanj, vendar pa še daleč niso zajeti vsi. Zavarovalna skupnost 
Triglav je v 8 mesecih letos pri zavarovanju posevkov dosegla 
- merjeno z zavarovalno premijo - 57% večjo zavarovanost 
kot v enakem obdobju preteklega leta, pri zavarovanju živali 
pa kar za 92%. Ti dosežki so rezultat uspešnih akcij vseh 
podpisnikov sporazuma o pospeševanju razvoja kmetijstva, 
najbolj uspešno pa je bilo to na območju gorenjskih občin. Na 
mnogih območjih uresničevanja sporazuma ni uspešno, zlasti 
ne v zvezi z spodbujanjem in organiziranjem kooperacijskih 
odnosov z individualnimi kmetijskimi proizvajalci. Podatki za 
obdobje 1976-1980 kažejo, da je bilo z zavarovanjem posev- 
kov in plodov zbranih približno 540 milijonov din premije, za 
odškodnine pa je bila izplačanih 1.003,3 milijona din. Razlika 
je bila izplačana iz varnostne rezerve, iz zavarovanja in soli- 
darnostnega pokrivanja ostalih rizičnih skupnosti. 

V te odnose na področju zavarovalstva je potrebno v pri- 
hodnje pritegniti tudi banke. Zavzeti je treba tudi jasno stali- 
šče do kmečkih samopomoči, ki se v nekaterih občinah (npr. 
Krško, Gornja Radgona) pojavljajo kot oblika zavarovanja z 
zelo nepopolno zavarovalno zaščito. 

Posledice naravnih in drugih nesreč ter rezultati zavarovanj 
opozarjajo, da je treba nadaljevati družbenopolitično akcijo 
za povečanje zavarovalnosti, zlasti še v kmetijstvu pri čemer je 
treba še bolj spodbuditi preventivno delovanje. 

Za razvoj zavarovanja ni ovir v sistemskem zakonu, pojav- 
ljajo pa se težave v zvezi z nekaterimi spremljajočimi predpisi, 
kot npr. pri uresničevanju zakona o temeljih sistema cen, po 
katerem lahko Republiška skupnost za cene zadrži ali spre- 
meni samoupravno sprejete sklepe zavarovancev glede višine 
zavarovalnih premij in v nekaterih drugih. 
3. 3. 2. Oblikovanje sredstev za odpravljanje 
posledic nesreč v samoupranvih interesnih 
skupnostih in organizacijah združenega dela 

Nekatere samoupravne interesne skupnosti so v sporazu- 
mih o temeljih plana za obdobje 1981-1985 predvidele samou- 
pravno združevanje namenskih sredstev za odpravljanje po- 
sledic naravnih in drugih hudih nesreč na svojem področju. 
Tako je naprimer v sporazumu o temeljih plana Zveze stano- 
vanjskih skupnosti za obdobje 1981-1985 predvideno, da 
bodo v stanovanjskem gospodarstvu s posebnim sporazu- 
mom zagotavljali sredstva za primer naravnih in drugih ne- 
sreč. Na področju zdravstva vsaka občinska zdravstvena 
skupnost vlaga na poseben račun 0,10% od skupno ugotov- 
ljenega letnega prihodka kot rezervna sredstva ob epidemijah 
nalezljivih bolezni ali občutnem povečanju posameznih obo- 
lenj. 

Takšne oblike združevanja sredstev oziroma oblikovanja je 
treba spodbujati tudi na drugih področjih. Posebno po- 
membne so te oblike zagotavljanja sredstev za odpravljanje 
posledic nesreč v velikih sistemih (elektrogospodarstvo, PTT, 
ceste itd ), pri čemer se je treba zavzemati, da bi se pri uporabi 
tako oblikovanih sredstev v čim večji meri uveljavljala načela 
solidarnosti in vzajemnosti. Solidarnostno prelivanje oziroma 
uporaba sredstev na posameznih področjih se mora čimbolj 
uveljaviti pri uresničevanju ukrepov za preprečevanje narav- 
nih in drugih hudih nesreč. 
3. 3. 3. Sredstva rezerv družbenopolitičnih 
skupnosti 
Ob posameznih naravnih nesrečah se lahko najprej uporabijo 
sredstva rezerv kot »interventna« sredstva na osnovi Zakona 
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o sredstvih rezerv oziroma Zakona o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. V 1981. 
letu je naprimer Skupščina SR Slovenije na osnovi Zakona o 
proračunu pooblastila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
lahko odloča o uporabi sredstev rezerve SR Slovenije do 
višine 5.000.000 din v posameznem primeru. V letih 1978 do 
1981 so bile posameznim uporabnikom dodeljene enkratne 
pomoči in brezobrestna posojila za izredne izdatke ob nesre- 
čah v skupni višini 59.150.365 - din. 

Na podlagi izkušenj dosedanjega dodeljevanja teh oblik 
pomoči Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in prora- 
čun predlaga, da naj bi zakon o proračunu SR Slovenije za 
1982. leto omogočil Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
večje pristojnosti za odločanje o uporabi teh sredstev za 
nujno in hitro ukrepanje ob naravnih nesrečah in drugih 
izrednih okoliščinah. 

Prav tako predlaga, da se najde ustrezna rešitev glede 
politike odplačevanja dodeljenih posojil iz sredstev rezerve. 
Brezobrestna posojila iz sredstev rezerve SR Slovenije so 
prejemale občine že od 1972. leta, predvsem za odpravo 
posledic škode, ki so jih povzročile naravne nesreče, na 
podlagi odloka Skupščine SR Slovenije ali sklepa Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Nekatera dodeljena posojila 
občine še do danes niso vrnile v celoti ali jih sploh še niso 
pričele odplačevati. 

3. 3. 4. Oblikovanje in uporaba sredstev 
solidarnosti 

V SFRJ smo v skladu z novimi ustavnimi rešitvami sistem- 
sko uredili združevanje solidarnostnih sredstev za odpravlja- 
nje posledic naravnih nesreč kot trajno sestavino socialistič- 
nih samoupravnih odnosov in stalno aktivnost samoupravnih 
in družbenopolitičnih organizacij in skupnosti na načelih 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumeva- 
nja. ' 

1. Sistem oblikovanja ter uporabe sredstev solidarnosti na 
medrepubliški ravni temelji na treh družbenih dogovorih (Do- 
govor o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije ter republik in pokrajin za odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč, Dogovor o dajanju sredstev 
solidarnosti republikam in avtonomnima pokrajinama za 
medsebojno pomoč pri odpravljanju posledic večjih potresov 
ali poplav, Dogovor o ugotavljanju in ocenjevanju škode ob 
elementarnih nesrečah). 1979. leta pa je bilo sprejeto že 
omenjeno Navodilo o enotni metodologiji za ugotavljanje in 
ocenjevanje škode ob elementarnih nesrečah. 

Na ta način smo izoblikovali relativno celovit in enoten 
sistem oblikovanja in uporabe solidarnostnih sredstev ob 
večjih potresih ali poplavah. Republikam in avtonomnima 
pokrajinama je prepuščeno, da same izoblikujejo sistem za- 
gotavljanja teh sredstev ter način upravljanja z njimi. 

Po 1975. letu so vse republike in avtonomni pokrajini spre- 
jele posebne zakone o oblikovanju in uporabi sredstev soli- 
darnosti. 

V Sloveniji smo na podlagi Zakona o oblikovanju sredstev 
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč sprejeli 
še družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja s sred- 
stvi solidarnosti ter tako zagotovili samoupravno odločanje 
delovnih ljudi in občanov o uporabi teh sredstev ter odgovor- 
nosti za njihovo namensko trošenje. 

Celovit in enoten sistem zagotavljanja sredstev solidarnosti, 
kakršnega smo sprejeli z medrepubliškimi dogovori, pa razen 
enotne metodologije za ugotavljanje in oceno škode v praksi 
še ni bil v celoti uveljavljen. Zato se je potrebno zavzemati 
predvsem za dosledno upoštevanje ter utrjevanje že dogovor- 
jenih načel in izhodišč, ki se nanašajo zlasti na način in 
postopek ugotavljanja in ocenjevanja škode skupaj z verifika- 
cijo povzročene škode, poročanje prizadete republike o na- 
stali škodi, dosledno izpeljano pripravljalno in usklajevalno 
vlogo medrepubliške komisije za preučitev zahtevkov za do- 
delitev sredstev solidarnosti, odločanje oziroma medsebojno 
usklajevanje republik in pokrajin ipd. 

Vendar se moramo ob tem zavedati, da s solidarnostnimi 
sredstvi, zbranimi na osnovi medrepubliškega dogovora, ne 
moremo v celoti nadomestiti škode, ki nastane ob naravni 
nesreči. Namen dodeljevanja teh sredstev je predvsem nor- 
malizirati stanje na območju, prizadetem ob naravni nesreči, 

ter zagotoviti delovnim ljudem in občanom osnovne življenj- 
ske in delovne razmere. Osnova za to je realno ocenjena in z 
nesrečo neposredno povzročena škoda ob upoštevanju, da 
republika (občina) sama z lastnimi sredstvi ne more odpraviti 
posledic škode. 

Ob večjih nesrečah, kot so potresi in poplave, ko nastaja 
škoda izjemnih razsežnosti, je zato poleg sistema zbiranja 
solidarnostnih sredstev po družbenem dogovoru.nujno zago- 
toviti še dodatne ukrepe in iskati še druge vire sredstev za 
nadomestitev škode ter zagotovitev celovite obnove prizade- 
tega območja. 

Med te oblike in vire sredstev za odpravo posledic naravnih 
nesreč sodijo poleg že omenjenih rezervnih sredstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti še posebna namenska sredstva pri 
Rdečem križu, zbrana s prodajo solidarnostnih znamk v tednu 
solidarnosti, prostovoljno zbrani prispevki delovnih ljudi in 
občanov (ob potresih v Črni gori so ti znašali 300 milijonov 
din) in druga. 

Kreditna sredstva, različne davčne, carinske in druge olaj- 
šave, namenska sredstva samoupravnih interesnih skupnosti, 
prispevki delovnih ljudi in občanov na osnovi posebej spreje- 
tih zakonov in podobni ukrepi so bili ob dosedanjih večjih 
naravnih nesrečah še dodatni viri zagotavljanja sredstev za 
sanacijo in obnovo prizadetega območja. 

Vendar smo do sedaj zbirali sredstva po posebnih zakonih, 
in sicer ne glede na sistem, kakršnega smo izoblikovali z 
družbenimi dogovori. Zato bi morali ob izpopolnjevanju ob- 
stoječega sistema solidarnosti vse dodatne izjemne oblike in 
načine zagotavljanja sredstev vključiti v enotni sistem zbira- 
nja solidarnostnih sredstev na osnovi skupno dogovorjenih 
načel in izhodišč. 

V sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah ni mogoče 
povečevati prispevkov socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin za oblikovanje sredstev solidarnosti na 
medrepubliški ravni. V 1980. letu je namreč Zvezni sekretariat 
za finance na pobudo nekaterih socialističnih republik in 
avtonomnih pokrajin predlagal povečanje obveznosti sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin pri oblikovaju sred- 
stev solidarnosti, tako da bi povečali razmerje med letno 
oblikovanimi sredstvi v primerjavi z družbenim proizvodom 
posamezne socialistične republike in avtonomne pokrajine z 
0,2% na 0,5%. Pri tem moramo upoštevati sedanje obvezno- 
sti, ki jih imajo socialistične republike in socialistične avtono- 
mne pokrajine do zagotavljanja sredstev za obnovo v Črni 
gori do 1983. leta za kreditna sredstva, ter do 1989. leta za 
nepovratna sredstva v skupni višini 53.637 milijonov din. Se- 
danja letna obveznost republike Slovenije znaša kar potro- 
jeno vrednost sicer dogovorjene višine solidarnostnih sred- 
stev, kar pomeni, da se v SR Sloveniji letno zbirajo sredstva za 
solidarnostno pomoč pri odpravljanju posledic naravnih ne- 
sreč v višini 0,8% družbenega proizvoda SRS iz predhodnega 
leta. 

Ker gre za predpisovanje obveznosti na zvezni ravni, je 
povečanje obveznosti možno, le če se za enak delež zmanj- 
šajo druge obveznosti, ki se obračunavajo od družbenega 
proizvoda. 

Ob težkih gospodarskih razmerah ter obremenjenosti so- 
cialističnih republik in pokrajin postaja ;vprašljiva sedanja 
osnova (3% družbenega proizvoda celotnega godpodarstva 
republike) za uveljavljanje medrepubliške solidarnosti, zaradi 
česar bi jo kazalo ponovno preučiti in ustrezno povečati. 
Predvsem pa bi morali dosledno upoštevati načelo družbe- 
nega dogovora, da republika oziroma pokrajina ob nesreči 
najprej uporabi vsa lastna sredstva in le če ta ne zadostujejo 
za odpravo škode in so izpolnjene še druge zahteve, se lahko 
uporabijo sredstva drugih republik, vendar največ do 2% 
njihovega celotnega družbenega proizvoda. 

Pri dodeljevanju solidarnostnih sredstev bi morali upošte- 
vati, da z njimi predvsem zagotavljamo manjkajoča sredstva 
za odpravljanje posledic naravne nesreče. Prizadeta območja, 
ki dobijo solidarnostna sredstva, morajo delovne ljudi in ob- 
čane sprotno seznanjati s potekom sanacije ter namensko 
uporabo sredstev. 

Ob vsaki posamezni nesreči je potreben tudi dogovor o 
časovni usklajenosti sanacijskih in obnovitvenih del z dina- 
miko zagotavljanja potrebnih sredstev ter tako organizacijam 
združenega dela omogočiti, da lahko solidarnostna sredstva 
na svojih računih čim dlje koristijo kot vir kratkoročnih obrat- 
nih sredstev. 
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2. V SR Sloveniji se sredstva solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč oblikujejo pretežno iz enodnevnega 
zaslužka delavcev In občanov v juliju oziroma enodnevnega 
zneska pokojnine upokojencev ter iz posebnega prispevka 
solidarnosti iz dohodka temeljne organizacije združenega 
dela. 

Tako je bilo naprimer v 1981. letu zbranih 353.000.000 din 
sredstev solidarnosti iz osebnega dohodka ter 287.000.000 
din iz dohodka temeljne organizacije združenega dela. V 
posameznih letih so bila sredstva solidarnosti oblikovana v 
skupni višini: 
1975 - 160.148.000 din 
1976 - 168.189.000 din 
1977 - 209.414.000 din 
1978 - 273.712.000 din 
1979-400.312.000 din 
1980 - 426.098.000 din 
1981 - 640.000.000 din (Ocena na osnovi PO za 9-mesečno 

poslovanje 1981) 
SKUPAJ: 2,277.873.000"din 

Sredstva solidarnosti se uporabijo za odpravljanje posledic 
naravne nesreče po posebnem sklepu Odbora podpisnikov 
družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sred- 
stvi solidarnosti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojim 
sklepom v takem primeru odpokliče del obračunanih sredstev 
s posebnih računov temeljnih organizacij združenega dela 
oziroma družbenopolitičnih skupnosti. Na ta način lahko or- 
ganizacije, ki združujejo sredstva, obračunana sredstva soli- 
darnosti uporabijo do odpoklica kot vir kratkoročnih obratnih 
sredstev, ki pa morajo biti stalno likvidna. 

Dosedanji način obračunavanja in vplačevanja sredstev se 
je izkazal kot ustrezen in učinkovit ter omogoča dokaj zanes- 
ljivo oceno o obsegu razpoložljivih sredstev. 

V obdobju od 1975. do 1981. leta je bilo za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč na območju SR Slovenije uporablje- 
nih skupaj 887 milijonov din ali 47,5% skupno porabljenih 
sredstev za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

Iz podatkov o škodi, ki je v posameznih občinah presegala 
3% družbenega proizvoda celotnega gospodarstva občine ter 
na tej osnovi uporabljenih solidarnostnih sredstvih lahko 
ugotovimo, da je bilo za odpravo posledic škode, nastale ob 
neurju v severovzhodni Sloveniji 1978. leta (750 milj. din) 
uporabljenih 97.240.010 din solidarnostnih sredstev, v 1979. 
letu je bilo za odpravo posledic poplav in neurij s točo ter 
drugih nesreč uporabljenih skupaj 46.198.000 din, v 1980. letu 
pa so poplave in neurja v dvanajstih občinah ter žled na 
Notranjskem povzročili skupaj 2.545.030.624 din škode, za kar 
je bilo iz solidarnostnih sredstev dodeljenih skupaj 
253.262.040 din. V 1981. letu je pozeba povzročila škodo v 
šestih slovenskih občinah v skupnem znesku 1.430.486 tisoč 
din (ob upoštevanju izpada dohodka v obdobju 1981-1982), v 
rudniku Kotredež pa je nenaden vdor vode in mulja povzročil 
za 373.179 tisoč din škodo. Za te namene je bilo prizadetim 
občinam in organizacijam združenega dela dodeljeno 
202.400.000 din pomoči. 

Povprečni delež uporabljenih sredstev solidarnosti ob po- 
sameznih nesrečah je znašal od 6 do 8% vse nastale škode. 

Za zagotavljanje pomoči SR črni gori je bilo po posebej za 
ta namen sprejetih zveznih predpisih iz tega vira solidarnost- 
nih sredstev uporabljenih 824 milijonov din v letu 1979. in 
1980. letu, kar je 52,5% vseh uporabljenih solidarnostnih 
sredstev v SR Sloveniji v tem času. Do 1979. leta so bila stalno 
na razpolago sredstva v višini dveletnega obračunanega zne- 
ska sredstev solidarnosti, kar je omogočalo učinkovito ukre- 
panje ob različnih naravnih nesrečah. Po tem letu, ko se ta 
sredstva uporabljajo tudi za izpolnjevanje zakonskih obvez- 
nosti do SR Črne gore, se sredstva solidarnosti uporabijo že v 
letu, ko se oblikujejo. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj oblikovanja in uporabe sred- 
stev solidarnosti ter pripomb podpisnikov družbenega dogo- 
vora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti 
kot tudi drugih družbenih dejavnikov bi bilo potrebno druž- 
beni dogovor izpopolniti, zlasti konkretizirati in sicer: 

- natančneje bi morali opredeliti vlogo, odgovornost in 
obveznosti posameznih podpisnikov družbenega dogovora, 
še posebej Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republi- 
ške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze 

sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije pri 
uresničevanju družbenega dogovora, in sicer na temelju nji- 
hove vloge v družbenopolitičnem sistemu; 

- proučiti je treba vprašanje načina vključitve samouprav- 
nih interesnih skupnosti v družbenem dogovoru; 

- natančneje bi morali opredeliti tudi odgovornost in na- 
loge pristojnih republiških upravnih organov pri strokovnem 
ocenjevanju zahtevkov za uveljavljanje solidarnosti, 

- družbeni dogovor bi moral natančneje opredeljevati, za 
katere vrste naravnih nesreč se lahko uporabljajo solidar- 
nostna sredstva; 

- proučiti bi bilo treba možnost uporabe sredstev solidar- 
nosti, takrat, ko posamezno občino v relativno kratkem ob- 
dobju prizadene več naravnih nesreč, katerih posamezne 
škode ne dosegajo 3% celotnega družbenega proizvoda ob- 
čine v letu pred nesrečo. 

V družbeni dogovor bi morali vključiti tudi elemente , ki bi 
spodbujali aktivnost in ukrepe na področju preventivnega 
delovanja, prav tako bi morali zagotoviti vsem občanom enak 
položaj pri uveljavljanju solidarnostne pomoči ne glede na 
celoten obseg nastale škode v občini. 

3. 4. Nekatere izkušnje pri obnovi po potresih 
v Posočju, Črni gori in Bosanski krajini 

Ob naravnih nesrečah, zlasti potresih, poplavah, snežnih 
plazovih in nekaterih drugih smo si v Sloveniji pridobili 
mnogo dragocenih izkušenj pri organiziranju preventive, za- 
ščite in reševanja človeških življenj in imetja. Mnogo teh 
izkušenj smo upoštevali pri izgradnji sistema zaščite in reše- 
vanja, kar se neposredno odraža v njegovem učinkovitejšem 
delovanju. 

Želimo opozoriti na nekatere posebno pomembne izkušnje 
in ugotovitve pri obnovi ob potresu prizadetih krajev v Po- 
sočju, Črni gori, Bosanski krajini in drugih, za katere menimo, 
da še niso dovolj upoštevane pri usmerjanju razvoja nq raznih 
področjih družbene reprodukcije in praktičnih pripravah za 
obrambo in zaščito. 

1. Družbenopolitične skupnosti, zlasti organi in organiza- 
cije, ki se ukvarjajo s prostorskim in urbanističnim načrtova- 
njem ter urejanjem, organi in organizacije s področja varstva 
in zaščite naravne in kulturne dediščine in podobne organiza- 
cije, bi morale imeti za posebno ogrožena naselja oziroma 
dele naselja ter objekte vnaprej pripravljene rešitve, norma- 
tive, standarde itd., s katerimi bi zagotovile takojšnjo organizi- 
rano, učinkovito in strokovno obnovo po nesreči. 

2. Organizacije združenega dela, ki izdelujejo montažne 
stanovanjske objekte in druga sredstva, pomembna za obno- 
vitvena dela ob nesrečah, bi morale skrbeti - tudi ob širši 
družbeni podpori - za razvoj teh sredstev ter zagotoviti hitro 
preusmeritev in razširitev proizvodnje, če bi bilo potrebno. 

3. Kjer so pri graditvi objektov dosledno upoštevali pred- 
pise o potresno varni graditvi in kjer so strokovne gradbene 
organizacije (v družbeni režiji) popravljale poškodovane ob- 
jekte po strokovnih načelih, objekti pri naslednjih močnejših 
potresih niso bili ponovno poškodovani (primeri iz Posočja, 
primeri iz Benečije in Julijske krajine, kjer so gradile naše 
gradbene organizacije itd.). To pomeni, da bi pri obnovi 
morali prek sistema financiranja in na druge načine zagoto- 
viti, da bi obnovitvena dela prevzele ustrezne gradbene orga- 
nizacije. Na ta način se zagotavlja tudi smotrna in namenska 
uporaba solidarnostnih sredstev. 

4. Za organizirano odpravljanje posledic večje nesreče (sa- 
nacijo) je treba v prizadetih občinah in krajevnih skupnostih 
ustanoviti posebne gradbene odbore, katerih prva naloga je, 
da pripravijo program aktivnosti, nalog gradbenih izvajalcev 
in strokovne nadzorne službe. 

5. Gradbena podjetja se morajo pri sanacijskih in drugih 
gradbenih delih ravnati po enotnih popisih in cenah, ki mo- 
rajo omogočati izključno pokrivanje dejanskih stroškov - 
lastno ceno. 

6. Pri odpravljanju posledic naravnih nesreč se lahko učin- 
kovito vključijo tudi mladi z organiziranjem mladinskih delov- 
nih akcij, ki lahko veliko pripomorejo pri obnovi infrastruktur- 
nih objektov pa tudi pri bolj specializiranih delih. 

7. Samoupravne interesne skupnosti in organizacije s po- 
dročja PTT prometa morajo v okviru redne dejavnosti zagoto- 
viti vse za učinkovito vzpostavljanje sistema zvez z ogrože- 
nimi oziroma prizadetimi območji. 
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4. ODGOVORNOST, USMERJANJE IN 
USKLAJEVANJE 

Vsi nosilci planiranja morajo v okviru zagotavljanja družbe- 
nega, ekonomskega in prostorskega razvoja dolgoročno na- 
črtovati in uresničevati ukrepe za preprečevanje naravnih in 
drugih nesreč, razvijati in krepiti pripravljenost za zaščito in 
reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ter pri- 
pravljenost za odpravljanje posledic nesreč. Pri tem je zelo 
pomembno, da se ukrepi, naloge in aktivnosti uspešno in 
učinkovito uresničujejo na vseh ravneh družbene organizira- 
nosti, v vsaki posamezni organizaciji in skupnosti. 

Podatki o zakonskih in drugih predpisih, ciljih in nalogah, 
zajetih v družbenih planih razvoja ter drugih usmerjevalnih 
aktih, sprejetih na politični (institucionalni) ravni upravljanja, 
pričajo o veliki dejavnosti in s tem tudi odgovornosti delegat- 
skih skupščin in drugih najvišjih samoupravnih organov na 
tem področju. 

Pomembni rezultati so bili doseženi tudi pri praktičnem 
uresničevanju ukrepov za obvladovanje naravnih in drugih 
nesreč, čeprav je treba pripomniti, da je pri tem še mnogo 
odstopanj in pomanjkljivosti. Zatika se pri usklajevanju in 
povezovanju ukrepov in dejavnosti, predvsem pa pri neposre- 
dnem uresničevanju preventivnih in drugih ukrepov za za- 
ščito pred nesrečami (kar se odraža v povečanem številu 
požarov, v povečanju škode, ki jo povzročajo visoke vode, ker 
niso bili upoštevani najosnovnejši preventivni ukrepi, napri- 
mer ker niso očiščene struge in kanali itd.). Zato je potrebno 
še nadalje krepiti in zaostrovati odgovornost izvršilnih orga- 
nov (izvršnih svetov, svetov krajevnih skupnosti, poslovodnih 
organov), upravnih organov in strokovnih služb ter izvajalnih 
organizacij za stanje na tem področju. Na ta način in z bolj 
učinkovitim povezovanjem zaščitnih ukrepov in aktivnosti je 
treba v bodoče odločilno zmanjšati število nekaterih nesreč in 
obseg posledic. 

Politiko in cilje na področju preprečevanja naravnih in 
drugih nesreč ter razvoja in krepitve pripravljenosti za ukre- 
panje ob nesrečah in odpravljanje njihovih posledic oprede- 
ljujejo (na politični ravni organizacije) družbenopolitične or- 
ganizacije, delegatske skupščine družbenopolitičnih skupno- 
sti, krajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
ter najvišji samoupravni organi v organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah. Kot je že bilo 
poudarjeno, se ugotavljata njihova aktivnost in odgovornost 
na tem področju, čeprav je treba pripomniti, da bodo morali 
biti omenjeni organi v bodoče še bolj učinkoviti pri spremlja- 
nju uresničevanja sprejete politike in ciljev. Tudi pri usmerja- 
nju razvoja in spremljanju delovanja enotnega sistema orga- 
nizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih 
nesrečah, niso dovolj samoiniciativni, saj marsikje obravna- 
vajo le vprašanja, ki so na dnevnem redu na pobudo oziroma 
predlog izvršilnih organov. 

Zelo pomembno vlogo pri opredeljevanju politike in ciljev 
uresničevanja enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah imajo Zveza 
komunistov, socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza 
sindikatov in druge družbenopolitične organizacije. Ome- 
njene organizacije z obrambno samozaščitnim osveščanjem 
delovnih ljudi in občanov, najširšo politično mobilizacijo, 
usmerjanjem in povezovanjem aktivnosti delovnih ljudi in 
občanov ter drugim družbenopolitičnim delovanjem poleg 
aktivnega delovanja v delegatskih skupščinah in samouprav- 
nih organih in temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ustvarjajo možnosti za praktično delovanje enotnega 
sistema organizacije, obveznosti in odgovornosti ob naravnih 
in drugih nesrečah. 

Menimo, da bi morali za večjo učinkovitost delovanja dele- 
gatskih skupščin in drugih samoupravnih organov pri razvija- 
nju in krepitvi organiziranosti in pripravljenosti za prepreče- 
vanje naravnih in drugih nesreč, za ukrepanje.ob nesrečah in 
odpravljanje njihovih posledic, zlasti še glede spremljanja 
uresničevanja sprejete politike in ciljev, s svojo dejavnostjo 
skrbeti sveti za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samo- 
zaščito občinskih skupščin in odbori za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito v krajevnih skupnostih, 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, v zadnjih dveh letih pa 
predvsem komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. 

Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito morajo pri politično operativnem vodenju, usmerjanju in 
uresničevanju enotnosti ciljev in nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite stalno spremljati in oce- 
njevati tudi nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ocenjevati 
organiziranost in pripravljenost delovnih ljudi in občanov za 
preventivno delovanje, ukrepanje ob nesrečah in odpravljanje 
njihovih posledic ter na tej osnovi usmerjati preventivne 
ukrepe in dejavnosti za razvoj civilne zaščite. 

Izvršni sveti občinskih skupščin ter izvršilni organi krajev- 
nih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti, organizacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti so neposredno odgovorni in 
skrbijo za uresničevanje sprejete politike in ciljev v zvezi z 
delovanjem enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah. 

Izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti pri preprečeva- 
nju naravnih in drugih nesreč predvsem usmerjajo, usklaju- 
jejo in povezujejo naloge in dejavnosti upravnih organov, 
krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela in drugih 
nosilcev preventivnih nalog, z namenom povezovanja in us- 
klajevanja razvojnih nalog preprečevanja naravnih in drugih 
nesreč pa aktivno sodelujejo tudi s samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi. 

V načrtovanje in uresničevanje preventivnih in drugih ukre- 
pov, katerih namen je preprečiti oziroma ublažiti posledice 
naravnih in drugih nesreč, se morajo še bolj aktivno kot doslej 
vključevati štabi za civilno zaščito. Okrepiti morajo zlasti 
svojo vlogo pri operativnem usklajevanju preventivnih nalog 
ter biti bolj dejavni pri iskanju najboljših rešitev, dajanju 
pobud in predlogov izvršnim svetom in drugim. 

Ob nesreči izvršni sveti skrbijo za mobilizacijo in smotrno 
uporabo sil in sredstev za zaščito in reševanje ljudi in imetja, 
pri čemer zaščito in reševanje, v skladu z zakonom oziroma v 
načrtih civilne zaščite zajetih pooblastilih ter usmeritvami 
pristojnih družbenih organov (komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, izvršnih svetov) neposre- 
dno vodijo štabi za civilno zaščito. Ob ustrezni družbenopoli- 
tični podpori in mobilizaciji usmerjajo tudi zaščitno dejavnost 
družbenih organizacij, društev in drugih nosilcev nalog ci- 
vilne zaščite. V tem smislu štabi za civilno zaščito družbeno- 
politične skupnosti kot strokovno operativni organi izvršnih 
svetov neposredno operativno usmerjajo in usklajujejo tudi 
zaščito, reševalno in drugo zaščito in reševanje ljudi in imetja 
pomembno dejavnost upravnih organov. Pri tem uresničujejo 
načelo, da je vodenje v civilni zaščiti in njeno delovanje 
sestavni del vodenja in delovanja splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v družbenopolitični skupnosti, krajevni 
skupnosti, organizaciji združenega dela in drugi samoupravni 
organizaciji in skupnosti. 

Posebej želimo opozoriti na izkušnje pri preteklih nesrečah, 
ki kažejo, da imajo pri usmerjanju, usklajevanju in povezova- 
nju zaščitnih in reševalnih akcij ob nesreči izjemno po- 
membno vlogo štabi za civilno zaščito in drugi organi v 
krajevnih skupnostih. Zato moramo v krajevnih skupnostih 
uveljaviti vse tiste oblike obrambno samozaščitne organizira- 
nosti in delovanja, ki jim bodo zagotavljale učinkovito mobili- 
zacijo in uporabo vseh razpoložljivih sil in sredstev za zaščito 
in reševanje na njihovem območju. Poleg tega so akcije ob 
dosedanjih nesrečah ter praktične vaje civilne zaščite poka- 
zale, da je dosti pomanjkljivosti pri delovanju civilne zaščite 
zaradi slabega obveščanja med organizacijami združenega 
dela, krajevnimi skupnostmi in občinami, kar je med drugim 
posledica nerazvitega sistema zvez. 

Odpravljanje posledic naravne in druge nesreče vodijo v 
skladu z družbenopolitičnimi usmeritvami družbenopolitičnih 
organizacij, usmeritvami delegatskih skupščin in drugih sa- 
moupravnih organov izvršni sveti, sveti krajevnih skupnosti, 
poslovodni in drugi izvršilni organi v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. 

Izvršni organi lahko za operativno vodenje odpravljanja 
posledic nesreče ustanovijo posebni operativni organ (opera- 
tivni štab ali odbor za odpravljanje posledic nesreče, gradbeni 
odbor ipd.). Občinski oziroma republiški izvršni svet lahko za 
uresničevanje teh nalog pooblasti glede na obseg in naravo 
dejavnosti ustrezen upravni organ, upravno ali podobno or- 
ganizacijo, toda le v primeru, če gre za odpravljanje posledic 
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oziroma naloge, ki se nanašajo predvsem na delovno po- 
dročje tega organa ali organizacije. 

Pri odpravljanju posledic naravne in druge nesreče, zlasti 
pri zagotavljanju sredstev pomoči delovnim ljudem in obča- 
nom na prizadetem območju ter pri usmerjanju in usklajeva- 
nju solidarnostnih akcij, imajo izjemno pomembno vlogo 
koordinacijski odbori za razvijanje in utrjevanje socialistične 
solidarnosti pri občinskih, mestni in republiški konferenci 

Socialistične zveze delovnega ljudstva. Omenjeni odbori (v 
Sloveniji jih deluje 30) pomembno prispevajo k razvoju in 
krepitvi sistema solidarnosti ter h krepitvi solidarnostne zave- 
sti delovnih ljudi in občanov. Zelo aktivno so sodelovali ob 
vseh dosedanjih naravnih nesrečah in so tako tudi na tem 
področju v celoti potrdili svojo vlogo. 
Vir: SDK Centrala v SRS, knjigovodstvo računa sredstev solidarnosti za odprav- 
ljanje posledic naravnih nesreč v SRS 

Zbor združenega dela, zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi poročila o 
uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji, 
dne sprejeli naslednja 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 

1. Zbori sprejemajo poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju enotnega sistema organizacije, od- 
govornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR 
Sloveniji, pri čemer ugotavljajo, da so se z načrtnejšim pre- 
ventivnim delovanjem in krepitvijo obrambno-samozaščitne 
pripravljenosti in usposobljenosti delovnih ljudi in občanov 
ter njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti v preteklih 
letih, izboljšale možnosti uspešnega varstva in zaščite prebi- 
valstva, materialnih in drugih dobrin pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami. 

Ob povečani in bolj organizirani aktivnosti na tem področju 
so bili doseženi ustrezni rezultati zlasti pri izpopolnjevanju 
normativno-pravne osnove varstva in zaščite ljudi, družbe- 
nega in zasebnea imetja pred vsemi vrstami in oblikami ogro- 
žanja. 

2. Rezultati pri obvladovanju naravnih in drugih nesreč 
potrjujejo umestnost in učinkovitost izpopolnjenih sistemskih 
rešitev, s katerimi se uveljavlja enotni sistem organizacije, 
odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah 
ter zagotavlja njegovo delovanje. Zbori zato podpirajo priza- 
devanaja in usmeritve, ki izhajajo iz poročila, za nadaljnji 
razvoj tega sistema kot dela družbene samozaščite ter za 
krepitev organiziranosti, pripravljenosti in odgovornosti vsa- 
kega posameznika in vse družbene skupnosti za učinkovito 
preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter za zmanjševanje 
in odpravljanje njihovih posledic. 

Zbori ugotavljajo, da so družbene vrednote s tega področja 
normativno-pravno ustrezno opredeljene, vendar delovni lju- 
dje in občai ter samoupravne organizacije in skupnosti, 
vključno z nadzornimi organi, konkretnih norm ne uresniču- 
jejo v celoti in tudi ne uveljavljajo ustrezne odgovornosti ob 
neizvajanju preventivnih in drugih zaščitnih ukrepov ob na- 
ravnih in drugih nesrečah. 

Z nadaljnjim izpopolnjevanjem in utrjevanjem sistemskih 
rešitev za delovanje omenjenega sistema ter z razvojem sa- 
moupravljanja in samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v celoti, vključno z uresničevanjem nalog in aktivnoti 
družbene samozaščite, s posebnim poudarkom na preventiv- 
nem delovanju in krepitvi odgovornosti, je treba nenehno 
zagotavljati vse potrebne pogoje za neposredno in aktivno 
vključevanje delovnih ljudi in občanov v odločanje in prak- 
tično uresničevanje ukrepov in nalog varstva in zaščite pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

3. Zbori priporočajo vsem temeljnim organizacijam združe- 
nega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim interesnim 
skupnostim, občinskim skupščinam in njihovim organom, 
družbenopolitičnim in družbenim organizacijam, da zagoto- 
vijo redno spremljanje in ugotavljanje nevarnosti naravnih in 
drugih nesreč in da na tej osnovi ter v skladu z usmeritvami, ki 
izhajajo iz poročila o uresničevanju enotnega sistema organi- 
zacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih 
nesrečah tekoče ocenjujejo in izpopolnjujejo svojo organizi- 
ranost in pripravljenost za preventivno delovanje ter za za- 
ščito in reševanje ob nesrečah. 

Pri tem je potrebno nameniti posebno pozornost samoza- 
ščitnemu osveščanju in usposabljanju delavcev, ki neposre- 

dno opravljajo dela s povečano nevarnostjo nesreč in dela, pri 
katerih lahko pride zaradi malomarnosti, nepazljivosti in po- 
dobnih razlogov do ogrožanja varnosti ljudi ali do velike 
gmotne škode ali pa se ogrozijo družbeni interesi. 

4. Izkušnje opozarjajo, da je treba še nadalje razvijati 
obrambno samozaščitno organiziranost in pripravljenost kra- 
jevnih skupnosti, da bodo tudi v najtežjih primerih naravnih in 
drugih nesreč sposobne učinkovito mobilizirati in usmerjati 
pri delovanju vse razpoložljive sile in sredstva za zaščito in 
reševanje na svojem območju. S tem namenom je treba 
ustrezno kadrovsko okrepiti in usposobiti tudi njihove štabe 
za civilno zaščito. 

5. Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, samou- 
pravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti in organiza- 
cije združenega dela naj preverijo in če je potrebno dopolnijo 
plane razvoja v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju z 
nalogami, ki so posebno pomembne za učinkovito zaščito 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

6. Znanstveno raziskovalne skupnosti in organizacije ter 
ustrezne strokovne organizacije naj okrepijo znanstveno razi- 
skovalno in strokovno dejavnost, ki je pomembna za pravoča- 
sno odkrivanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, za na- 
črtno preprečevanje nesreč in učinkovito odpravljanje njiho- 
vih posledic. 

7. Izboljšati se mora operativna obrambno samozaščitna 
pripravljenost in sposobnost organov in organizacij s po- 
dročja komunalnih dejavnosti, gradbeništva, vodnega gospo- 
darstva, preskrbe, elektrogospodarstva, PTT prometa, zdrav- 
stva in socialnega varstva, veterine in drugih za zaščito in 
reševanje ob nesrečah pomembnih organov in organizacij. 

Organizacije združenega dela s področja elektrogospodar- 
stva, prometa in zvez in druge, ki tvorijo velike sisteme morajo 
ustrezno ukrepati za zmanjšanje ranljivosti sistema oziroma 
posameznih objektov in naprv ob nesrečah, izrednih razme- 
rah in v vojni ter bistveno izboljšati organiziranost in akcijsko 
sposobnost za odpravljanje motenj pri njihovem delovanju. 

8. Zdravstvene skupnosti in organizacije naj na temelju 
usklajenih programov higienske in epidemiološke dejavnosti, 
zlasti v osnovni Zdravstveni službi, izboljšajo možnosti za 
učinkovitejše odkrivanje in preprečevanje nalezljivih bolezni 
ter pravočasno protiepidemično ukrepanje. Poostriti je treba 
sanitarno higienski nadzor na področju proizvodnje in pro- 
meta živil, družbene prehrane, oskrbe s pitno vodo in drugih 
ter pospešiti priprave zdravstvenih organizacij za delovanje 
ob množičnih nesrečah. 

9. Organi in skupnosti s področja stanovanjskega gospo- 
darstva naj ob aktivnem sodelovanju občanov pospešijo ure- 
seničevanje ukrepov in nalog za izboljšanje varnosti v stano- 
vanjskih hišah in stanovanjskem okolju ob naravnih in drugih 
nesreča. Izpopolniti je potrebno tudi predpise o opremljanju 
stanovanjskih hiš z zaščitno in reševalno opremo. 

10. Skupnosti in organizacije s področja varstva in zaščite 
naravne in kulturne dediščine naj v skladu z ogroženostjo 
zagotavljajo najnujnejše materialne in druge pogoje za za- 
ščito kulturnih dobrin pred posledicami naravnih in drugih 
nesreč. 

11. Na vseh ravneh je treba razvijati in krepiti politično 
mobilizacijsko vlogo družbenopolitičnih organizacij, še po- 
sebno aktivnost Socialistične zveze delovnega ljudstva, kot 
enotne fronte organiziranih socialističnih sil pri uresničeva- 
nju družbene samozaščite, posebno pri ustvarjanju pogojev 
za zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih 
dobrin pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Še bolj načrtno se morajo v priprave in delovanje civilne 
zaščite kot njen neločljivi del vključevati s svojo dejavnostjo 
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družbene organizacije in društva, pri čemer je treba še po- 
sebno podpirati in krepiti tiste organizacije oziroma njihove 
aktivnosti, ki prispevajo k množičnemu organiziranju in uspo- 
sabljanju prebivalstva za zaščito in reševanje ob naravnih in 
drugih nesrečah. 

12. V skladu z izkušnjami pri dosedanjih večjih naravnih 
nesrečah ter ocenami ogroženosti je treba v družbenopolitič- 
nih skupnostih nadaljevati z zagotavljanjem stalnih zalog ma- 
terialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč. 
Ustrezne zaloge materialnih sredstev naj v skladu z naravo 
svoje dejavnosti oziroma vlogo pri zaščiti in reševanju ljudi in 
imetja oblikujejo tudi organizacije združenega dela in druge 
organizacije, zlasti s področja zdravstva, veterine, komunale, 
preskrbe in druge. 

13. Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje naj v sodelo- 
vanju z drugimt organizacijami in skupnostmi preverja 
vzgojno-izobraževalne programe vseh stopenj izobraževanja 
in zagotavlja njihovo dopolnjevanje z vsebinami s področja 
varstva ih zaščite pred nesrečami in drugih področij družbene 
samozaščite kot neločljivim delom celotnega vzgojnoizobra- 
ževalnega procesa na šolah. 

Pristojni organi, organizacije in skupnosti naj sprejmejo 
ustrezne ukrepe za zagotovitev pogojev za izobraževanje po- 
žarnovarnostnih kadrov na višji in visoki stopnji. 

14. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj redno spremlja 
problematiko delovanja enotnega sistema organizacije, od- 
govornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah ter 
sprejema ustrezne ukrepe za učinkovito in enotno delovanje 
samoupravnih organizacij in skupnosti, državnih organov in 
drugih družbenih subjektov pri preprečevanju naravnih in 
drugih nesreč, pri zaščiti in reševanju ljudi in imetja ob nesre- 
čah ter pri odpravljanju njihovih posledic. 

S tem namenom naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zlasti: 

- zagotovi stalno spremljavo nevarnosti naravnih in drugih 
nesreč, predvsem izdelavo ustreznih analiz ogroženosti, ki so 
potrebne za načrtovanje in izvajanje preventivnih in drugih 
ukrepov zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za 
krepitev organiziranosti in pripravljenosti za zaščito in reševa- 
nje ob nesrečah in pri odpravljanju njihovih posledic; 

- preveri in po potrebi predlaga dopolnitve dogovora o 
temeljih družbenega piana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in drugih planskih aktov z nalogami, ki so posebno 
pomembne za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih 
posledic, pri čemer naj pospeši izvajanje prednostnih nalog s 
tega področja; 

- predlaga v skladu s podružbljanjem obrambno-samoza- 
ščitnih funkcij, nadaljnje dopolnjevanje zakonskih in drugih 
predpisov, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazu- 
mov s področja elektrogospodarstva, gradbeništva, prometa 
in zvez, varstva okolja in urejanja prostora, stanovanjskega 
gospodarstva, komunalnih dejavnosti, vzgoje in izobraževa- 
nja, znanosti in kulture, zdravstva in socialnega varstva in 
drugih, s celovitimi in enotnimi rešitvami za preprečevanje 
naravnih in drugih nesreč ter zmanjševanje njihovih posledic, 
upoštevajoč pri tem sodobna znanstvena spoznanja in bogate 
izkušnje iz dosedanjih nesreč; 

- v skladu s svojimi pristojnimi in ob najširši družbenopoli- 
tični podpori zagotovi dosledno uresničevanje sistemskih, 
pravnih in drugih rešitev varovanja družbene lastnine in dru- 

gih družbenih vrednot z učinkovitim delom nadzornih in inš- 
pekcijskih organov ter uveljavljanje vseh oblik odgovornosti 
posameznikov, organizacij in skupnosti s ciljem učinkovitega 
preventivnega delovanja; 

- ob podpori in sodelovanju družbenopolitičnih organiza- 
cij zagotavlja kadrovske in gomotne pogoje za hitrejši razvoj 
in krepitev vseh sestavin civilne zaščite. Priprave civilne za- 
ščite je treba uresničevati kot sestavni del razvoja in dejavno- 
sti vsake organizacije in skupnosti. V tem srednjeročnem 
obdobju je treba civilno zaščito organizacijsko utrditi v vseh 
bivalnih in delovnih okoljih. Izboljšati je treba usposobljenost 
delovnih ljudi in občanov za samozaščitno delovanje, za sa- 
mopopoč in vzajemno pomoč ter usposobljenost štabov in 
enot civilne zaščite. Pospešiti je treba opremljanje štabov in 
enot ter drugih sestavin civilne zaščite z zaščitno in reševalno 
opremo, posebno še v krajevnih skupnostih. 

Še bolj celovito in načrtno se morajo v priprave in delovanje 
civilne zaščite vključevati s svojo dejavnostjo družbene orga- 
nizacije in društva ter organizacije združenega dela in druge 
organizacije, ki so pomembne za zaščito in reševanje, na 
ustrezen način pa tudi organi in enote teritorialne obrambe, 
milice in JLA. Posebno pozornost je treba pri tem nameniti 
krepitvi pripravljenosti komunalnih organizacij za delovanje 
ob naravnih in drugih nesrečah. 

Štabi za civilno zaščito morajo bolj aktivno delovati v miru, 
zlasti pri strokovno operativnem usmerjanju, usklajevanju in 
povezovanju preventivne dejavnosti ter priprav in delovanja 
civilne zaščite; 

- pospeši nadaljnji razvoj službe za opazovanje, javljanje, 
obveščanje in alarmiranje, zlasti njenih centrov, ki naj se 
usposobijo tako, da bodo že v miru povezovali celotno opera- 
tivno-informacijsko dejavnost, ki je pomembna za učinkovito 
spremljanje in pravočasno obveščanje o nevarnostih naravnih 
in drugih nesreč ter o njihovih posledicah. Pri tem bodo 
podprti programi izgradnje sistema zvez, vključno z izgradnjo 
obhodnih kabelskih povezav, izpopolnitev sistema alarmira- 
nja in sistemov, s katerimi se zagotavljajo temeljni pogoji 
delovanja službe za opazovanje, javljanje, obveščanje in alar- 
miranje; 

- predlaga potrebne spremembe in dopolnitve družbenega 
dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidar- 
nosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč ter še nadalje 
spremlja in daje pobude za izpopolnjevanje sistema solidar- 
nosti v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. 

15. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije naj v skladu svojimi pristojnostmi sprej- 
meta ukrepe za ureditev stanja na področju proizvodnje in 
prometa opreme in sredstev za zaščito in reševanje. 

Z družbenopolitičnim delovanjem je potebno pri delavcih in 
v organizacijah združenega dela, ki izdelujejo in prodajajo 
sredstva za zaščito in reševanje ter sredstva, ki so pomembna 
za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, razvijati in 
krepiti zavest o posebnem družbenem interesu in pomenu 
njihove dejavnosti še zlasti pri zagotavljanju ustreznih mate- 
rialnih rezerv v posameznih organizacijah združenega dela in 
na ravni širših družbenopolitičnih skupnosti. 

16. Z zakonom in drugimi predpisi je treba urediti izvajanje 
gradbenotehničnih ukrepov zaščite pri graditvi objektov, prav 
tako je treba podrobneje normativno urediti uresničevanje 
prostorskih in urbanističnih ukrepov zaščite. 
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ANALIZA 

uresničevanja akcijskega programa boja 

proti alkoholizmu 

POVZETEK 
Skupščina SR Slovenije je 5. julija 1973 sprejela 

obsežen in zahteven akcijski program boja proti 
alkoholizmu z jasno določenimi nalogami, nosilci in 
roki. 

Akcijski program boja proti alkoholizmu naj bi 
pomenil podlago za sklepanje različnih dogovorov 
in sporazumov, ki bi podrobneje določali naloge v 
organiziranem in celovitem boju proti alkoholizmu 
na vseh ravneh in vseh področjih gospodarskega in 
družbenega življenja. Program je bil sestavljen 
predvsem s stališča ukrepov, potrebnih na ravni 
republike, hkrati pa je predstavljal tudi podlago za 
akcije v občinah, organizacijah združenega dela in v 
krajevnih skupnostih. Predvideno je bilo, da bodo 
občinske skupščine na tej podlagi izoblikovale 
svoje akcijske programe, vendar so to storile le 
nekatere. 
Nekateri temeljni problemi alkoholizma in uresni- 
čevanja akcijskega programa 

Alkoholizem je socialna bolezen, ki prizadene 
obolelega, saj postane ta od alkohola odvisen ozi- 
roma zasvojen - sčasoma povzroči to hude zdrav- 
stvene okvare in socialne motnje oziroma težave. 
Prav tako pa alkoholizem prizadene tudi družbo, saj 
je precej razširjen in ima za družbo hude posledice. 
Alkoholik si sam, brez zunanje intervencije, ne more 
pomagati, tako se razvija proces bioloških, psiholo- 
ških in socialnih komplikacij, ki bistveno skrajšujejo 
življenje prizadetega ter puščajo tudi posledice pri 
alkoholikovih svojcih, v čemer je lahko tudi že kal za 
različne osebnostne odklone in kasnejši alkoholi- 
zem pri njegovih potomcih. 

Boj proti alkoholizmu in narkomaniji bi moral 
pomeniti pomembno komponento socialne varnosti 
delovnih ljudi in občanov; uspešen boj proti alkoho- 
lizmu zagotavlja večje delovne uspehe in vsestran- 
ski razvoj osebnosti ter humanizacijo odnosov. 

Na splošno lahko ocenimo, da se je v zadnjih letih 
odnos do problematike alkoholizma vendarle spre- 
menil. Izoblikovali smo ustreznejša merila za oce- 
njevanje tega najobsežnejšega socialno - patolo- 
škega pojava oziroma najobsežnejše socialne bo- 
lezni. 

Moramo pa ugotoviti, da je še veliko nerešenih 
vprašanj in problemov, ki ovirajo uresničevanje pro- 
grama boja proti alkoholizmu. 

- Dosedanje akcije so zaradi neusklajenosti le 
delno uspele; zaradi premalo jasnih ciljev pa tudi 
temeljnih nosilcev niso dovolj obvezovlae, saj bi se 
le-ti morali organizirati predvsem v življenjskem in 
delovnem okolju. Usklajevanje dela je bilo preveč 
odvisno od pripravljenosti in zavzetosti posamezni- 
kov in nekaterih strokovnih institucij, ki pa največ- 
krat delujejo sami zase, drug mimo drugega, zato 
vkljub velikemu prizadevanju dosegajo slabše re- 
zultate. Izoliran boj proti alkoholizmu kot indivi- 
dualnemu pojavu brez sočasnega ukrepanja proti 

alkoholizmu kot socialno-patološkemu pojavu pa 
ne more roditi uspehov. " 

- Med dejavniki, ki onemogočajo učinkovitejše 
uresničevanje akcijskega programa boja proti alko- 
holizmu in zlasti zdravljenje alkoholikov, je tudi 
zdravstvena služba, ki jo močno pestijo kadrovske, 
organizacijske in prostorske težave, poleg tega pa 
še neupoštevanje doktrine in neenotni pristopi. 
Takšno stanje zmanjšuje pomen potrjenih in uve- 
ljavljenih doktrinarnih in družbenopolitičnih izho- 
dišč. Ob tem velja pripomniti, da se zdravstveni 
delavci neradi ukvarjajo z zdravljenjem alkoholikov. 
Ta dejavnost še vedno ni ustrezno zajeta v zdrav- 
stveno varstvo. 

- Sistem dosedanjih ukrepov za zmanjševanje 
problematike alkoholizma v temeljnih organizacijah 
združenega dela je v glavnem vse preveč odvisen 
zgolj od nekaterih posameznikov. Širše zastavljeni 
ukrepi pa so omejeni le za nekaj »humanih« in 
»socialnih načel«, ki ne opredeljujejo dovolj jasno 
metode ukrepanja. Večina temeljnih organizacij 
združenega dela poskuša odgovornost za proble- 
matiko alkoholizma omejiti na posamezne stro- 
kovne sodelavce in zunanje institucije, s čimer se 
skušajo izogniti svojim nalogam za zmanjševanje 
problematike alkoholizma. To je še posebej očitno v 
vseh tistih temeljnih organizacijah združenega dela, 
kjer se kopičijo problemi zavoljo alkoholizma. 

- Med okoliščine, ki hromijo delo na področju 
boja proti alkoholizmu, pa nedvomno sodi tudi 
strpnost do alkoholizma kot spremljajočega in 
stranskega pojava družbenih procesov in kot vzroka 
za številne druge socialne odklone in bolezenske 
pojave, poleg tega pa tudi neustrezno ocenjevanje 
pojava v okviru globalnih družbenih odnosov in 
vrednot. Dejstvo je, da pojav obstaja z vsemi nega- 
tivnimi in merljivimi učinki in tudi njegovimi nosilci. 
Zato alkoholizma ne moremo prezreti in ga ocenje- 
vati le kot ekscesa, ampak kot družbeni pojav z 
vsemi značilnostmi, ki veljajo za opredelitev vseh 
družbenih pojavov. 
Ocena problematike alkoholizma in uresničevanje 
akcijskega programa 
Gospodarstvo - ta del akcijskega programa se 
slabo uresničuje, kljub temu, da je škoda, ki nastaja 
zaradi alkoholizma, zelo očitna. To se kaže: 

1. v manjši delovni storilnosti: 
- 10% izostankov z dela je zaradi alkoholizma; 
- 20% delavcev v industriji ima neposredne ali 

posredne težave pri delu zaradi alkoholizma; 
- alkoholik 2 meseca na leto izostane z dela 

zaradi posledic alkoholizma in 10 let manj dela 
zaradi invalidnosti; 

2. eno tretjino nesreč pri delu s smrtnim izidom 
ali hujšo telesno poškodbo pripisujemo alkoholi- 
zmu; 

3. v neposredni gospodarski škodi, v izpadih pro- 
izvodnje, škodi na materialu in strojih. 
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Posebni ukrepi za odpravljanje teh posledic niso 
bili izpeljani oziroma njihovi učinki niso zaznavni, 
kar je razvidno iz nenehnega naraščanja negativnih 
kazalcev posledic alkoholizma. 

Tudi drugi predlagani ukrepi s področja gospo- 
darstva niso bili uresničeni: 

- politika cen ne stimulira predelave sadja in 
grozdja v sokove, temveč se še vedno bolj »izplača« 
predelava v žgane pijače; 

- alkohol še vedno prodajajo tudi prodajalne ze- 
lenjave, slaščičarne in mlekarne. 

Vzgoja in izobraževanje - najbolj tragične žrtve 
alkoholizma so otroci staršev alkoholikov. Družin, v 
katerih se pojavlja alkoholizem z zelo dramatičnimi 
posledicami, je v Sloveniji okoli deset tisoč. V naših 
osnovnih šolah je v eni tretjini oddelkov eden ali več 
učencev, ki imajo bistveno slabše učne uspehe in 
vzgojne težave zaradi alkoholizma v družini. V višjih 
razredih pa je opaziti celo občasne znake alkoholi- 
ziranosti pri nekaterih učencih. Alkoholizem pa je 
že dokaj močno izražen pri nekaterih učencih na 
srednji stopnji, zlasti pri učencih v gospodarstvu. 
Med gojenci vzgojnih zavodov je 70% takih, pri 
katerih v njihovih socialnih anamnezah zasledimo 
alkoholizem v družini. 

Vzgojnoizobraževalne organizacije sicer sezna- 
njajo učence s problematiko alkoholizma, so pa 
precej nemočne pri odpravljanju vzrokov. Slabo 
uresničujejo tudi program edukcije bodočih peda- 
goških delavcev, saj ti niso dovolj usposobljeni za 
obravnavo problematike, ki jo povzroča alkoholi- 
zem. 

Prehrana osnovnošolske mladine se je izboljšala; 
na srednji stopnji ter na višjih in visokih šolah pa je 
bilo v ta namen storjenega zelo malo oziroma skoraj 
nič. 

Zdravstveno varstvo - alkoholizem se skriva za 
mnogimi drugimi obolenji, tako da zelo redko zasle- 
dimo dejansko diagnozo. Zdravniki se zelo neradi 
vključujejo v obravnavo in zdravljenje alkoholikov; 
tovrstnih terapevtov je med njimi čedalje manj. 

Ena tretjina bolnikov je psihiatrično obravnavanih 
zaradi alkoholizma. Mreža dispanzerjev in ambulant 
za zdravljenje alkoholikov je slabo razvita. Čeprav je 
delež zdravstva v boju proti alkoholizmu znatno 
večji kot pred leti, pa ta glede na obsežnost proble- 
matike ni zadovoljiv in učinkovit. 

Pri razvijanju klubov zdravljenih alkoholikov za- 
sledimo v nekaterih regijah določeno stagnacijo 
oziroma zmanjševanje števila vključenih zdravljenih 

alkoholikov v posamezni klub, kljub temu, da se 
število obravnavanih alkoholikov v ambulantah, di- 
spanzerjih in bolnišnicah povečuje. 

Nasploh od zdravstva na področju boja proti alko- 
holizmu preveč pričakujemo. Premalo se zave- 
damo, da je zdravstvo le eno od področij, ki se 
vključuje v obravnavo alkoholizma in njegovo od- 
pravljanje. 

Socialno varstvo - večina storitev v okviru kura- 
tivnega programa socialnega skrbstva je pogojena s 
problematiko alkoholizma (vzgojna zanemarjenost, 
prostitucija, kriminaliteta, potepuštvo, beračenje, 
promiskuiteta in drugi deviantni pojavi). 

Organi za notranje zadeve intervenirajo vsako 
leto v skoraj 2000 družinah zaradi grdega ravnanja 
staršev z otroki - v 80% je vzrok alkoholizem; znani 
so pa tudi primeri s smrtnim izidom. Tudi med 
samomorilci najdemo eno tretjino alkoholikov. 

Večina svetovalnih oblik pomoči družini, pa tudi 
interventnih oblik, je opravljenih zaradi alkoholi- 
zma. Akcijski program je predvidel kadrovsko okre- 
pitev služb socialnega skrbstva za izvajanje tega 
dela programa, vendar so se zaposlili le trije novi 
stalni delavci. Gradnja delovno zaščitnega zavoda 
pa je izpadla že iz treh srednjeročnih načrtov. 

Na področju invalidskega upokojevanja alkoholi- 
kov ne beležimo bistvenih uspehov. 

Javna varnost in pravosodje - število prekrškov 
in kaznivih dejanj pod vplivom alkohola se iz leta v 
leto povečuje za več kot 10%. 

Pri nezgodah z najhujšimi posledicami je alkohol 
na prvih mestih. 

V zvezi z alkoholom in kriminaliteto je zelo pereč 
pojav povratništvo med kriminalnimi alkoholiki. Po- 
datki kažejo, da med delinkventi - povratniki in 
alkoholizmom obstaja stalna, pomembna povezava. 
Alkoholizem in kriminaliteta tako predstavljata sim- 
biozo deviacij, na katere moramo vplivati istočasno, 
če hočemo doseči boljše rezultate, bodisi pri pre- 
venciji kriminalitete, bodisi pri resocializaciji alko- 
holikov. Alkoholiki so po svojih osebnostnih lastno- 
stih mnogo bolj disponirani k povratništvu kot kate- 
rakoli druga populacija. Boj proti povratništvu je 
prav gotovo najtežje poglavje kriminalne politike, 
zato nikakor ne bi smel prezreti alkoholizma. 

Čeprav se na tem področju ukrepi in naloge akcij- 
skega programa najdosiedneje izvajajo, pa kljub 
temu beležimo naraščanje negativnih pojavov, ki 
kažejo na povečevanje problematike alkoholizma. 

Tudi obveznega zdravljenaja alkoholikov v zapo- 
rih nismo realizirali v celoti. 

Skupščina SR Slovenije je 5. julija 1973 sprejela obsežen in 
zahteven akcijski program boja proti alkoholizmu z jasno 
opredeljenimi nalogami, nosilci in roki. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je bil s 
tem akcijskim programom zadolžen spremljati uresničevanje 
nalog na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Prvo 
poročilo o izvajanju nalog na področju zdravstvenega varstva 
je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo pri- 
pravil leta 1977. To poročilo ugotavlja, da se naloge na po- 
dročju zdravstva in socialnega varstva uresničujejo slabo in 
prepočasi. Temeljna pripomba na poročilo iz leta 1977 o 
uresničevanju akcijskega programa je bila, da se lotevamo le 
ocene ukrepov in akcij s področja zdravstvenega in social- 
nega varstva in daje potrebno pripraviti poročilo, ki bo zajelo 
oceno vseh delov akcijskega programa. 

Komite je tako skušal zbrati podatke in ocene o uresničeva- 
nju nalog na vseh področjih, ki so v akcijskem programu 

posebej opredeljene. Tako analiza celovito prikazuje uresni- 
čevanje nalog na področju boja proti alkoholizmu, ki so bile 
opredeljene leta 1973. 

Akcijski program boja proti alkoholizmu naj bi predstavljal 
osnovo za sklepanje različnih dogovorov in sporazumov, ki bi 
podrobneje opredeljevali naloge za organiziran in celovit boj 
proti alkoholizmu na vseh ravneh in vseh področjih gospodar- 
skega in družbenega življenja. Program je zajel le ukrepe, ki 
jih je potrebno uresničiti v republiškem merilu, hkrati pa je 
pomenil tudi osnovo za akcije v občinah, organizacijah zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnostih. Predvideno je bilo, da 
bodo občinske skupščine na tej osnovi pripravile ustrezne 
občinske akcijske programe, vendar so to storile le nekatere. 

Akcijski program jo naložil glavnino nalog republiškemu ter 
občinskim izvršnim svetom oziroma njihovim upravnim orga- 
nom. Za posamezne ukrepe so bili poleg tega neposredno 
zadolženi še Zavod SRS za šolstvo, izobraževalne skupnosti, 
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zdravstvene skupnosti, skupnosti otroškega varstva, Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji, Klinična bolnišnica za psihiatrijo, Višja šola za socialne 
delavce. Skladno s kasnejšimi spremembami, ki so nastale z 
oblikovanjem samoupravnih interesnih skupnosti, so se na- 
loge porazdelile nekoliko drugače. V svoj program dela so več 
akcij vključile posamezne samoupravne interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti. 

NEKATERI OSREDNJI PROBLEMI 
URESNIČEVANJA AKCIJSKEGA PROGRAMA 

Alkoholizem je socialna bolezen, ki prizadene obolelega, 
saj postane odvisen od alkohola oziroma zasvojen, kar pov- 
zroči sčasoma hude zdravstvene okvare in socialne motnje 
oziroma težave. Po drugi strani pa je prizadeta tudi družba, 
saj je alkoholizem precej razširjen in ima za družbo hude 
posledice. Alkoholik si sam - brez pomoči drugih - ne more 
pomagati. Tako so razvija proces bioloških, psiholoških in 
socialnih komplikacij, ki bistveno skrajšujejo življenje priza- 
detega ter puščajo tudi posledice pri alkoholikovih svojcih, v 
čemer je lahko tudi že kal za različne osebnostne odklone ter 
kasnejši alkoholizem pri njegovih potomcih. 
Alkoholizem beležimo pri nas pri vseh slojih in vseh starostnih 
skupinah odraslega prebivalstva, pa tudi med mladino, kar je 
posebej vznemirjajoče. Alkoholiki so pogosto nesposobni za 
delo v najbolj produktivni dobi med 30. in 50. letom življenja. 
Alkoholik je poprečno 2 meseca na leto odsoten z delovnega 
mesta. Precejšen odstotek delovnih invalidov je alkoholikov. 
Število prometnih nesreč, povzročenih zaradi uživanja alko- 
hola in zaradi alkoholizma, stalno narašča. Alkoholizem je 
tudi pomemben kriminogeni dejavnik. Tretjina vseh oseb, ki v 
Sloveniji naredijo samomor, so alkoholiki. Otroci in družine 
alkoholikov pogosto kažejo različne vedenjsko motnje, slabo 
napredujejo v šoli in v velikem odstotku predstavljajo bodoče 
alkoholike. 

Vse nakazane težave, ki se pojavljajo kot posledica alkoho- 
lizma je možno dokazati tudi s statističnimi podatki in tako 
utemeljiti upravičenost ustreznejšega obravnavanja proble- 
matike alkoholizma tudi glede na ekonomsko škodo, ki jo 
povzroča, da ob tem niti ne omenjamo moralno-etičnega 
vidika celovite problematike alkoholizma. Zato bo moral boj 
proti alkoholizmu in narkomaniji predstavljati pomembno 
komponento socialne varnosti delovnih ljudi in občanov, do- 
seganja večjih delovnih uspehov in omogočiti vsestranski 
razvoj osebnosti ter humanizacijo družbenih odnosov. 

Tako celovit in obsežen problem nedvomno zahteva od 
vseh samoupravno organiziranih družbenopolitičnih, stro- 
kovnih in gospodarskih dejavnikov, da se zavzemajo za reše- 
vanje vseh problemov, ki jih povzročajo alkoholizem in druge 
zasvojenosti. 

Na splošno lahko ocenimo, da se je v zadnjih letih odnos do 
reševanja problematike alkoholizma vendarle spremenil, tako 
z vidika rehabilitacije in resocializacije alkoholika in njego- 
vega ožjega okolja, kakor tudi v širšem družbenem prostoru. 
Oblikovana so ustreznejša merila za ocenjevanje tega najob- 
sežnejšega socialno-patološkega pojava oziroma najobsež- 
nejše socialne bolezni. 

Razumevanje problematike alkoholizma pa vendarle še ni 
poenoteno, čeprav imamo približno enotna načelna izhodišča 
za obravnavo alkoholizma kot objektivnega družbenega po- 
java velikih razsežnosti in alkoholika kot bolnika z vsemi znaki 
socialne in tudi zdravstvene prizadetosti oziroma obolelosti. 

Ob tem je treba tudi ugotoviti, da še vedno mnoga nerešena 
vprašanja ovirajo uresničevanje programa boja proti alkoholi- 
zmu. 

- Ugotavljamo, da so bila dosedanja prizadevanja »n akcije 
večkrat med seboj neusklajena in nepovezana, ta vo da pri 
oblikovanju akcijskih programov niso vselej sodelovali te- 
meljni nosilci, da nismo spremljali posameznih ukrepov in da 
smo glede na novo okoliščino zanemarili ustrezno dopolnje- 
vanje programov dela na področju odpravljanja problematike 
alkoholizma. Dosedanje akcije so zaradi neusklajenosti le 
delno uspele; zaradi nejasno opredeljene smiselnosti in ciljev 
pa temeljnih nosilcev, ki bi se morali organizirati zlasti v 
življenjskem in delovnem okolju, niso obvezovale. Usklajeva- 
nje dela je bilo vse preveč odvisno od pripravljenosti in 
zavzetosti posameznikov in nekaterih strokovnih institucij, ki 

pa največkrat delujejo vsaka zase, druga mimo druge, zato 
kljub velikim prizadevanjem učinkujejo neracionalno in bele- 
žijo slabše rezultate; 

- Ocenjujemo tudi, da gre prispevati vrsto vzrokov, ki ne 
omogočajo boljšega izvajanja akcijskega programa boja proti 
alkoholizmu in reševanja alkoholizma, še zlasti pa zdravljenja 
alkoholikov, psihiatrični službi, ki jo močno pestijo kadrov- 
ske, organizacijske in prostorske težave. Mednje pa sodi tudi 
vprašanje neenotnd doktorine ter osebni spori med posamez- 
nimi predstavniki te medicinske veje, kar ustvarja napetost in 
zbuja dvome v že večkrat potrjena ter uveljavljena doktinarna 
in družbenopolitična izhodišča. 

K temu je potrebno pripomniti, da se zdravstveni delavci 
nasploh neradi ukvarjajo z zdravljenjem alkoholikov. Ta de- 
javnost je še vedno močno odrinjena iz zdravstvenega var- 
stva. Vendar pa je ob tem potrebno dodati, da je osamljen boj 
proti alkoholizmu kot individualnemu pojavu brez sočasnega 
ukrepanja proti alkoholizmu kot socialno-patološkemu po- 
javu, že vnaprej obsojen na neuspeh. 

- Sistem dosedanjih ukrepov za zmanjševanje problema- 
tike alkoholizma v temeljnih organizacijah združenega dela je 
po naši oceni v glavnem vse preveč odvisen od (samo) neka- 
terih posameznikov oziroma od socialno-kadrovske službe. 
Če pa je sistem ukrepov širši, je omejen le na nekaj »huma- 
nih« in »socialnih načel«, ki metode ukrepanja ne opredelju- 
jejo dovolj jasno. Opažamo pa tudi, da večina temeljnih orga- 
nizacij združenega dela skuša odgovornost za problematiko 
alkoholizma naložiti posameznim strokovnim sodelavcem 
oziroma bi jo še najraje poverile drugi organizaciji, ne da bi 
same aktivno sodelovale pri uresničevanju tega programa. 
Takšne težnje so toliko bolj očitne v vseh tistih temeljnih 
organizacijah združenega dela, kjer se srečujejo s številnimi 
problemi, katerih vzrok je v alkoholizmu. 

- Med razloge, ki hromijo delo na področju boja proti 
alkoholizmu, pa nedvomno sodi tudi strpnost do alkoholizma 
kot spremljajočega in stranskega pojava družbenih procesov 
in kot vzroka za številne druge socialne odklone in bolezen- 
ske pojave razen tega pa tudi neustrezno ocenjevanje pojava 
v okviru globalnih družbenih odnosov in vrednot. Dejstvo je, 
da pojav obstaja z vsemi negativnimi in merljivimi učinki, prav 
tako pa tudi nosilci tega pojava. Zato alkoholizma ne moremo 
prezreti in ga ocenjevati le kot ekscesa, ampak kot družbeni 
pojav z vsemi značilnostmi, ki veljajo za opredelitev vseh 
družbenih pojavov. 

GOSPODARSTVO 
Akcijski program je predvidel vrsto gospodarskih in finanč- 

nih ukrepov. Pri tem se ne zavzema za klasično prohibicijo, 
temveč za normalna in nujno potrebna prizadevanja za pre- 
prečevanje in omejevanje alkoholizma. Gospodarski in fi- 
nančni predlogi ukrepov so zadevali proizvodnjo in prodajo 
alkohola, ter tudi njegovo porabo. Takšna izhodišča so vodila 
akcijo za preprečevanje in omejevanje alkoholizma v usmerja- 
nje proizvodnje alkohola, pa tudi na razdelitev, porabo in v 
način porabe alkoholnih pijač. Ukrepi akcijskega programa 
so bili naravnani zlasti v preusmerjanje predelave sadja v 
sokove, da bi se tako zmanjšala proizvodnja žganih pijač, 
dalje v izvajanje zakonskih določil o vinu za zaščito potrošni- 
kov glede kvalitete in originalnosti vin. Akcijski program je 
opozoril tudi na preučitev in izdelavo potrebnih sistemskih in 
drugih ukrepov za preprečevanje in omejevanje alkoholizma 
na področju gospodarstva, kot na primer časovno in prostor- 
sko omejitev točenja alkoholnih pijač. 

Nosilec ukrepov za uresničevanje nalog akcijskega pro- 
grama na področju gospodarstva je bil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije 

Uresničevanje akcijskega programa na področju gospodar- 
stva. 

Na podlagi razpoložljivih podatkov in ocene ukrepov bi zelo 
težko sklepali, da je bil ta del akcijskega programa uresničen. 
Na podlagi akcijskega programa so bili izpeljani le nekateri 
ukrepi, ostali pa so bili posledica drugih okoliščin, vendar 
niso dali zaželenih učinkov v prizadevanjih za zmanjševanje 
alkoholizma. 

V SR Sloveniji beležimo v zadnjem desetletju znatno izbolj- 
šanje sadjarske in vinogradniške proizvodnje 

Razvoj sadjarstva je bil in je še usmerjen v pridelovanje 
kvalitetnega svežega sadja za neposredno porabo in za pre- 
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delavo v sadne sokove. V zadnjem petletnem obdobju je bilo 
veliko storjenega, da bi manj kvalitetno sadje, zlasti jabolka s 
plantaž in kmečkih sadovnjakov predelali v sadne sokove 
(odkup jabolk je npr. pred letom 1976 znašal 300 vagonov, od 
tega leta dalje pa do 2400 vagonov na leto). V skladu z 
razvojem pridelovanja sadja smo si veliko prizadevali, pa tudi 
vložili materialna sredstva za povečanje skladišč sadja in 
predelovalnih obratov za sadne sokove. Prizadevanja za večjo 
predelavo kmečkega sadja v sadne sokove so bila hkrati tudi 
prizadevanja za zmanjševanje žganjekuhe. 
Razvoj v vinogradništvu kaže izboljševanje kakovosti vina, 
kulturnejšo ponudbo in zaščito vina, tako glede njegove ka- 
kovosti kot tudi porekla; namen tega je zaščititi porabnika 
vina. Novi republiški predpisi o vinu iz leta 1974 so zaostrili 
pogoje pridelovanja in prometa vina, tako da je celotna proiz- 
vodnja vina, vključno s pridelovalci, ki vino pridelujejo za 
prodajo, strogo kontrolirana. Ukinjena je prodaja vina, ki ni 
stekleničeno, s tem je odpadla prodaja cenenih vin, ki so jih 
vse dotlej prodajali vinotoči. Odprto vino lahko prodajajo le 
registrirani proizvajalci in to na vinorodnem območju, kjer je 
vino pridelano; prodajajo ga lahko tudi gostinski obrati, ven- 
dar le, če izpolnjujejo predpisane pogoje. 

V Sloveniji pa je še vedno problem gojitev samorodnice. 
Vinski zakon prepoveduje promet vina in gojitev samorodnic 
na vinogradniških območjih. Zaradi te prepovedi in spričo 
velike razširjenosti te vinske trte, zlasti v ravninskih predelih, 
to pomeni, da vse pridelano vino in žganje iz samorodnic 
porabijo v glavnem v krajih, kjer to grozdje pridelajo. Ker 
samorodnice predstavljajo še vedno poseben problem, me- 
nimo, da je programirana zamenjava samorodnic s plemenito 
vinsko trto, sadjem ali drugo kulturo prepočasna. 

Pripomniti moramo, da je v tem srednjeročnem obdobju 
obnova vinogradov znatno omejena. Glede na to, da je ob- 
nova vinogradov najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje (od- 
stranjevanje) samorodnic, zlasti na izrazito vinogradniških 
tleh, lahko pomeni to tudi upočasnitev zmanjšanja obsega 
površin zasajenih s samorodnicami. 

V pripravi je zakon o žganih pijačah, katerega namen je 
uvedba kontrole nad prometom žganih pijač in s tem prepre- 
čevanje proizvodnje nekvalitetnih pijač ter drugih morebitnih 
špekulacij. 

Leta 1978 je bila uvedena prepoved reklamiranja vseh alko- 
holnih pijač vključno z vinom. S tem pa je bilo onemogočeno 
tudi usposabljanje potrošnikov vina za njegovo večjo stro- 
kovno uporabo - kot dela hrane. Menimo namreč, da je 
izobraževanje potrošnika o poznavanju kvalitete in načina 
porabe vina eden izmed pomembnih dejavnikov v boju proti 
alkoholizmu. 

Na področju gospodarstva so pomembni tudi finančni 
ukrepi in sicer sistem davka od prometa blaga na drobno 
(večji davek na žgano in uvoženo alkoholno pijačo, določitev 
enotne maksimalne stopnje občinskega davka od prometa 
vina, ustrezna obdavčitev umetnih brezalkoholnih pijač itd ). 

- Stopnja temeljnega prometnec 4?''!<£ za uvožene pijače 
se je povečala od 45 na 180%. S'Cpflja neljnega promet- 
nega davka za naravno žganje St ic a - ijšala od 40% na 
20%, stopnja za močne alkoholne f. <. r« . povečala od 40 na 
45%. ' 

- Uveden je bil poseben republiški davek od prometa alko- 
holnih pijač. 

- Stopnje posebnega občinskega davka od prometa alko- 
holnih pijač so v skladu z dogovorom občinskih skupščin o 
usklajevanju davčne politike. Glede na navedeni dogovor 
znašajo stopnje posebnega davka od prometa naravnega 
vina, vina tipa »Biser« in vinskih sadnih pijač 2 dinarja od litra 
v vseh občinah, razen v občini Nova Gorica in Radovljica, ki 
imata še stopnjo 1,50 din od litra. Za naravno žganje je v vseh 
občinah določena stopnja 40%, za močne alkoholne pijače pa 
so določene stopnje v višini od 45% do 70%. 

- Uveden je bil tudi poseben republiški davek od prometa 
umetnih brezalkoholnih pijač v višini 8,5% v vseh občinah, ter 
tudi poseben občinski davek v višini 3%, razen v Domžalah in 
Tržiču. 

Ob vseh omenjenih nalogah na področju gospodarstva je 
seveda potrebno omeniti tudi vrsto neposrednih negativnih 
učinkov ki jih ima alkoholizem na proizvodni proces zaradi 
odsotnosti z dela (okoli 10% izostankov je posledica alkoholi- 
zma, alkoholik je na leto 2 meseca odsoten z dela zaradi 
alkoholizma in večje obolevnosti), zmanjšanja delovne spo- 

sobnosti (po nekaterih podatkih ima več kot 20% delavcev v 
industriji neposredne ali posredne težave pri delu zaradi alko- 
holizma), prezgodnje invalidnosti (alkoholik so upokojil 10 let 
pred polno delovno dobo), zaradi velikih stroškov zdravljenja 
in neposredne škode, ki jo povzroči pri delu. Seveda bi lahko 
našteli še vrsto drugih negativnih posledic alkoholizma, ki se 
odražajo na delu in rezultatih dela. Včasih se nam zdjjo ti 
podatki in ugotovitve netočni, vendar nam zadnje raziskave 
kažejo, da je problem alkoholizma v nekaterih gospodarskih 
panogah (industrija, gradbeništvo) še obsežnejši. Naj ome- 
nimo, da v Sloveniji v zadnjih dveh letih naraščajo nesreče pri 
delu zaradi neupoštevanja predpisov oziroma upravljanja 
strojev in naprav v vinjenem stanju. Od skupno 255 nesreč pri 
delu s smrtnim izidom ali hujšo telesno poškodbo, kolikor jih 
je bilo v letu 1979, je bila »vinjenost« vzrok kar v 76 primerih. 
Med potjo na delo se je leta 1979 težje ponesrečilo 18 ljudi, 
pogosta spremljevalna okoliščina teh nesreč je tudi vinjenost; 
takih primerov je bilo kar 11. 

Poleg tega pa so organi za notranje zadeve v preteklem letu 
ugotovili, da je bilo kar 510 varnostnikov (morda je že izbira 
teh delavcev problematična in je med njimi že primarno večji 
odstotek alkoholikov) v delovnih organizacijah med opravlja- 
njem dela pod vplivom alkohola. 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
Na porabo in uživanje alkohola lahko vplivata tudi ustrezna 

vzgoja in izobraževanje otrok in mladine. Pomembno vlogo 
pri tem imajo šole in sredstva javnega obveščanja, ki lahko 
ustrezno posredujejo spoznanja o alkoholu oziroma alkoholi- 
zmu in njegovih posledicah (tako zdravstvenih, socialnih kot 
tudi ekonomskih) ter vplivajo ng oblikovanje odnosa do alko- 
hola oziroma alkoholizma pri posameznikih in v družbi. 

Vzgojnoizobraževalni proces ima pomembno funkcijo pri; 
1. prevenciji, ki obsega: 
a) organizirano prehrano v vzgojnovarstvenih organizacijah 

in šolah 
b) zdravstveno, socialno in ekonomsko izobraževanje o 

družbeno negativnem pojavu - alkoholizmu - v šolah; 
2. odkrivanju pojava in vzrokov; 
3. osebni oziroma socialni pomoči otrokom in mladini. 
Na področju vzgoje in izobraževanja ima prevencija po- 

membno vlogo z organiziranjem prehrane otrok in mladine, 
predvsem pri družinah z nižjim osebnim dohodkom oziroma 
pri socialno neurejenih družinah. 

Pravilna prehrana otrok in mladine jo namreč zelo po- 
membna za oblikovanje odnosa do alkohola in navad zdrave 
prehrane. Pri prevenciji pa je zlasti pomembno vključevanje 
otrok v vzgojnovarstvene organizacije in organizirana pre- 
hrana v šolah na vinorodnih in manj razvitih območjih Slove- 
nije, kjer je »alkohol doma«. 

Skrb za šolsko prehrano za predšolske in šolske otroke je 
prevzela Skupnost otroškega varstva Slovenije že ob svoji 
ustanovitvi leta 196B. Omenjena skupnost je vse do leta 1975 
subvencionirala šolske malice v manj razvitih občinah. 

K programu družbeno materialne pomoči za šolske malice 
je leta 1972 pristopila tudi Izobraževalna skupnost Slovenije 
Doseženi so bili naslednji rezultati: 

- znatno povečanje števila učencev, ki so prejemali malico, 
zlasti v manj razvitih občinah; 

- zmanjševanje socialnih razlik, saj je bilo največ sredstev 
namenjenih manj razvitim občinam; 

- kakovost šolskih malic se je z večjo porabo mleka izbolj- 
šala. 

Skupnost otroškega vrastva Slovenije se je lotila tudi siste- 
matičnega strokovnega nadzora šolske prehrane; izdelani so 
bili normativi za šolska kosila, delovni normativi za kuharice 
šolskih kuhinj in kuhinj v vzgojnovarstvenih organizacijah. 
Opravljeni so bili posveti o šolski prehrani. 

S postopnim prehajanjem osnovnih šol na podaljšaho biva- 
nje in celodnevno šolo je šolska prehrana postala pomemben 
del vzgojnoizobraževalnega procesa. Osnovnošolska pre- 
hrana postaja čedalje bolj strokovno usmerjena in priprav- 
ljena, istočasno pa raste število otrok, ki se vključuje v organi- 
zirano prehrano. Tako se je v letih 1978/79 od 216.966 vseh 
osnovnošolskih otrok v Sloveniji hranilo v šoli 206.068 otrok, 
kar je skoraj 95% vseh otrok. 

Poleg organizirane in urejene prehrane v osnovnih šolah pa 
je zlasti pomembna organizirana prehrana v srednjih šolah, 
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predvsem, ker je 50% srednješolcev vozačev oziroma ker jih 
20% živi v domovih. 

Od 87.668 učencev v SR Sloveniji, ki obiskujejo srednjo 
šolo, ima organizirano prehrano le 39.069 učencev, kar je 
44,5% vse srednješolske mladine. 

Omenjeni podatki kažejo, da se je potrebno v vseh srednjih 
šolah, za katere lahko trdimo, da je v njih prehrana slabo 
organizirana, zavzemati za enoten in organiziran sistem šol- 
ske prehrane. 

Bistvo prevencije je opozoriti mladino na osebnostno ter 
družbeno negativne posledice, ki jih prinaša alkohol oziroma 
družbeno negativni pojav - alkoholizem tako, da bi se sča- 

" soma izoblikovale družbene norme, ki bi bile manj strpne do 
vsakovrstnega popivanja. 

Šola kot vzgojnoizobraževalna organizacija mora pri rednih 
šolskih predmetih seznaniti mladino tudi z alkoholom ozi- 
roma alkoholizmom in drugimi zasvojenostmi. 

V vzgojnovarstvenih organizacijah obravnavajo v okviru 
programa za vzgojo in varstvo predšolskih otrok področje 
»Alkohol in alkoholizem«, in sicer v poglavjih o »zdravi pre- 
hrani«, »zdravstveni vzgoji« in pri spoznavanju širšega okolja 
(poglavja o sadovnjakih, vinogradih in pijačah). V osnovni šoli 
obravnavanje alkohola ni v programu posebej opredeljeno, 
niti v obveznem niti v dogovorjenem (predmet obravnavajo v 
okviru zdravstvene vzgoje, delovne vzgoje, splošnega ljud- 
skega odpora, družbene samozaščite). Z novim zakonom o 
osnovni šoli bo sprejet tudi nov predmetnik in učni načrt; v 
njem je pri posameznih predmetih (npr. gospodarstvu, biolo- 
giji) poudarjena tudi problematika alkoholizma. 

V srednjih poklicnih šolah obravnavajo alkoholizem pri 
predmetih »zdravstvena vzgoja«.in »varnost pri delu«, z vidika 
zdravstva in varnosti pri delu. 

Učenci srednjih šol, ki nimajo predmetov »varnost pri 
delu«, niti »zdravstvena vzgoja«, se seznanijo z nevarnostjo 
čezmernega uživanja alkohola pri delu pri pouku biologije. V 
okviru vzgojnoizobraževalnega dela srednje šole organizirajo 
tudi razna predavanja, »okrogle mize« o alkoholizmu, pa tudi 
druge načine seznanjanja učencev. Z dosedanjimi učnimi 
načrti, ki so nastali časovno različno, ni bilo mogoče uveljaviti 
enotnosti pri obravnavanju vprašanj sistematične vzgoje o 
alkoholizmu. Z uveljavitvijo programov za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe v srednjem usmerjenem izobraževanju, 
skupna vzgojnoizobraževalna osnova določa vsebinsko eno- 
ten pouk zdravstvene vzgoje, v okviru katerega je pomemben 
element tudi tematika o alkoholizmu. Vsekakor pa ne bi bilo 
odveč, če bi problem alkoholizma širše obravnavali tudi pri 
predmetih sociologije (družba - družbeno negativni pojavi) ali 
celo psihologije (posameznik - osebnostne motnje). 

V višjih in visokih šolah se srečujejo s problemom alkoholi- 
zma (v družboslovnih smereh) pri rednih predmetih, in sicer 
predvsem pri predmetih družbene patologije. Znanje s po- 
dročja družbene patologije in s tem tudi o alkoholizmu, je 
zlasti nujno potrebno študentom (pedagogom, defektologom, 
psihologom, sociologom), ki se kasneje vključujejo v vzgoj- 
noizobraževalno delo. Strokovni delavci učnovzgojnega pro- 
cesa pa se izpopolnjujejo na seminarjih. 

Za področje vzgoje in izobraževanja so torej izredno po- 
membni: ustrezna vzgoja otrok v vzgojnovarstvenih organiza- 
cijah (zdrava in organizirana prehrana, vključevanje otrok 
družin alkoholikov v vzgojnovarstvene organizacije) ter 
ustrezni učni programi, v katere bodo vključene informacije o 
alkoholu ali alkoholizmu, ne le z vidika zdravstva in biologije, 
temveč tudi sociologije in psihologije. 

V osnovnih šolah je veliko takih oddelkov, kjer razredniki 
opažajo probleme, ki se pojavljajo zaradi alkoholizma v dru- 
žini. Ne glede na to, v kakšnem obsegu se ta problematika 
pojavlja v posameznem oddelku, je očitno, da učnovzgojni 
problemi katerih vzrok je alkoholizem, zmanjšujejo učinke 
vzgojnoizobraževalnega procesa in dela učiteljev. Tam, kjer 
se ti problemi pojavljajo, bi bilo treba najprej odpraviti alko- 
holizem v družini, če bi hoteli odpraviti tudi probleme, ki jih 
imajo otroci v šoli. 

Vzdušje, kakšno je navadno v alkoholikovi družini, nikakor 
ni naklonjeno otrokovemu socialnemu razvoju, vzgoji, učenju 
in zorenju. Takim otrokom bi morali namenjati v šoli več 
pozornosti, saj jim pomeni drugi dom glede na to, da v njej 
prebijejo precejšen del dneva. 

Učiteljev odnos do učencev in njihovih težav, ki imajo svoj 
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vzrok v učenčevem alkoholiziranem okolju, je pozitiven in so 
le redko primeri, ko gre za indiferenten odnos do te proble- 
matike. Vprašanje pa je, če so dosedanji ukrepi takšni, da bi 
učinkovito posegali in odpravljali problematiko, ki je pđgo- 
jena z alkoholizmom. Zdi se nam povsem razumljivo, da 
učitelja primarno zanima le učenec in problematika, pove- 
zana z njegovo vlogo. Ta ga največkrat tako angažira, da 
opusti druge akcije, ki bi neposredno vplivale na zmanjševa- 
nje učnovzgojnih težav oziroma bi odpravile vzroke teh težav, 
to dokazuje tudi dejstvo, da so oblike in ukrepi za odpravlja- 
nje učnovzgojnih težav, ki se pojavljajo zaradi alkoholizma, 
omejeni v glavnem le na šolski prostor in na mehanizme, s 
katerimi razpolaga šola kot izobraževalna organizacija. Ma- 
lokje zasledimo šolo v funkciji širšega družbenega dejavnika 
oziroma dejavnika, ki bi neposredno posegel v problematiko 
alkoholizma v učenčevi družini, ki je bistven osnovni etiološki 
razlog za učnovzgojne težave. Po drugi strani pa učitelj ozi- 
roma šola kot celota, ki poseže v vzroke učnovzgojnih težav - 
alkoholizem staršev - ob neuspelem poskusu opusti takšne 
posege, in sicer vselej takrat, ko je intervencija osamljena, 
neusklajena s posamezniki in organizacijami (KS, RK, ZK itd.), 
ki obdajajo alkoholikovo okolje. Skratka, težko je uskladiti 
dejanje med nosilcem pobude in ostalimi, ki bi morali omogo- 
čati uresničitev in dokončno izpeljavo pobude. 

Osebna pomoč učiteljev in socialna pomoč socialnih delav- 
cev v šolah ima pomembno vlogo v procesu odpravljanja 
učnovzgojnih težav, ki se pojavljajo zaradi alkoholizma in 
sicer dvojno: 

1. v obliki organiziranega dela in dejavnosti, ki neposredno 
blaži moteče učinke alkoholizma v učenčevem okolju. Ta 
proces uresničuje šola tako, da: 

- intenzivira delo s takimi učenci; 
- omogoča in spodbuja njihovo aktivno vključevanje v 

izvenšolske dejavnosti; 
- z vključevanjem učencev v podaljšano bivanje in celo- 

dnevno šolo. 
2. Šola mora kot vzgojnoizobraževalna in predvsem kot 

družbena organizacija aktivno sodelovati in dajati pobude za 
usklajeno delo pri odpravljanju problematike alkoholizma v 
okolju, iz katerega prihajajo učenci, zato se mora povezovati 
tudi s patronažno službo in s službo socialnega skrbstva. Le 
tako je mogoče pričakovati, da se bo zmanjšal obseg ukrepov 
in intenzivnega dela z učenci, ki imajo učnovzgojne težave 
zaradi alkoholizma staršev. Preprosto gre za to, da so s 
pomočjo šole sanirajo razmere v družinah alkoholikov, kate- 
rih otroci so prav zaradi tega v šoli manj uspešni. 

Nemalokrat ostajajo pedagoški delavci v takšnih primerih 
nemočni. Problematiko alkoholizma in z njo povezano uč- 
novzgojno problematiko bi morali obravnavati pedagoški or- 
gani oziroma tudi na drugih sestankih, ki jih organizira šola. 
Sami učitelji pa bi morali često prebirati literaturo o alkoholi- 
zmu in biti seznanjeni s problematiko alkoholizma; imeti bi 
morali metodična navodila, ki bi jim rabila kot vodilo v prime- 
rih, ko bi se lotevali kompleksnosti in kompliciranosti učno- 
vzgojnih težav, ki so nastale zaradi alkoholizma. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Bolnišnična obravnava alkoholikov 
Alkohološka dejavnost je organizirana v okviru psihiatričnih 

bolnišnic, kjer se poleg bolnišnične obravnave izvaja tudi 
dispanzersko oziroma ambulantno zdravljenje alkoholikov. 
Bolnišnično zdravljenje pa je organizirano tudi v nekaterih 
splošnih bolnišnicah, ki imajo v okviru temeljnih organizacij 
za psihiatrijo še oddelke za alkoholizem. 

Posebne oddelke za zdravljenje alkoholikov imajo Klinična 
bolnišnica za psihiatrijo v Ljubljani (Škofljica - tu niso všteti 
alkoholiki, ki zaradi hujših duševnih komplikacij terjajo zdrav- 
ljenje v bazični psihiatrični bolnišnici v Polju) in psihiatrični 
bolnišnici v Begunjah in Idriji. Te pa poleg bolnišničnega 
zdravljenja alkoholikov izvajajo tudi dispanzersko oziroma 
ambulantno zdravljenje za bližnje občine. 

Na področju bolnišničnega zdravljenja alkoholikov deluje v 
vseh treh bolnišnicah po en tim, ki je povečini sestavljen iz: 
specializanta psihiatrije, višje medicinske sestre, kliničnega 
psihologa, socialnega delavca, delovnega terapevta. V okviru 
psihiatričnih bolnišnic pa delujejo tudi klubi zdravljenih alko- 
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holikov oziroma terapevtske skupine (v okviru Psihiatrične 
bolnišnice Idrija ne dela noben klub zdravljenih alkoholikov, 
so pa vsi, primorski klubi vezani posredno na alkohoioški 
oddelek te bolnišnice). Število postelj v psihiatričnih bolnišni- 
cah se giblje od 35 (Psihiatrična bolnišnica Begunje na Go- 
renjskem) do 55 (Psihiatrična bolnišnica Idrija) ter do 60 
(Klinična bolnišnica za psihiatrijo v Ljubljani). Število bolni- 
kov, ki se zdravijo v bolnišnici, je približno iz leta v leto enaka 
(okoli 300 do 400). 

Poleg omenjenih treh posebnih oddelkov za bolnišnično 
zdravljenje' alkoholikov v Sloveniji imamo na voljo še dve 
temeljni organizaciji združenega dela za zdravljenje alkoholi- 
kov, in sicer temeljno organizacijo združenega dela nevropsi- 
hiatrijo Vojnik v sestavi Zdravstvenega centra Celje ter te- 
meljno organizacijo združenega dela psihiatrični oddelek Or- 
mož v sestavi Zdravstvenega centra Ptuj-Ormož. 

Poleg naštetih psihiatričnih bolnišnic ter temeljnih organi- 
zacij združenega dela nevropsihiatrije pa deluje tudi v Splošni 
bolnišnici Maribor temeljna organizacija združenega dela 
(oddelek) za psihiatrijo, v okviru katerega je bil leta 1978 
ustanovljen oddelek za alkoholike z 62 posteljami. V tem 
oddelku delata zaenkrat le dva zdravnika, in sicer zdravnik - 
specialist in specializant. Skupinsko delo terapevtov oprav- 
ljajo na oddelku za alkoholizem višje medicinske sestre in 
socialni delavec. Na oddelku imajo tri skupine s poglobljeno 
socioterapevtsko obravnavo. Delo poteka s pacienti, svojci in 
predstavniki delovnih organizacij ves dan z vključevanjem 
obvezne delovne terapije. Večina osebja, zaposlenega na 
oddelku za alkoholizem, je prevzela tudi delo terapevtov v 
klubih zdravljenih alkohlikov, ki so bili ustanovljeni iz pacien- 
tov dispanzerjev in oddelka za alkoholike. V treh letih je bilo 
organiziranih več deset klubov oziroma je bilo tudi v že 
obstoječe klube vključenih nekaj zdravljenih alkoholikov. 

V drugih splošnih bolnišnicah alkoholikov ne obravnavajo 
oziroma nimajo organiziranih posebnih oddelkov ali temelj- 
nih organizacij; do obravnave pride le takrat (v okviru inter- 
nega oddelka), ko se pojavijo somatske okvare. 

Ob posebnem oddelku za zdravljenje alkoholikov v Škofljici 
obravnava Klinična bolnišnica za psihiatrijo v Psihiatrični 
kliniki v Polju tudi bolnike z alkoholnimi psihozami in hudimi 
duševnimi, telesnimi in socialnimi posledicami alkoholizma. 
Vse bolnike z minimalno motivacijo pošiljajo v specializirane 
enote bolnišnice. V psihiatrični kliniki so ugotovili, da je 
izmed vseh odpuščenih bolnikov ena tretjina takih, ki so bili 
psihiatrično obravnavani zaradi alkoholizma. Omenjeni poda- 
tek je tako značilen, da bi lahko sklepali, da je ena tretjina 
psihiatričnih bolnikov obravnavanih zaradi alkoholizma. 

V poročilu predstavljamo dinamiko obravnave bolnikov na 
oddelku za zdravljenje alkoholikov v Škofljici zaradi različnih 
stališč in mnenj glede funkcije tega oddelka, ki so se pojav- 
ljale v preteklosti: 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
80 60 

post. post. 
št. pacientov 547 425 374 326 299 324 421 
izboljšanih \ 319 240 228 171 147 196 260 

Iz prikazane tabele je razvidno, da je trend izboljšanih 
pacientov vsa leta približno enak; razlike so le v številu spreje- 
tih pacientov (zaradi zmanjšanega števila postelj). Če bi hoteli 
realneje prikazati delo in uspehe v Škofljiti pa bi bila potrebna 
kompleksnejša analiza. 

Obravnava alkoholikov v zdravstvenih 
domovih 

V SR Sloveniji deluje le nekaj psihiatričnih dispanzerjev v 
zdravstvenih domovih, kjer alkoholike obravnavajo za to 
usposobljeni zdravniki. Dispanzerje imajo zdravstveni domovi 
v Mariboru, Škofji Loki, Postojni, Kranju, Kopru, Domžalah, 
Ilirski Bistrici in Lenartu; psihiatrični dispanzer pa ima tudi 
Zavod za socialno medicino in higieno Novo mesto. 

V okviru psihiatričnih dispanzerjev so osnovane dispanzer- 
ske skupine, ki so najštevilnejše in najbolj razvite (17) v 
Mariboru. V psihiatričnih dispanzerjih obravnava alkoholike v 
glavnem samo en zdravnik - nevropsihiater, v dispanzerski 
skupini pa tim, ki je različno sestavljen (samo socialna de- 
lavka ali tudi psiholog, medicinska Sestra ter zdravniki). 

Iz odgovorov lahko ugotovimo, da nekateri psihiatrični di- 
spanzerji opravljajo svojo dejavnost tudi za ve ostale okoliške 
občine, kot npr. Maribor, Koper ter Zavod za socialno medi- 
cino in higieno v Novem mestu, ki povezuje 5 okoliških občin. 
V nekaterih slovenskih občinah pa namesto dispanzerja delu- 
jejo ambulante za obravnavo alkoholikov, v okviru teh pa tudi 
dispanzerske skupine in klubi zdravljenih alkoholikov. V am- 
bulantah primanjkuje strokovnih delavcev, saj alkoholike 
obravnava le en zdravnik, v tim pa so vključeni še socialni 
delavci ali višje medicinske sestre, vendar ne povsod. 

Ostali zdravstveni domovi v Sloveniji nimajo organizirane 
dispanzerske oziroma ambulantne obravnave alkoholikov. V 
nekaterih občinah opravlja to dejavnost za njih druga zdrav- 
stvena organizacija. Alkoholike obravnavajo tudi zdravniki 
splošne medicine med rednim delom v splošnih in obratnih 
ambulantah. V nekaterih zdravstvenih domovih pa obravnava 
alkoholike tudi patronažna služba. Med obiski na domu patro- 
nažna služba opravlja razgovore z alkoholiki in njihovimi 
družinami, kar je pomembno za odkrivanje alkoholizma. 

Izvenbolnišnična obravnava alkoholikov v okviru Klinične 
bolnišnice za psihiatrijo v Ljubljani kaže na pestrost in razve- 
janost programa zdravljenja, pa tudi na obseg alkoholizma, 
zato omenjene podatke predstavljamo v celoti: 

V izvenbolnišnični obravnavi alkoholikov je bilo opravljenih 
v posameznih letih naslednje število pregledov: 
1973 - 2.845; 1974-2.954; 1975-3.131; 1976-3.008; 1977- 
2.786*; 1978 - 4.284*; 1979 - 10.023** 

Za ambulantno obravnavo alkoholikov je na voljo le poda- 
tek za leto 1979: 
Center za zdravljenje alkoholikov - 1.192 pacientov 
Ambulanta za bolezni odvisnosti - 519 pacientov 

Kljub temu, da je v Klinični bolnišnici za psihiatrijo v Ljub- 
ljani delo diferencirano po specializiranih oddelkih, kjer 
obravnavajo alkoholike, pa alkoholike obravnava tudi psihia- 
trični dispanzer; ta obravnava zajema: 

- prvi stik z osebami, pri katerih obstaja sum na alkoholno 
odvisnost in njihovo usmerjanje v specializirane ambulante za 
alkoholike; 

- zajetje oseb z alkoholnimi psihozami in njihova napotitev 
v psihiatrično bolnišnico; 

- ocene zmožnosti za delo in invalidnosti kroničnih alko- 
holikov; 

- sodno-izvedenske ekspertize pri delinkventnih alkoholi- 
kih. 

V tem dispanzerju je bilo lani opravljenih nad 450 pregledov 
alkoholikov. 

Kot vidimo iz zbranih podatkov, ki sicer niso popolni in ne 
zajemajo v celoti vseh obravnavanih alkoholikov, ker se pogo- 
sto skrivajo za drugimi diagnozami, je problematika in obseg 
storitev na področju zdravstvenega varstva precejšen. Zbrane 
informacije prikazujejo po eni strani obseg problematike al- 
koholizma, po drugi strani pa delež zdravstva v boju proti 
alkoholizmu. 

Težko pa je oceniti, ali je ta delež ustrezen. Glede na 
razpoložljive kadrovske, prostorske in druge pogoje pred- 
vsem v osnovnih in psihiatričnih službi, lahko ugotovimo, da 
se zdravstveno varstvo čedalje bolj vključuje v zdravljenje 
alkoholikov. Glede na obsežnost, zaostrenost in verižno pove- 
zanost alkohola kot vzročnega dejavnika za vrsto zdravstve- 
nih in socialnih obolelnosti, pa je ta delež sorazmerno maj- 
hen. 

Menimo, da zdravstveni domovi ne posvečajo dovolj pozor- 
nosti obravnavi alkoholizma. Zdravniki splošne prakse se 
nasploh neradi vključujejo v rehabilitacijo in resocializacijo 
alkoholikov in pogosto srečamo težnjo, da se odgovornost za 
to bolezen prenese na inštitucije izven zdravstvenega varstva, 
čeprav kaže tudi znake zdravstvene problematike. Ugotav- 
ljamo pa tudi, da prav tako niso v celoti izkoriščene vse 
možnosti v zdravstvu, čeprav je tudi res, da zdravstveni de- 
lavci niso dovolj usposobljeni za zdravljenje alkoholizma. 

Z usposobitvijo ustrezne mreže psihiatričnih dispanzerjev, v 
katerih bi ustrezno organizirali obravnavo in zdravljenje alko- 
holikov, bi se najbolj približali zahtevam, ki jih postavlja akcij- 
ski program. Teh dispanzerjev pa je relativno malo. 

* od tega v okviru alkohološke službe Centra za mentalno zdravje In Centra za 
zdravljenje alkoholikov: 
1977 - 1311; 1978 - 1.656; 1979 - 8.198 
**od tega v okviru ambulante za bolezni odvisnosti 
1979-1.367 
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Zdravstvena dejavnost bi morala aktivneje razvijati tudi sku- 
pinsko obravnavo alkoholikov v klubih zdravljenih alkoholi- 
kov, ki so se uveljavili kot najučinkovitejša oblika zdravljenja. 

Klubi zdravljenih alkoholikov 
Klubom zdravljenih alkoholikov oziroma terapevtskim sku- 

pinam nasploh pripisujemo izredno velik pomen. Klubi pred- 
stavljajo temeljno obliko podaljšanega skupinskega zdravlje- 
nja alkoholikov. Ta metoda se je pri nas na podlagi doseženih 
uspehov tako uveljavila, dasi ni mogoče zamišljati uspešnega 
zdravljenja brez vključevanja alkoholikov v to obliko. Klubi so 
bili do leta 1976 organizirani kot društva, kasneje pa so se 
organizacijsko in strokovno integrirali v zdravstveno službo. 

V tem prehodnem obdobju je nekaj klubov prenehalo z 
delom, ker jih zdravstvene delovne organizacije niso ustrezno 
vključile v svoj program dela. 

Sedaj pa ugotavljamo, da se je stanje izboljšalo, saj je pri 
zdravstvenih domovih organiziranih nad 100 klubov oziroma 
terapevtskih skupin in okoli 20 klubov kot oblika podaljša- 
nega zdravljenja v bolnišnicah. Približno 20 klubov pa je 
organiziranih v okviru drugih organizacij. Čeprav nimamo 
vseh podatkov o klubih, pa vendarle menimo, da deluje tre- 
nutno okoli 150 klubov, ki so v glavnem organizirani v okviru 
zdravstvenih delovnih organizacij. 

Bolj pozorni pa moramo biti na to, da se število klubov ne 
povečuje kljub čedalje večjemu številu obravnavanih alkoho- 
likov v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. To pomeni, da se 
v klube ne vključujejo vsi zdravljeni alkoholiki, ki so bili 
predhodno obravnavani v bolnišnicah ali zdravstvenih domo- 
vih, kar bi bilo nujno, saj le tak pristop zagotavlja uspešnost 
obravnave in zdravljenja alkoholikov. Težave so tudi vtem, da 
je zelo težko pridobiti zdravnike za terapevtsko delo v klubih. 
Vzroke za takšno stanje je potrebno iskati v slabi usposoblje- 
nosti zdravnikov za to delo in v neustrezni motivaciji za delo z 
alkoholiki oziroma v neustreznem vrednotenju tega dela v 
primerjavi z ostalimi nalogami in opravili v zdravstvu. Tako v 
zadnjem času opažamo, da število zdravnikov terapevtov v 
klubih ne narašča oziroma da zdravniki opuščajo to delo. Ob 
tem pa je potrebno omeniti, da Društvo terapevtov opravlja za 
alkoholike pomembno delo pri razvijanju te metode zdravlje- 
nja, Zlasti z usposabljanjem terapevtov. Društvo organizira 
redna strokovna srečanja, na katerih terapevti ob pomoči 
priznanih strokovnjakov spoznavajo nove tehnike in pridobi- 
vajo znanja za terapevtsko delo v klubih zdravljenih alkoholi- 
kov. 

V zadnjem času je pričel z usposabljanjem strokovnih de- 
lavcev za delo z alkoholiki tudi center za zdravljenje alkoholi- 
kov pri psihiatrični kliniki v Ljubljani. 

BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV 

dispanzer za 
obravnavo 
alkoholikov 

ambulanta za 
obravnavo 
alkoholikov 

tim za 
obravnavo 
alkoholikov 

število postelj št. 
obravnavanih 
alkoholikov 
1.1979 

št. klubov oz. 
terapevtskih 
skupin vezanih 
na bolnico 

ZDRAVSTVENI CENTER 
CELJE-Center 
nevropsihiatrije Vojnik 

33-36 in 10 
postelj na odd. 
za int. nego 

okoli 360 1 

PSIHIATRIČNA 
BOLNIŠNICA IDRIJA 

55 345 

PSIHIATRIČNA 
BOLNIŠNICA BEGUNJE NA 
GORENJSKEM 
KLINIČNI CENTER 
LJUBLJANA, Klinična 
bolnišnica za psihiatrijo 
Ljubljana 

35 334 

60-Škofljica 421- 
Škofljica 

Jesenice in 2- 
Radovljica 

5 KZA, 4 
terapevtske 
skupine - 
ambulanta'15 
KZA-center za 
zdravljenje 
alkoholikov 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA 
MARIBOR, Oddelek za 
psihiatrijo 
ZDRAVSTVENI CENTER 
PTUJ-ORMOŽ, 
Psihiatrični oddelek 

SKUPAJ 

62 350 10 

36 

282 

282 

2092 

1 - strokovno 
je vezanih še 6 
okoliških 
klubov 

~38~ 

INŠTITUT ZA ALKOHOLIZEM IN 
TOKSIKOMANIJO 

Pobuda za ustanovitev inštituta za alkoholizem in toksiko- 
manijo je stara že več let. Akcijski program boja proti alkoho- 
lizmu se zavzema tudi za ustanovitev inštituta za alkoholizem. 
Ta misel je bila ponovno podprta leta 1977, ko je Skupščina 
SR Slovenije razpravljala o poročilu o izvajanju nalog iz akcij- 
skega programa boja proti alkoholizmu. Bilo je tudi nekaj 
poskusov za ustanovitev inštituta v okviru Kliničnega centra v 
Ljubljani. Predvideno je bilo, da bi Inštitut nastal z združitvijo 
oddelka za zdravljenje alkoholikov v Škofljici in dispanzerske 
enote za zdravljenje alkoholikov. Vendar ta ideja ni nikoli 
povsem zaživela. Sedanje akcije pa so usmerjene v organi- 
ziranje inštituta za alkoholizem pri Zavodu SRS za zdrav- 
stveno varstvo. Imel bi nekoljko ožjo zasnovo od prvotnih 
zamisli. Njegove naloge pa bi bile predvsem naslednje: 
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- raziskovalna dejavnost na področju alkoholizma in narko- 
manije zlasti s socialno-medicinskih vidikov; 

- pomoč in sodelovanje pri usposabljanju in izobraževanju 
strokovnih delavcev za področje alkoholizma in narkomanije; 

- organizacije in usmerjanje podaljšanega skupinskega 
zdravljenja v klubih zdravljenih alkoholikov; 

- koordinacija strokovnega dela na področju bolnišnič- 
nega, dispanzerskega in ambulantnega zdravljenja alkoholi- 
kov; 

- strokovna pomoč (organizacijska, metodološka) zdrav- 
stvenim in drugim organizacijam pri uresničevanju programa 
zdravljenja alkoholikov; # 

- uvajanje sodobnih metod in tehnik pri obravnavi alkoho- 
likov. 

Inštitut bi bil tako tudi edukacijska, hospitalizacijska in 
mentorska baza za vse strokovne delavce in osrednja stro- 
kovna organizacija za obravnavo alkoholizma v Sloveniji. 
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Inštitut bi moral biti programsko povezan z organizacijami 
združenega dela s področja socialnega in zdravstvenega var- 
stva ter s strokovno komisijo za alkoholizem in toksikomanijo 
pri Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. 

REPUBLIŠKA STROKOVNA KOMISIJA 
ZA ALKOHOLIZEM IN TOKSIKOMANIJO 

Komisija je bila ustanovljena konec leta 1967. Pri svojem 
dosedanjem delu je posvetila največ pozornosti doktrinarnim 
vprašanjem. Tako je junija 1978 izoblikovala okvirna načela 
zdravljenja in rehabilitacije alkoholikov, katerih izhodišče je 
kompleksna socialno-psihiatrična metoda zdravljenja alkoho- 
likov po Hudolinu, ki so jo sprejeli vsi člani komisije in je 
posnemanja vredna. Tudi v kasnejših razpravah je bilo večkrat 
poudarjeno, da predstavljajo sprejeta okvirna načela zdravlje- 
nja in rehabilitacije alkoholikov dovolj trdno osnovo za delo 
na tem področju in da se v dosedanji praksi okoliščine niso 
toliko spremenile, da bi bilo potrebno ta načela spreminjati ali 
dopolnjevati. Vendar pa moramo ugotoviti, da v praksi ta 
načela vendarle niso bila vselej dovolj upoštevana in da pri- 
haja tudi zaradi tega med posameznimi strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo z obravnavo alkoholikov, do žolčnih razprav, ki se 
včasih tudi oddaljijo od ravni akademske razprave. V ozadju 
takšnih besednih spopadov je začutiti znane razlike, ki so 
burile odnose med delavci, angažiranimi v alkologiji, že pred 
ustanovitvijo komisije. Komisija je sprejela sklep, naj se ta 
navzkrižja ne prenašajo v javnost prek množičnih občil, kar je 
bilo pred tem dolgo v praksi, ker to problemov ni reševalo, 
temveč je nepopolno informiranje le begalo občane. 

Veliko je bilo govora tudi o evalviranju terapevtskega in 
rehabilitacijskega delovanja pri obravnavanju alkoholikov. Tu 
je treba biti znanstveno eksakten, ker smo bili lahko priča 
negativnega ocenjevanja nekaterih manj izdelanih terapevt- 
skih metod, opirajoč se na statistične podatke, v katerih je 
bilo mogoče odkriti metodološke napake (primerjave skupin 
alkoholikov različnih izhodiščnih značilnosti), zaradi česar 
takšne ugotovitve niso mogle dobiti znanstvene veljave. Dve 
raziskavi o evalvaciji dela z alkoholiki pa še nista končani. 

Komisija se srečuje pri svojem delu (dokler ni še ustanov- 
ljen institut) s problemi, ki ne sodijo v njeno dejavnost (orga- 
nizacija alkohološke službe na terenu, disciplinska in pravna 
vprašanja), a jo obremenjujejo. 

Pripombe na račun slabše učinkovitosti komisije se pora- 
jajo v nemajhni meri tudi zavoljo pretiranih pričakovanj ob 
njeni ustanovitvi. Komisija strokovnjakov, ki so v glavnem 
polno zaposleni s konkretnim delom ob psihiatričnih bolnikih 
ter imajo še druge obveznosti, gotovo ne more delovati kot 
inštitut. Ne smemo pa pozabiti, da so strokovnjaki pri svojem 
vsakodnevnem delu veliko prispevali k visokemu številu 
obravnavanih alkoholikov, ki jih navaja to poročilo. 

Kljub temu je to le gašenje požara v zelo neugodnih družbe- 
nih razmerah, ko ugotavljamo veliko strpnost do alkoholnih 
navad. Dejanska prevencija alkoholizma se bo morala začeti 
prav pri raziskovanju takšnih stališč v naši družbi. Komisija bo 
pri tem delu nakazovala smeri raziskav. Operativno delo pa bo 
lahko opravil le bodoči inštitut, če bo imel za to ustrezne 
kadrovske in materialne pogoje. 

SOCIALNO VARSTVO 
Na področju socialnega varstva je akcijski program boja 

proti alkoholizmu predvidel vrsto pomembnih nalog, katerih 
uresničevanje pa je spremljala vrsta predvsem objektivnih 
ovir, zaradi česar niti na tem področju niso v celoti uresničene 
vse predvidene naloge. 

Naloge socialnega skrbstva 
Akcijski program je na področju socialnega skrbstva pre- 

dvidel znatno kadrovsko okrepitev občinskih strokovnih služb 
socialnega skrbstva. Po podatkih, ki smo jih zbrali na Repu- 
bliškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo, lahko 
ugotovimo, da so se občinske službe socialnega skrbstva 
kadrovsko močno okrepile, predvsem zaradi novih nalog. 
Tako po drugi strani ugotavljamo, da kadrovska okrepitev ni 
bistveno vplivala na obseg obravnave alkoholizma v okviru 
socialnega skrbstva, kajti v vseh 60 občinskih strokovnih 
službah socialnega skrbstva, je le malo strokovnih delavcev, 

ki bi se ukvarjali predvsem s to problematiko. Dejstvo pa je, da 
se pri večini obravnavanih primerov srečujejo predvsem z 
alkoholizmom kot temeljnim dejavnikom, ki je povzročil so- 
cialne probleme. 

Pomoč strokovne službe alkoholiku je pomemben del pro- 
cesa njegovega zdravljenja. Alkoholizem je namreč bolezen- 
ski pojav, ki se ne odraža samo pri alkoholiku (psihosomatske 
okvare), ampak se prenaša tudi na ožje in širše okolje (dru- 
žina, okolica, delovna organizacija) ter tam povzroča in pove- 
čuje številne socialne, materialne, vzgojne in moralne pro- 
bleme. Prihaja do motenj v otrokovem razvoju, predvsem 
zaradi tega, ker starši zanemarijo njegovo vzgojo in varstvo. V 
večini občinskih služb socialnega skrbstva oziroma centrih za 
socialno delo so obravnavali primere odvzema otroka staršem 
zaradi alkoholizma in z njim povezane prostitucije in delomrz- 
ništva. Navadno je alkoholizem razlog za večino drugih od- 
klonskih vedenj in razkroja družine. Alkoholizem je tudi po- 
memben kriminogen dejavnik, ki močno vpliva na nastanek 
vedenjskih motenj pri otrocih, dalje se pojavlja kot vzrok za 
večino socialno-patoloških pojavov. Vedno pa je tudi sprem- 
ljajoč pojav družinske problematike, učnovzgojne problema- 
tike in mladinske delinkvence (največ mladoletnih delinkven- 
tov izvira iz družin, kjer sta oče ali mati vdana uživanju 
alkoholnih pijač). Prišteti je treba še samomor, ki je kot 
socialno-patološki pojav dokaj razširjen. Tako je bilo v letih 
1970 do 1977 med samomorilci od 24,2 do 32,1% alkoholikov, 
od tega moških celo od 28,4 do 39,1%. Od 30- primerov 
samomorov v letu 1978 - obdelanih heteroanamnestično na 
terenu je bilo 11 oseb alkoholikov. Največ teh vprašanj pa 
obravnava socialno skrbstvo. 

Zato je v občinskih službah socialnega skrbstva oziroma 
centrih za socialno delo potrebno usposobiti več strokovnih 
delavcev za to področje. Pomoč strokovnega delavca alkoho- 
liku je v glavnem v tem, da pripravi alkoholika na zdravljenje, 
istočasno pa pomaga tudi družini. Pri tej obliki pomoči stro- 
kovni delavec sodeluje z drugimi socialnimi službami in šir- 
šim družbenim okoljem, v katerem alkoholik živi (krajevna 
skupnost, zdravstvena organizacija, socialne službe v TOZD, 
osnovne šole). 

Pri obravnavanju problematike alkoholizma in alkoholikov 
pa imajo strokovni delavci socialnega skrbstva pomembno 
nalogo tudi v klubih zdravljenih alkoholikov in pri organizaciji 
drugih oblik zdravljenja alkoholikov. 

Delovno zaščitni zavod za alkoholike 
Ena izmed nalog, ki jo je predvidel akcijski program boja 

proti alkoholizmu, je ustanovitev »delovno zaščitnega za- 
voda« za varstvo tistih alkoholikov, ki zaradi neuspešnosti 
obravnavanja ali osebnostnega propadanja potrebujejo daljše 
ali trajnejše bivanje v zaščitnih pogojih. Po predlogu naj bi se 
delovno zaščitni zavod pričel graditi že leta 1975, vendar je 
izdelava projekta za tak zavod v kasnejših letih zastala. Inve- 
sticija je preložena v naslednje srednjeročno obdobje 
1985-1S90. 

Komisija za izdelavo idejnega osnutka zavoda pa je osnutek 
že pripravila. Zavod bo namenjen alkoholikom, ki zaradi neu- 
spešnega dosedanjega obravnavanja (ambulantno zdravlje- 
nje, dispanzersko zdravljenje in bolnišnično zdravljenje) ali 
osebnega propadanja niso sposobni za zdravljenje v obstoje- 
čih zdravstvenih organizacijah in potrebujejo ustrezno zavod- 
sko varstvo. 

Kljub temu naj bi zavod imel predvsem delovno resocializa- 
cijsko funkcijo, zato bi bil njegov namen: 

- varstvo alkoholikov z nastanitvijo in oskrbovanjem; 
- izvajanje delovne oziroma okupacijske terapije; 
- resocializacija; 
- zdravljenje telesnih in duševnih ter osebnostnih motenj. 
Zavod bi moral biti povezan z okoljem tako, da bi bilo 

možno izvajati okupacijsko terapijo zunaj njega, manjši del 
oskrbovancev pa bi lahko opravljal delo v skromnejših delav- 
nicah. 

Glede na to bi bilo potrebno organizirati zavod z nasled- 
njimi oddelki: 

- dnevni oddelki (odprti) za oskrbovance, od katerih še 
lahko pričakujemo uspehe pri zdravljenju in delovni terapiji 
oziroma resocializaciji; 

- polodprti oddelki; 
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- zaprti oddelki za del oskrbovancev, pri katerih so motnje 
kronificirane do take stopnje, da ni pričakovati izboljšanja. 

Problematika invalidskega upokojevanja 
alkoholikov 

Kriteriji za upokojevanje zaradi alkoholizma se zaostrujejo 
že vrsto let. Po uvedbi novega sistema invalidskega zavarova- 
nja leta 1973 so bili sprejeti kriteriji za ocenjevanje delovne 
sposobnosti alkoholikov, ki so bili pozneje še dopolnjeni. Po 
predpisih invalidskega zavarovanja se ocenjuje predvsem po- 
klicna delazmožnost oziroma preostala delovna sposobnost 
zavarovancev za delo, ki so ga opravljali neposredno pred 
nastankom invalidnosti. Osnovni kriteriji za invalidsko upoko- 
jitev alkoholikov so tolikšne somatske ali psihosomatske ok- 
vare, da alkoholiki niso več sposobni za delo (organska ok- 
vara jeter, srca, ledvic, polinevritis, težje duševne motnje, 
alkoholna psihoza, alkoholna deprivacija). 

Invalidske komisije sodelujejo s Klinično bolnišnico za psi- 
hiatrijo v Ljubljani, ki jim pomaga z izvedenskimi mnenji. 

Samo dejstvo, da je zavarovanec alkoholik, je lahko razlog 
za invalidnost le izjemoma pri tistih zavarovancih, ki po za- 
konskih predpisih zaradi tega ne smejo opravljati dela ali 
poklica (poklicni šoferji). Vendar je bilo že leta 1973 na se- 
stanku invalidskih komisij dogovorjeno, daje alkoholike treba 
napotiti na zdravljenje ob delu, ne pa upokojevati. 

V analizah dela invalidskih komisij, ki jih je pripravila Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji, pa zasledimo podrobne razlage invalidskega upokojeva- 
nja alkoholikov. 

Iz teh podatkov je razvidno, da se delež alkoholikov, ki se 
želijo upokojiti, od leta 1975 do leta 1979 ni spremenil. 

Tako je bilo leta 1975 med 5639 novimi invalidi 137 ali 
2,43% alkoholikov. Od teh jih je bilo 104 invalidsko upokoje- 
nih, 5 je še bilo zmožnih za delo s polovičnim delovnim 
časom, 28 pa jih je bilo zmožnih za drugo ustrezno delo s 
polnim delovnim časom. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji je v skladu z akcijskim programom izpolnjevala 
svojo nalogo s pripravljanjem postopka za oceno na invalid- 
skih komisijah. 

Nedvomno je, da se strokovna služba skupnosti pri svojem 
delu srečuje s posledicami alkoholizma, zato je nujno sodelo- 
vanje z vsemi ostalimi strokovnimi službami (občinske službe 
socialnega skrbstva, zdravstvene organizacije) že pri preven- 
ciji alkoholizma, kajti posledice, ki se kažejo v trajni delovni 
nezmožnosti zavarovancev, že zahtevajo uveljavljanje pravic, 
ki jih le-ti imajo po zakonskih predpisih. 

JAVNA VARNOST IN PRAVOSODJE 
Za uspešnost boja proti alkoholizmu je pomembno tudi 

utrjevanje družbenih in pravnih norm, ki nekatere posamez- 
nike odvračajo od pretiranega uživanja alkohola ter asocial- 
nega obnašanja. Seveda pa samo utrjevanje družbenih in 
pravnih norm ne bo nikoli uspešno, če ne bo bolje organizi- 
rana prevencija družbenopolitičnih, gospodarskih, vzgojnoi- 
zobraževalnih in socialnih dejavnikov. 

Slovenska zakonodaja predvideva v kazenskem zakonu (Ur. 
I. SRS, št. 12/77), zakonu o prekrških (Ur. I. SRS, št. 12/77), 
zakonu o prekrških zoper javni red in mir (Ur. I. SRS, št. 
16/74), zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. I. SRS, št. 
25/73) ter zakonu o varnosti cestnega prometa (Ur. I. SRS, št. 
24/75) normativne ukrepe, ki zadevajo kazniva dejanja in 
prekrške, storjene pod vplivom alkohola in druge normativne 
ukrepe prevencije točenja in uživanja alkoholnih pijač. 

Zakonska določila, ki jih štejemo kot preventivna (točenja in 
uživanje alkoholnih pijač) so: 

- prepoved točenja alkoholnih pijač pred sedmo uro zjutraj; 
- prepoved točenja alkoholnih pijač mladoletnikom, ki še 

niso dopolnili 15 let; 
- prepoved vožnje vozil pod vplivom alkohola in odvzem 

vozniškega dovoljenja ter 
- določba o pridrževanju vinjenih oseb do iztreznitve. 
Organi za notranje zadeve so izpeljali več preventivnih akcij 

v turističnih in gostinskih objektih. Seznanjali so gostinske 
delavče s posledicami točenja pijač vrnjenim osebam, oprav- 
ljali sistematične kontrole v prometu in S3 še zlasti tesneje 

povezovali s socialnimi in zdravstvenimi službami ter izobra- 
ževalnimi organizacijami. 

Pri uresničevanju sprejetega akcijskega programa je bilo 
zlasti v mesecu boja proti alkoholizmu posvečeno gojencem 
šolskega centra Republiškega sekretariata za notranje zadeve 
določeno število ur, kjer so se bodoči delavci organov za 
notranje zadeve seznanili z družbenim problemom alkoholi- 
zma in načini ter oblikami njegovega preprečevanja. V okviru 
rednega izobraževalnega sistema delavcev organov za notra- 
nje zadeve pa program predavanj zajema sodobna spoznanja 
o alkoholizmu in njegovih posledicah na vseh področjih: 
družbenem, kulturnem, gospodarskem, zdravstvenem in so- 
cialnem. 

Tudi pri predmetu »predpisi s področja ONZ« je pri vseh 
obravnavanih temah, kot so kazniva dejanja, javni red in mir, 
promet in drugo, posebej poudarjen problem alkohola in 
njegovega vpliva na razne oblike delinkvence. 

V svojih varnostnih ocenah, pa tudi sicer občasno, sezna- 
njajo miličniki-vodje varnostnih okolišev, pristojne organe 
krajevnih skupnosti in delovne organizacije s problematiko 
alkoholizma, predlagajo ukrepe in dajejo nasvete. 

Pri izvajanju normativnih ukrepov (prevencije) pa so organi 
za notranje zadeve ugotovili naslednje: 

- normativni ukrepi prepovedi točenja alkoholnih pijač do 
sedme ure zjutraj sicer vplivajo na zmanjšano uživanje alko- 
hola, vendar pa nekateri delavci že navsezgodaj zjutraj uži- 
vajo zlasti žgane pijače, ki jih prinesejo od doma; 

- prav tako je bilo v desetih letih ugotovljeno 4.410 primerov 
kršenja točenja alkoholnih pijač mladoletnim in vinjenim ose- 
bam; 

- zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo leta 1979 
začasno odvzetih 10.570 vozniških dovoljenj, kar je približno 
1.200 več kot v prejšnjih letih, ko se je to število stalno gibalo 
okoli 9300; 

- kot zelo učinkovit se je pokazal varnostni ukrep »pridrže- 
vanja vinjenih oseb, predvsem do iztreznitve in največ do 12 
ur«. Ta ukrep izvajajo organi za notranje zadeve. Vsako leto je 
v SR Sloveniji okoli 4.200 takšnih primerov, odstopanja po 
posameznih letih glede števila niso bistvena. Delavci organov 
za notranje zadeve velikokrat pri vinjenih osebah izberejo 
takšno rešitev, da tako osebo odpeljejo domov, če menijo, da 
bo tak ukrep bolje vplival (kot pridržanje) na kršilca, pa tudi 
njegovo ožjo in širšo okolico. S takšnimi preventivnimi ukrepi 
preprečijo nadaljnje kršitve in se tako izognejo manj popular- 
nim represivnim ukrepom, uspeh pa je velikokrat večji. 

Alkohol oziroma alkoholizem je v vseh svojih oblikah eden 
izmed pomembnih kriminogenih dejavnikov. Mnenje je, da je 
kriminaliteta alkoholikov specifična vrsta kriminalitete. 

Zakonske ukrepe, ki zadevajo kazniva dejanja in prekrške, 
storjene pod vplivom alkohola, obravnavajo organi za notra- 
nje zadeve, sodniki za prekrške in temeljna sodišča Po podat- 
kih Republiškega sekretariata za notranje zadeve je pod vpli- 
vom alkohola storjenih veliko kaznivih dejanj in prekrškov. To 
so kazniva dejanja in prekrški zoper javni red in mir, zoper 
življenje in telo, kazniva dejanja in prekrški s političnim obe- 
ležjem ter prometne nezgode s smrtjo in telesnimi poškod- 
bami. 

Vinjene osebe se največkrat prekršijo zoper javni red in mir, 
se drzno in nedostojno vedejo na javnem mestu, se pretepajo 
in omalovažujejo druge ter se ne pokoravajo uradnim osebam 
pri opravljanju njihove službe. Od skupno 31.871 storjenih 
prekrškov po zakonu o javnem redu in miru jih je bilo 21.917 
ali 68,8% storjenih pod vplivom alkohola. V zadnjih letih so 
najpogostejši prekrški zoper javni red in mir naslednji: 

število kršiteljev 
1978 1979 % po več. 

prepiranje, kričanje in 
nedostojno vedenje 14.732 16.675 13,2 
pijančevanje 3.654 3.734 2,2 
omalovaževanje 
pooblaščenih uradnih 
oseb 2.725 3.164 16,1 

Največ prekrškov je bilo storjenih v gostinskih objektih, in 
sicer 41,2%, na ulicah, cestah, trgih in parkih 15,4%, v zaseb- 
nih stanovanjih 20,1%. 

Poprečno vsak enajsti prekršek zoper javni red in mir je 
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imel obeležje nedostojnega vedenja občanov do uradne 
osebe. V posameznih letih je bil delež teh dejanj različen, 
največji je bil leta 1974 - približno 11%, medtem, ko je lani 
znašal 9%. Kar 95% teh dejanj je bilo usmerjenih proti milični- 
kom in le 5% proti drugim uradnim osebam. 

Okoli 60% vseh takih prekrškov je bilo storjenih pod vpli- 
vom alkohola. 

Organi za nptranje zadeve pa se srečujejo tudi z grdim 
ravnanjem staršev do otrok; med vzroki za takšno ravnanje je 
skoraj v 80% vseh primerov alkohol. Pojav ni majhen, saj je 
bilo zadnja leta okoli 1900 takih primerov. Le-te hitreje evi- 
dentirajo v vaških okoljih ali manjših naseljih, veliko teže pa 
jih je odkriti v večjih in strnjenih naseljih, zlasti še novih 
stanovanjskih soseskah, kjer se ljudje med seboj manj poz- 
najo. Pogosto pa se dogaja, da organi za notranje zadeve 
odkrijejo takšne primere šele takrat, ko je že prepozno, saj iz 
takšne družine pride otrok ali mladoletnik, pri katerem se že 
poznajo posledice neodgovorne skrbi staršev ali skrbnikov. 

Pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo so se v minulih 
dveh letih znatno zvišala kazniva dejanja nasilniškega obna- 
šanja, in sicer za okoli 15%. Tovrstne delikte so v glavnem 
zagrešile mlajše osebe, v večini so jih storili mladoletniki pod 
vplivom alkohola in zaradi objestnosti. 

Zvišuje se tudi število hujših kaznivih dejanj zoper življenje 
in telo, zlasti umorov. Pri raziskavi teh deliktov je bilo ugotov- 
ljeno, da so bili v glavnem storjeni zaradi sporov v družini,ki 
so nastali iz različnih vzrokov, velikokrat pa je bil kriv tudi 
alkohol. Podobno kot pri umorih (v zadnjih sedmih letih je 
bilo 7 umorov storjenih pod vplivom alkohola) so tudi hujši 
primeri telesnih poškodb nastali zaradi skaljenih medseboj- 
nih odnosov, kot posledica vinjenosti, sovraštva in podobno. 
Teh primerov je v Sloveniji okoli 370 na leto. Približno 49% 
oseb, ki so storile kaznivo dejanje s političnim obeležjem, so 
le-tega storile pod vplivom alkohola, medtem, ko je pri prekr- 
ških s političnim motivom to število znatno višje, npr. v letu 
1978 okoli 63%, v letu 1979 pa okoli 71%. 

V zvezi z alkoholizmom in kriminaliteto je treba opozoriti še 
na pojav povratništva med kriminalnimi alkoholiki. Podatki 
kažejo, da obstaja med delinkventi - povratniki in alkoholi- 
zmom stalna pomembna povezava. Alkoholizem in kriminali- 
teta predstavljata simbiozo deviacij, na katere moramo vpli- 
vati istočasno, če hočemo doseči vidnejše rezultate, bodisi pri 
prevenciji kriminalitete, bodisi resocializaciji alkoholikov. Al- 
koholiki so po svoji osebnostni strukturi mnogo bolj nagnjeni 
k povratništvu kot katerakoli druga populacija. Boj proti po- 
vratništvu, ki je prav gotovo najtežje poglavje kriminalne poli- 
tike, zato nikakor ne bi smel prezreti alkoholizma. 

Alkoholizem v prometu ni nov pojav, znan je že vrsto let, 
vendar ga pri nas z dosedanjimi ukrepi nismo uspeli omejiti 
ali zmanjšati. Ugotavljamo celo nasprotno - alkohol je vzrok 
čedalje večjega števila evidentiranih prometnih nezgod s 
smrtjo in telesnimi poškodbami. Med vzroki, zaradi katerih se 
po oceni miličnikov zgodi več kot 80% prometnih nezgod s 
smrtjo in telesnimi poškodbami, je alkohol vztrajno na dru- 
gem do četrtem mestu. 

Pri nezgodah z najhujšimi posledicami, to je s smrtjo, pa je 
alkohol celo na prvem do drugem mestu. Tudi sicer je število 
mrtvih veliko večje pri enakem številu nezgod ali ugotovljeni 
prisotnosti alkohola, kot v nezgodah, kjer alkohol ni bil zaz- 
nan. Število žrtev narašča pri vseh kategorijah udeležencev v 
prometu, torej ne samo pri voznikih, ki so pod vplivom alko- 
hola povzročili nezgodo, temveč tudi pri voznikih drugih vozil 
ter med sopotniki in pešci. Število prometnih nezgod zaradi 
vpliva alkohola je bilo s 14% najvišje leta 1974 in je v letih 
1975 in 1976 sicer nekoliko upadalo vendar je v naslednjih 
letih ponovno naraščalo ter doseglo lani 9,2%. 

Obvezno zdravljenje alkoholikov 
Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika 

je leta 1959 vpeljal kot pomembno novost varnosti ukrepov 
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov. Po določ- 
bah sedaj veljavnega kazenskega zakona SFRJ (Ur. I. SRS, št. 
44/76) sme sodišče ta ukrep izreči storilcu, ki je storil kaznivo 
dejanje zaradi tega, ker se je vdal stalnemu uživanju alkohola 
ali mamil in je nevarnost, da bo zaradi tega ponavljal kazniva 
dejanja. Obvezno zdravljenje alkoholikov in norkomanov se 
sme izreči, če je bila storilcu izrečena kazen ali pogojna 
obsodba. V postopku o prekrških je bil ta ukrep vpeljan s 

spremembami in dopolnitvami temeljnega zakona o prekrških 
v letu 1965, vendar pa sedaj veljavna zakona o prekrških 
(republiški in zvezni zakon o prekrških - Ur. I. SRS, št. 12/77 
in SFRJ, št. 4/74), takega ukrepa izrecno ne predpisujeta. 
Obvezno zdravljenje alkoholov in narkomanov se v postopku 
o prekrških po sedanji zakonski ureditvi lahko izreče le za 
določene kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir (Ur. 
I. SRS, št. 16/74). Tudi tu je pogoj za izrekanje tega ukrepa, da 
je oseba, ki je vdana alkoholu, storila prekršek in je podana 
nevarnost, da bo prekrške ponavljala. Način izvrševanja tega 
varnostnega ukrepa pa je predpisan v zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij (Ur. I. SRS. št. 17/79). 

Sodišča na območju SR Slovenije izrečejo na leto ta var- 
nostni ukrep približno 68 do 97 osebam, kar predstavlja četr- 
tino teh ukrepov, izrečenih v SFRJ. 

Sodniki za prekrške, ki imajo osnovo za izrek varnostnega 
ukrepa v 17. členu zakona o prekrških zoper javni red in mir 
(Ur. I. SRS, št. 15/74), pa v praksi ne uporabljajo tega ukrepa 
in sicer zato, ker ni možnosti za njegovo uspešno izvajanje. 
Zelo veliko prekrškov zoper javni red in mir namreč storijo 
kronični alkoholiki, ki odločno odklanjajo vsakršno zdravlje- 
nje. 

Varnostni ukrep se izvaja v kazenskem poboljševalnem 
zavodu ali v zdravstvenem oziroma kakšnem drugem speciali- 
ziranem zgvodu. 

Izmed kazenskih poboljševalnih zavodov v Sloveniji imajo 
pogoje za uresničitev tega varnostnega ukrepa že od leta 
1974 edino Zapori v Mariboru. 

Zdravljenje alkoholikov poteka po ustaljeni kompleksni so- 
cioterapevtski metodi s pomočjo strokovnjakov iz psihiatrične 
bolnišnice Pohorski dvor. V zdravljenje vključujejo tudi 
svojce, ki redno sodelujejo na terapevtskih sestankih. 

Vsi drugi kazenski poboljševalni zavodi trenutno nimajo 
pogojev, ki bi zagotavljali uspešno zdravljenje alkoholikov. To 
pa ne pomeni, da obsojencem - alkoholikom (penološka 
praksa ugotavlja, daje približno 30% obsojencev alkoholikov) 
v teh zavodih ne bi namenjala ustrezne pozornosti. S kadrov- 
sko okrepitvijo strokovnih služb (vzgojiteljev, socialnih delav- 
cev, prihologov) je v zadnjih letih na tem področju storjen 
napredek. Strokovni delavci motivirajo obsojence alkoholike 
za zdravljenje in jih vključujejo v terapijo v najbližjo zdrav- 
stveno organizacijo, ki takšno zdravljenje izvaja. 

Z ljubljansko psihiatrično bolnišnico sodelujejo predvsem 
Zapori v Ljubljani, KPD Ig in tudi KPD Dob, ki usmerja večino 
obsojencev alkoholikov v ljubljanski oddelek za zdravljenje 
alkoholikov. Zapori Koper pa v psihiatrično bolnišnico v Idriji. 
Nevropsihiatrični oddelek Vojnik pa daje tovrstno pomoč Za- 
porom v Celju. 

Poleg tega pa tudi socialna služba kazenskih poboljševal- 
nih zavodov ves čas zdravljenja sodeluje z občinskimi stro- 
kovnimi službami socialnega skrbstva, ki spremljajo zdravlje- 
nje obsojenca. 

Kljub utečenemu zdravljenju obsojencev alkoholikov v ka- 
zenskih poboljševalnih zavodih ali v zdravstvenih organizaci- 
jah, pa ostajajo odprti še mnogi problemi, ki se pojavljajo v 
kazenskih poboljševalnih zavodih. 

Kazenski poboljševalni zavodi namreč še vedno nimajo 
zagotovljene ustrezne splošne zdravstvene niti psihiatrične 
službe. Za zagotovitev vsaj minimalnih pogojev za zdravljenje 
alkoholikov bi bilo potrebno zaposliti ustrezno usposobljene 
terapevte ter organizirati strokovni nadzor in pomoč terapev- 
tom v najbližjih psihiatričnih službah. KPZ si intenzivno priza- 
devajo v ustvarjanje pogojev za zdravljenje. V ta namen uspo- 
sabljajo že zaposlene strokovne delavce, iščejo možnosti za 
namestitev novih terapevtov, v prevzgojo pa vključujejo tudi 
izobraževalne pogovore s področja alkoholizma v smislu pre- 
vencije alkoholizma. 

Ob tem, ko izvajajo varnostni ukrep obveznega zdravljenja 
alkoholikov samo v Zaporih Maribor in tja pošiljajo obsojence 
iz vse republike, pa predstavlja sodelovanje svojcev pri njihovi 
obravnavi zanje izredno veliko časovne in finančne težave, 
Izkazalo se je, da je nujno ta ukrep izvajati v več kazensko 
poboljševalnih zavodih, tako zaradi lažjega vključevanja svoj- 
cev v zdravljenje, kot tudi občinskih strokovnih služb social- 
nega skrbstva, pa tudi ustreznejšega načrtovanja postpenalne 
pomoči. Za zdravljenje alkoholikov bi bilo potrebno usposo- 
biti naslednje kazenske poboljševalne zavode: KPD Dob, Za- 
pore Ljubljana, Zapore Celje, Zapore Koper in odprt KPD 
Rogoza. 
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Naloga iz akcijskega programa o izrednem zdravstvenem 
predlogu za tiste posameznike, ki so bili kaznovani zaradi 
vožnje v vinjenem stanju in odvzem vozniškega dovoljenja 
tistim, pri katerih ugotovijo alkoholizem na podlagi evidenti- 
ranja organov javne varnosti, sodišč in organov za kaznovanje 
prekrškov, se ne izvaja dosledno, predvsem zaradi nepopolne 
evidence, ki bi jo morali voditi občinski upravni organi za 
notranje zadeve. Zato je Republiški sekretariat za notranje 
zadeve pričel evidentirati kršilce, s čimer bomo dobili 
ustrezne podatke, ki jih bo treba sproti dopolnjevati, tako 
bomo imeli možnosti za dosledno izvajanje te naloge. 

Kljub izvajanju in utrjevanju družbenih in pravnih norm 
ostaja problem alkoholizma (kot vzorčni dejavnik prekrškov in 
kaznivih dejanj) še vedno pereč. Normativni ukrepi o prepo- 
vedi točenja in uživanja alkoholnih pijač se uspešno izvajajo, 
vendar ne dosegajo v celoti svojega namena. 

Odstotek kaznivih dejanj in prekrškov, storjenih pod vpli- 
vom alkohola, narašča; zaskrbljuje pa tudi podatek o deležu 
alkohola v prometu in s tem o čedalje večjem številu promet- 
nih nezgod s smrtjo in telesnimi poškodbami. 

Prav tako pa ostaja še vedno odprto vprašanje izvajanja 
varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov, saj se 
v Sloveniji ta ukrep izvaja le v Zaporih Maribor, ker imajo 
ostali kazenski poboljševalni zavodi kadrovske probleme. 

Zato bi morali vsi družbeni dejavniki posvetiti večjo pozor- 
nost prevenciji, predvsem na področju gospodarstva, social- 
nega skrbstva, vzgoje in izobraževanja, pa tudi na področju 
pravosodja in javne varnosti. Istočasno pa ne bi bilo odveč 
boljše sodelovanje družbenih oziroma samoupravnih dejavni- 
kov na vseh družbenih področjih (od krajevnih skupnosti vse 
do zdravstvenih organizacij in pravosodnih organov). 

STALIŠČA, PRIPOROČILA, 

SKLEPI 

za nadaljnje uresničevanje 

nalog akcijskega 

programa boja proti 

alkoholizmu 

Analiza prikazuje uresničevanje nalog na področju boja 
proti alkoholizmu, ki so bile opredeljene leta 1973 v akcijskem 
programu boja proti alkoholizmu. Posamezni deli analize 
dovolj zgovorno prikazujejo obsežnost problematike, ki jo 
povzroča alkoholizem; skromnejša pa je v tistem delu, kjer 
želi prikazati obseg in način uresničevanja akcijskega pro- 
grama. Razlog za to ni pomanjkanje podatkov, ampak za- 
drega zaradi dejanskega obsega uresničevanja nalog akcij- 
skega programa boja proti alkoholizmu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je večina 
nalog akcijskega programa boja proti alkoholizmu še vedno 
enako aktualna, kot v času njegovega sprejemanja, glede na 
to, da so nekatere naloge stalne, druge pa še niso bile realizi- 
rane. Čeprav je učinke nekaterih ukrepov zelo težko prever- 
jati, Izvršni svet ugotavlja, da problematika, ki je v zvezi z 
alkoholizmom, narašča ter da nismo dovolj učinkoviti pri 
uresničevanju posameznih nalog. 

Z namenom, da bi se reševanje vseh družbenih problemov, 
ki jih povzročajo alkoholizem in druge zasvojenosti hitreje in 
uspešneje razreševalo, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlaga Skupščini SR Slovenije, da sprejme analizo in na- 
slednja 

STALIŠČA 
1. Osnovni nosilci boja proti alkoholizmu, narkomaniji in 

drugim zasvojenostim morajo biti krajevne skupnosti in te- 
meljne organizacije združenega dela ob aktivni usmerjevalni 
in povezovalni vlogi družbenopolitičnih in samoupravnih or- 
ganizacij povsod tam, kjer se pojavi alkoholizem in kjer je 
možna učinkovita družbena preventivna akcija. 

V krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združe- 
nega dela so zagotovljeni pogoji za življenje posameznika in 
skupin občanov, za razvijanje solidarnosti med ljudmi, za 
razvijanje pripadnosti skupnosti ter pripravljenosti dajati in 
sprejemati socialno-varstveno pomoč in ukrepe. 

V združenem delu in v življenjskem okolju si zagotavljajo 
delovni ljudje svoje osnovne pravice, v okviru katerih lahko 
izvajajo med drugim tudi vrsto socialno-varstvenih ukrepov. V 
krajevni skupnosti in delovnih organizacijah je tako čedalje 
več možnosti tudi za odpravljanje vzrokov in posledic alkoho- 
lizma. , 

2. Ustvariti moramo potrebno družbeno vzdušje za prepre- 
čevanje in omejevanje alkoholizma ter odpraviti izrazito 

strpen odnos do alkoholizma in pivskih razvad. Uveljaviti 
moramo spoznanje, da je alkoholizem čedalje večji problem, 
ki zahteva dolgoročno in učinkovito družbeno intervencijo, 
zato boj proti alkoholizmu ne more biti le stvar posameznikov 
ali posameznih organizacij in strokovnih služb, ampak terja 
celovito in usklajeno politiko ter delovanje celotne družbe na 
vseh ravneh in področjih. 

Pri ustvarjanju ustreznega družbenega vzdušja, pa tudi v 
neposrednem boju proti alkoholizmu, morajo opraviti svojo 
nalogo tudi družbene in druge organizacije ter društva in s 
svojo aktivnostjo prispevati k uresničevanju družbenih ciljev 
ter k humanizaciji odnosov, ki aktivirajo ljudi pri urejanju 
osebnih in skupnih problemov. Pri tem imajo pomembno 
vlogo Rdeči križ, druge humanitarne in strokovne organiza- 
cije ter društva, zlasti zdravljeni alkoholiki sami in njihovi 
klubi. 

Izmed družbenih organizacij in društev je potrebno pouda- 
riti vlogo Rdečega križa Slovenije, ki se vključuje zlasti v 
preventivno dejavnost v boju proti alkoholizmu. 

3. Posebno vlogo imajo tudi množične družbene organiza- 
cije: socialistična zveza, sindikati, mladinska organizacija in 
druge; akcije v okviru teh organizacij pa je treba prenesti na 
raven občin, delovnih organizacij in krajevnih skupnosti. 

V boj proti alkoholizmu se mora čimbolj vključiti zlasti 
mladina, saj je naraščanje alkoholizma med mladino najbolj 
zaskrbljajoč pojav, ki pa ga brez njenega sodelovanja ni 
mogoče uspešno reševati. 

4. Sredstva javnega obveščanja imajo velik vpliv na obliko- 
vanje odnosa posameznika in družbe do alkoholizma, do 
njegovega preprečevanja in omejevanja. Ni pomembno le, da 
ljudje vedo za škodljive posledice alkoholizma, temveč se je 
treba z ustreznimi družbenimi stališči in akcijo upreti vse- 
stranskemu vzpodbujanju porabe alkohola pri nas, posebno 
še iz družbenih sredstev, npr. za reprezentanco gospodarskih 
in drugih organizacij. Preprečiti je treba vse oblike propa- 
gande in pospeševanja porabe alkoholnih pijač ter zagotoviti 
ustrezen režim in dostojno raven na raznih javnih, družbenih 
in drugih prireditvah. 

5. Spremeniti je treba družbeno vrednotenje delovanja na 
humanitarnem in socialnem področju in poleg drugega dajati 
zanj tudi ustrezna družbena priznanja posameznikom in orga- 
nizacijam. 

6. Ustvariti je treba materialne, kadrovske, organizacijske in 
druge pogoje za uspešen boj proti alkoholizmu^! ima izrazito 
družbeni in interdisciplinarni značaj. Nujno je treba zagotoviti 
ustrezna sredstva za izvajanje vzgoje in propagande, za nujne 
gospodarske in druge posege. Zlasti pa je treba zagotoviti 
kadre in materialne pogoje za delovanje ustreznih strokovnih 
in družbenih institucij. Pri tem bi morali vsestransko krepiti 
koordinacijske odbore za boj proti alkoholizmu in narkoma- 
niji v občinah in republiki kot posebne družbene organizme 
na tem področju. Koordinacijski odbori naj postanejo nosilci 
splošnih ukrepov za preprečevanje in omejevanje alkoholi- 
zma. 

Glede na navedene ugotovitve in stališča ter z namenom, da 
se zagotovi nadaljnje uresničevanje akcijskega programa 
boja proti alkoholizmu predlaga Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije Skupščini SR Slovenije, da sprejme naslednja 
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PRIPOROČILA: 

1. Splošnemu združenju za trgovino ter Splošnemu združe- 
nju za gostinstvo in turizem, da se bosta zavzemali za: 

- seznanjanje gostinskih delavcev in gostinskih delovnih 
organizacij s posledicami alkoholizma in z možnostmi za 
sodelovanje gostinskih delavcev v boju proti alkoholizmu ter 
za dosledno izvajanje predpisov o točenju alkoholnih pijač 
mladoletnim in vinjenim osebam; 

- prepoved prodaje alkoholnih pijač v mlekarnah, slašči- 
čarnah, prodajalnah sadja in zelenjave (spremembe v klasifi- 
kaciji gostinskih objektov in prodajaln); 

2. Skupščinam občin: 
- da obravnavajo poročila o boju proti alkoholizmu, sprej- 

mejo akcijske programe boja proti alkoholizmu in jih vključijo 
v svoj delovni program za naslednje leto; 

- da proučijo možnosti za ustanovitev iztreznitvenih postaj 
za alkoholike (pod medicinskim vodstvom). 

3. Izvršnim svetom občinskih skupščin: 
- da bodo sprejeli ukrepe za prepoved točenja alkoholnih 

pijač pred osmo uro zjutraj. 
4. Organizacijam združenega dela, ki se ukvarjajo z gostin- 

sko dejavnostjo v SR Sloveniji: 
- da se bodo zavzemali za dosledno izvajanje prepovedi 

točenja alkoholnih pijač mladoletnim in vinjenim osebam; 
- da bodo namestili ustrezne napise z opozorili, da je 

prepovedano točenje alkoholnih pijač mladoletnim in vinje- 
nim osebam. 

5. Sodiščem in organom za postopek o prekrških: 
- da proučijo in uskladijo kaznovalno politiko glede izreka- 

nja kazni in varnostnih ukrepov za kazniva dejanja zoper 
varnost javnega prometa in prekrške zoper varnost cestnega 
prometa, ki so storjeni pod vplivom alkohola. 

6. Temeljnim organizacijam združenega dela in delovnim 
skupnostim: 

- da si bodo prizadevale za prepoved točenja alkoholnih 
pijač v obratih družbene prehrane in uporabe reprezentanč- 
nih fondov za nabavljanje alkoholnih pijač; 

- da se bodo zavzemale za izvajanje akcijskih programov 
boja proti alkoholizmu v delovnih organizacijah, pri čemer 
bodo v te programe vgrajevale tudi naloge za povečanje 
odgovornosti in izboljšanje delovnega reda; 

- da se bodo zavzemale za izpolnjevanje zdravstvenih in 
drugih pogojev, ki so nujni za varnost voznikov njihovih vozil. 

7. Vzgojnoizobraževalnim organizacijam v SR Sloveniji 
predvsem pa: Medicinski fakulteti, Filozofski fakulteti, Višji 
šoli za socialne delavce in Višji šoli za zdravstvene delavce, 
Pedagoški akademiji, Zavodu za šolstvo SR Slovenije: 

- da morajo mladino sistematično seznanjati s škodlji- 
vostjo alkohola in hudimi posledicami alkoholizma za posa- 
meznika, družino in družbo; pri mladini je treba oblikovati 
ustrezen odnos do alkohola in jo vzpodbujati k zdravim živ- 
ljenjskim navadam; 

- da posvetijo posebno skrb otrokom alkoholikov in jim 
ustrezno pomagajo (vključevanje v vzgojnovarstvene organi- 
zacije oziroma v oddelke podaljšanega bivanja, delo s starši 
oziroma družino, sodelovanje s socialno, zdravstveno in z 
drugimi službami in organizacijami itd.); 

- da posvetijo posebno pozornost šolski prehrani učencev 
osnovnih šol na vinorodnih in manj razvitih območjih, zlasti 
pa organizirani in urejeni prehrani učencev usmerjenega izo- 
braževanja; 

- da zagotovijo, da bodo vsi študijski programi za učitelje 
in vzgojitelje vsebovali več tematike s področja alkoholizma; 

- da vključijo v programe za strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev in vzgojiteljev predavanja o načinih sodobne obrav- 
nave problematike alkoholizma; 

- da pripravijo in sodelujejo pri pripravi skupnega pro- 
grama za usposabljanje in izpopolnjevanje medicinskih, so- 
cialnih, pedagoških in drugih socialnih delavcev za delo z 
alkoholiki, tako v okviru rednega programa izobraževanja, 
kakor tudi v okviru dopolnilnega izobraževanja na Medicinski 
fakulteti, Višji šoli za socialne delavce in na Višji šoli za 
zdravstvene delavce. Ta naloga se ne uresničuje zadovoljivo, 
saj je bilo v zadnjih letih organiziranih le nekaj seminarjev za 
usposabljanje novih terapevtov in za izpopolnjevanje znanja 
strokovnih delavcev, ki se vključujejo v proces rehabilitacije 
alkoholikov. 

Zato je potrebno pripraviti skupni program za usposablja- 
nje in redno izobraževanje delavcev za delo z alkoholiki, pri 
katerem naj sodelujejo Medicinska fakulteta, Višja šola za 
socialne delavce, Višja šola za zdravstvene delavce, Filozof- 
ska fakulteta, Društvo terapevtov za alkoholizem, Klinična 
bolnišnica za psihiatrijo in republiška komisija za alkoholizem 
in toksikomanijo. 

- da bodo organizirale podiplomsko izobraževanje social- 
nih delavcev, ki delajo na področju boja proti alkoholizmu. 

8. Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji: 

- da poostri merila invalidskega upokojevanja zaradi alko- 
holizma; nobenega alkoholika ne bi smeli upokojiti, dokler ni 
bil intenzivno zdravljen. 

9. Zdravstvenim delovnim organizacijam v SR Sloveniji, 
Republiškemu komiteju za zdravstveno in socialno varstvo in 
Komisiji za alkoholizem in toksikomanijo: 

- da zagotovijo pogoje za delo z alkoholiki po načelu 
sodobne skupinske obravnave, doslednim upoštevanjem ok- 
virnih načel zdravljenja in rehabilitacije alkoholikov, ki jih je 
sprejela republiška strokovna komisija za alkoholizem in tok- 
sikomanijo. 

V skladu s sprejetim stališčem o vključevanju klubov v 
dejavnost zdravstvenih domov, morajo le-ti zagotoviti klubom 
strokovno vodstvo in organizacijsko pomoč ter dajati pobude 
za reševanje tistih socialnih in psiholoških problemov, ki 
ogrožajo uspešnost takšnega zdravljenja. Za izvajanje teh 
nalog so odgovorne predvsem TOZD s področja neveropsi- 
hiatrije, splošne medicine in medicine dela. Skupinsko po- 
daljšano zdravljenje alkoholikov mora postati sestavni del 
rednih nalog. 

- da okrepijo antialkoholno dejavnost psihiatričnih amu- 
blant in dispanzerjev v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mari- 
boru, Murski Soboti, Novem mestu in Novi Gorici. 

10. Zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo: 
da čimprej pristopi k ustanovitvi inštiuta za alkoholizem in 

toksikomanijo, katerega naloga bo predvsem: 
- raziskovalna dejavnost na področju alkoholizma in narko- 

manije, zlasti iz socialno-medicinskih vidikov; 
- pomoč in sodelovanje pri usposabljanju in izobraževanju 

strokovnih delavcev za področje alkoholizma in narkomanije; 
- organiziranje in usmerjanje podaljšanega skupinskega 

zdravljenja v klubih zdravljenih alkoholikov; 
- koordinacija strokovnega dela na področju bolnišničnega, 
dispanzerskega in ambulantnega zdravljenja alkoholikov; 

- strokovna pomoč (organizacijska, metodološka) zdrav- 
stvenim in drugim organizacijam pri uresničevanju programa 
zdravljenja alkoholikov; 

- uvajanje sodobnih metod in tehnik v obravnavo alkoholi- 
kov. 

11. Občinskim skupnostim socialnega skrbstva, centrom za 
socialno delo ter Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije: 

- da zagotovijo uresničevanje nalog akcijskega programa 
na področju socialnega skrbstva, zlasti usposabljanje stro- 
kovnih delavcev, ki se najpogosteje srečujejo z alkoholiki in 
posledičnimi problemi alkoholizma in pogoje za delo centrov 
za socialno delo in drugih organizacij združenega dela s 
področja socialnega skrbstva ter za njihovo aktivnejše vklju- 
čevanje v reševanje problematike alkoholizma; 

- da v sodelovanju z zdravstveno, izobraževalno in drugimi 
službami v občinah zberejo podatke o alkoholizmu na svojem 
območju ter na podlagi teh pripravijo programe potrebnih 
ukrepov. Te programe naj obravnavajo občinske skupščine in 
občinske družbenopolitične organizacije; 

- da zagotovijo realizacijo naloge iz akcijskega programa o 
izgradnji delovno zaščitnega zavoda za alkoholike, ki je potre- 
ben zlasti za tiste alkoholike, ki nujno potrebujejo obravnavo 
pod zaščitnimi pogoji. 

in SKLEPE 
Izvršni svet in njegovi upravni organi in organizacije morajo 

sproti spremljati uresničevanje nalog akcijskega programa 
boja proti alkoholizmu. Ustrezni upravni organi in organiza- 
cije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije naj v svoje de- 
lovne programe za naslednje leto vključijo naslednje naloge: 
1. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 

- spremlja in spodbuja realizacijo programa razvoja sadjar- 
ske in vinogradniške proizvodnje, ki je sestavni del srednje- 
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ročnega in dolgoročnega programa kmetijstva v SR Sloveniji 
in sloni na prehrambeni bilanci ter možnostih proizvodnje; 

- mora podpreti prizadevanja za večjo predelavo sadja v 
sadne sokove in proučiti možnost oprostitve plačevanja 
ustreznih davkov v proizvodnji in prodaji sadnih sokov; 

- prouči naj možnosti za postopno zmanjševanje proizvod- 
nje grozdja samorodnic in njihovih proizvodov ter proste 
žganjekuhe. 

2. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve: 

- mora poostriti nadzor nad izvajanjem predpisov s po- 
dročja proizvodnje in prometa alkoholnih pijač in v ta namen 
poskrbeti za potrebne organizacijske in druge ukrepe. 

3. Republiški sekretariat za notranje zadeve in drugi organi 
za notranje zadeve morajo: 

- pogosteje ugotavljati alkoholiziranost voznikov in dosle- 
dno uporabljati ukrep začasnega odvzema vozniškega dovo- 
ljenja; 

- voditi evidenco o voznikih, ki so bili najmanj trikrat kazno- 
vani zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vse takšne voznike 
je treba poklicati na kontrolni zdravniški pregled ter odvzeti 
vozniško dovoljenje tistim, pri katerih ugotovijo pogosto alko- 
holiziranost. Tak voznik naj ponovno dobi dovoljenje po 
uspešnem zdravljenju na podlagi mnenja zdravnika oziroma 
organizacije, v kateri se je zdravil; 

- poostriti nadzor in ukrepe posebej tam, kjer so kršitve 
pogostejše. Dosledno je treba tudi ugotavljati, kje so alkoholi- 
zirani kršilci popivali ter ukrepati zoper gostinsko osebje, ki 
krši predpise; 

- pri ukrepanju v zadevah, ko je bil storilec v vinjenem 
stanju ali je storil dejanje zaradi alkoholizma, morajo organi 
za notranje zadeve obravnavati take osebe v skladu s potrebo 
po učinkovitem in vsestranskem ukrepanju, posebno še v 
primerih, ko so ogroženi otroci, družina in drugi občani, ali če 
so kršeni predpisi o preprečevanju in omejevanju alkoholizma 
med mladino in v prometu; 
- pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo zagotovljena čim 
hitrejša strokovna in vsestranska obravnava alkoholika, ko 
alkoholik s svojim ravnanjem ogroža otroke in druge družin- 
ske člane; 

- obveščati socialno in zdravstveno službo o osebah, ki jih 
obravnavajo zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov, storjenih 
pod vplivom alkohola. 

4. Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
mora: 
' - zagotoviti ustrezno strokovno obravnavo tistih obsojen-' 

cev, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega zdravlje- 
nja alkoholizma. Zagotoviti je treba tudi možnosti za zdravlje- 
nje tistim obsojencem, ki so se med prestajanjem kazni pro- 
stovoljno odločili za zdravljenje. V ta namen je potrebno 
zagotoviti tudi ustrezne kadrovske in materialne pogoje za 
zdravljenje alkoholikov med prestajanjem kazni; 

- preučiti obstoječo zakonodajo in prakso pri izrekanju 
varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov v ka- 
zenskem postopku in postopku o prekrških ter predlagati 
ukrepe za izboljšanje tega zdravljenja; 

- sodelovati z zdravstveno in socialno službo pri izvrševa- 
nju varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja obsojenih al- 
koholikov. 

Pri pripravi analize so bile uporabljene informacije in poro- 
čila vseh zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije, Re- 
publiškega sekretariata za notranje zadeve, Republiškega se- 
kretariata za pravosodje, upravo in proračun, Republiškega 
sekretariata za finance, Republiškega komiteja za vzgojo, 
izobraževanje in telesno kulturo, Republiškega komiteja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiškega komiteja za 
informiranje,Republiškega komiteja za delo, Zavoda za šol- 
stvo SRS, Skupnosti otroškega varstva Slovenije, Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, In- 
štituta za regionalno ekonomiko in socialni razvoj, Rdečega 
križa Slovenije, Vrhovnega sodišča SRS in Javnega tožilstva 
SRS. 

Analizo sta obravnavali skupščini Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije in Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
ter njuna delovna telesa, Koordinacijski odbor za boj proti 
alkoholizmu in narkomaniji ter sekretariat Sveta za socialno 
in zdravstveno politiko pri Republiški konferenci SZDL. Ana- 
lizo je obravnaval na svoji seji Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo ter Republiška strokovna komisija 
za alkoholizem in narkomanijo pri komiteju. 

POVZETEK 
Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom tudi tista ra- 

zmerja s področja evidence, gibanja in nastanitve obča- 
nov, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane 
(17. točka prvega odstavka 321. člena Ustava SR Slove- 
nije). 

To področje ureja sedaj zakon o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva (Ur. list SRS, št. 
4/1974). Zato, da bi zagotovili boljše stanje na področju 
prijavljanja in odjavljanja stalnega in začasnega prebivali- 
šča ter točnost evidenc o stanju občanov je potrebno 
nekatere določbe tega zakona spremeniti oziroma dopol- 
niti. 

S predloženim zakonom bi spremenili oziroma dopolnili 
naslednja bistvena vprašanja s področja prijavljanja in 
odjavljanja stalnega in začasnega prebivališča in evidence 
o tem: 

- organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, državne organe, društva, hišne 
svete in občane, ki oddajajo sobe in stanovanja bi zadol- 

žili, da skrbijo za dosledno izvajanje določb tega zakona; 
- določbo, ki opredeljuje stalno prebivališče, bi dopol- 

nili s tem, da mora imeti občan v kraju v katerem se želi 
stalno prijaviti, zagotovljene tudi pogoje za nastanitev; 

- določili bi, da mora občan, ki prijavlja stalno prebiva- 
lišče poleg potrdila o odjavi prejšnjega stalnega prebivali- 
šča, predložiti tudi dokazilo o tem, da ima zagotovljene 
pogoje za stalno naselitev v tem kraju. Pristojni organ naj 
bi po novem zakonu imel možnost odkloniti prijavo stal- 
nega prebivališča, dokler občan ne predloži predpisanega 
dokaza; v tem času vendar največ za 60 dni pa ga bo moral 
po uradni dolžnosti vpisati v razvid začasno prijavljenih 
občanov; 

- določili bi, da ni mogoče prijaviti stalnega prebivali- 
šča v prostorih v lasti občana, ki so namenjeni za počitek 
in rekreacijo, če v teh prostorih občan stalno ne prebiva; 
- z novim zakonom naj bi bila pristojnemu organu dana 
možnost, da uvede postopek za ugotovitev dejstva aH 
občan dejansko stalno prebiva v kraju prijavljenega stal- 
nega prebivališča vedno, kadar v to posumi in ne le ob 
prijavi kot to določa sedaj veljavni zakon; 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o evidenci nastanitve občanov in 

o registru prebivalstva s tezami za 

osnutek zakona (ESA-959) 
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- določili bi, da prijava začasnega prebivališča lahko 
traja le eno leto. Po preteku tega roka pa naj bi upravni 
organ občana, ki prijave ne podaljša, izbrisal iz razvida 
začano prijavljenih oseb; 

- z novim zakonom naj bi se občanu onemogočila pri- 
java začasnega prebivališča v družbenem stanovanju, kije 
občanu dodeljeno z odločbo organizacije aH skupnosti 
oziroma državnega organa, s katero le ti rešujejo stano- 
vanjska vprašanja svojega delavca in njegovih družinskih 
članov; 

z novim zakonom bi se predvidela možnost vodenja 
registra stalnega prebivalstva na računalniku ali mikro 
filmu; 

- kazenske sankcije bi poostrili in uskladili z zakonom o 
prekrških. 

Izvajanje predloženega zakon ne bo terjalo dodatnih 
finančnih sredstev za družbeno politične skupnosti; prav 
tako se z njim upravnim organom ne nalaga kakšnih 'novih 
obveznosti. 

ZAKON 
O EVIDENCI NASTANITVE OBČANOV IN O 
REGISTRU PREBIVALSTVA 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustava SR Slovenije v 17. točki prvega odstavka 321. člena 

določa, da Skupščina SR Slovenije ureja tudi tista razmerja s 
področja evidence, gibanja in nastanitve občanov, ki so skup- 
nega pomena za delovne ljudi in občane. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Vprašanja odjavljanja in prijavljanja stalnega in začasnega 

prebivališča občanov in evidenc o tem ureja zakon o evidenci 
nastanitve občanov in o registru prebivalstva, ki je bil sprejet v 
letu 1974. Po tem zakonu so vsi polnoletni občani ne glede na 
kraj naselitve v SR Sloveniji dolžni prijavljati in odjavljati 
stalno prebivališče, spremembe naslovov stanovanja v kraju 
stalnega prebivališča in začasno prebivališče. Občane stare 
manj kot 18 let pa so dolžni prijavljati oziroma odjavljati starši 
ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih stanujejo. Register stal- 
nega prebivalstva, ki ga vodijo občinski upravni organi, naj bi 
tako po zakonu izkazoval točno stanje prebivalstva v posa- 
mezni občini, centralni register, ki ga vodi Zavod SR Slovenije 
za statistiko pa stanje prebivalstva za območje celotne repu- 
blike Slovenije, 

V praksi pa občinski upravni organi, ki izvajajo predpise s 
tega področja, kakor tudi uporabniki podatkov iz teh evidenc 
že vrsto let ugotavljajo neažurno stanje in pomanjkljivosti 
podatkov iz registra stalnega prebivalstva in razvida zača- 
snega prebivalstva. 

Podatki iz registra stalnega prebivalstva niso pomembni 
samo za delo organov za notranje zadeve, temveč jih uporab- 
ljajo tudi organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopoli- 
tične organizacije, upravni organi za ljudsko obrambo, orga- 
nizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, predvsem s področja družbenih dejavnosti itd., 
katerim ti podatki služijo kot osnova za njihovo delo, za 
sestavljanje volilnih imenikov in drugih masovnih spiskov. 
Poleg navedenih institucij uporabljajo te podatke tudi pravo- 
sodni organi ter druge organizacije in organi pri izvrševanju 
izvršilnih in drugih postopkov, dostavljanju pošte in pri pozi- 
vanju in vabljenju strank vezano na roke oziroma osebno 
izročitev. Zavodu SR Slovenije pa služijo podatki iz central- 
nega registra stalnega prebivalstva za izdelovanje demograf- 
skih statistik, ki jih uporabljajo republiške in druge institucije, 
Zvezni zavod za statistiko in mednarodne organizacije. 

Vedno znova pa se pri uporabi teti podatkov pojavlja pro- 
blem neusklajenosti obstoječih evidenc z dejanskim stanjem. 
Zaradi tega praktična vrednost registra stalnega prebivalstva 
ni takšna kot bi morala biti. To dejstvo pa povzroča vsem 
institucijam, ki te podatke uporabljajo pri svojem delu, velike 
težave. 

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, lahko ugoto- 
vimo, da je za SR Slovenijo že vrsto let značilna izredna 
migracija prebivalstva. Tako je bilo v letu 1981 v naši republiki 
43.048 prijav in 38.623 odjav stalnega prebivališča ter 61.794 
prijav sprememb naslova stanovanja, kar v celoti predstavlja 
143.465 sprememb v registru stalnega prebivalstva. 

Iz navedenih podatkov izhaja, da ažurno vodenje registra 
prebivalstva glede na število sprememb v posameznem letu 
zahteva veliko dela, ki kljub vsem prizadevanjem delavcev 
pristojnih upravnih organov ne daje pravih rezultatov. Do 

neusklajenosti registra stalnega prebivalstva z dejanskim sta- 
njem prihaja predvsem zaradi nediscipline občanov, ki često 
pri prijavi ali odjavi stalnega prebivališča dajejo neresnične 
podatke ali se sploh ne prijavljajo oziroma odjavljajo. Obča- 
nom tako ravnanje delno omogoča sedaj veljavni zakon, ki 
pristojne organe zavezuje, da prijavo stalnega prebivališča 
sprejmejo, ne da bi pri tem imeli pravico ugotavljati, ali ima 
občan v kraju, ali na naslovu, kjer se prijavlja, dejansko 
možnost bivanja. Tudi če je pristojnemu organu znano/da 
občan na naslovu, kjer se prijavlja, ne bo prebival, ker se 
prijavlja na primer na naslovu, kjer so uradni prostori organi- 
zacij združenega dela, državnih organov ipd., organ nima 
možnosti zavrnitve take prijave, ampak jo mora sprejeti. Šele 
na to pa lahko v primeru, če sumi, da gre za fiktivno prijavo, 
uvede postopek za ugotovitev fiktivne prijave. 

Pravnomočna odločba o ugotovitvi fiktivne prijave ima zna- 
čaj potrdila o odjavi stalnega prebivališča. Tudi to dejstvo v 
praksi ne pomeni mnogo, saj lahko občan še isti dan ponovno 
prijavi stalno prebivališče na istem naslovu. To prijavo pa 
mora organ sprejeti. Sami postopki za ugotovitev fiktivne 
prijave so zelo dolgi in ne dajejo želenih rezultatov, saj je zelo 
težko dokazati, da občan dejansko stalno prebiva v drugem 
kraju. 

S predpisanimi sankcijami ni mogoče doseči discipline 
občanov, saj so materialne in druge koristi (kot na primer: 
pridobitev ugodnosti, ki jih imajo občani po mednarodnih 
sporazumih o maloobmejnem prometu; izogibanje davčnim 
obveznostim, samoprispevkom in drugim finančnim obviezno- 
stim; pridobitev dovoljenja za opravljanje določene obrti, ki 
ga v skladu z ustrezno zakonodajo, v kraju dejanskega stal- 
nega prebivanja ne bi pridobil; pridobitev drugih ugodnosti 
na območju določene republike, občine oziroma kraja), ki jih 
občani zaradi fiktivne prijave imajo, mnogo večje kot sankcije, 
ki jih zadenejo kot kršilce zakona. 

Pristojni upravni organi so že večkrat opozarjali, da bi bilo 
treba določbe v zvezi s prijavo stalnega prebivališča spreme- 
niti oziroma dopolniti. Tako je Skupščina mesta Ljubljana 6. 4. 
1977 Skupščini SR Slovenije celo predložila pobudo za spre- 
membo in dopolnitev 6. in 7. člena zakona, po kateri naj bi 
upravni organ bil pooblaščen, da lahko od občana poleg 
potrdila o odjavi prejšnjega stalnega prebivališča zahteva še 
dokaz, da ima občan zagotovljene minimalne stanovanjske 
pogoje, ki veljajo v kraju, v katerem želi prijaviti stalno prebi- 
vališče. Zaradi pomislekov izrečenih v nekaterih delovnih 
telesih zborov in skupščine, ali je pobuda v skladu z ustavo 
SR Slovenije, pa je bilo sklepanje, o tej pobudi v Skupščini SR 
Slovenije, odloženo. 

Sedanja ureditev prijave in odjave začasnega prebivališča 
ne predstavlja večjih problemov. Določen problem predstavlja 
le dejstvo, da začasne prijave niso časovno omejene. Kraj 
začasnega prebivanja naj bi bilo naselje izven kraja stalnega 
prebivališča, v katerem se občan le začasno zadržuje oziroma 
začasno prebiva. V resnici pa veliko občanov vrsto let prebiva 
v kraju začasnega prebivališča, tako da je njihovo prijavljeno 
stalno prebivališče v bistvu fiktivno. 

Kot je bilo že omenjeno, so z zakonom predpisane kazen- 
ske sankcije minimalne in ne prispevajo k disciplini občanov. 
Zaradi tega, da bi dosegli večje spoštovanje zakonskih določb 
in zaradi uskladitve kazenskih sankcij z zakonom o prekrških, 
je potrebno kazenske sankcije poostriti. 

Veljavni zakon predpisuje le ročno vodenje evidenc, ki se v 
praksi postopoma prenašajo na računalniško vodenje. Ravno 
uvedba tega sistema pa zahteva še večjo natančnost in ažur- 
nost evidenc, saj drugače v praksi podatki iz teh evidenc ne 
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bodo uporabljivi oziroma jih sploh ne bo mogoče obdelovati 
in prejemati povratnih informacij. 

III. Problemi,-ki naj bi jih zakon uredil in 
poglavitne predlagane rešitve 

Namen zakona, ki ureja evidenco nastanitve občanov je 
brez dvoma v tem, da te evidence izkazujejo dejansko stanje o 
tem, kje občani bodisi stalno ali začasno prebivajo. Sedaj 
veljavni zakon pa tega v celoti ne zagotavlja. Zato bi bilo treba 
določbe, ki urejajo prijavo in odjavo stalnega prebivališča ali 
spremembo naslova stanovanja v istem kraju, spremeniti in 
dopolniti tako, da bo zagotovljena točna evidenca o dejan- 
skem stanju občanov. 

Za prijavo in odjavo stalnega prebivališča oziroma spre- 
membe naslova stanovanja je po sedaj veljavnem zakonu 
zavezan le občan. Medtem ko so gostinske in druge organiza- 
cije, ki sprejemajo goste na prenočišče ter počitek, počitniški 
domovi, zdravilišča in občani, ki oddajajo sobe za plačilo 
zavezane le za prijavo in odjavo začasnega prebivališča svojih 
gostov. 

Z novim zakonom pa bi zaradi zagotovitve točnih evidenc o 
stanju in gibanju občanov zadolžili tudi organizacije združe- 
nega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
državne organe, društva, hišne svete in občane, ki oddajajo 
sobe in stanovanja za stalno prebivanje, da skrbijo za dosle- 
dno izvajanje določb tega zakona. 

Veljavni zakon določa, da je stalno prebivališče kraj, v 
katerem se občan naseli z namenom, da v njem stalno živi. 
Namen občana, da v nekem kraju prebiva, pa ne more biti 
zadosten razlog, za prijavo stalnega prebivališča. Obstajati 
morajo tudi neki pogoji za naselitev občana vtem kraju. Zato naj 
bi se z novim zakonom ta določba dopolnila s tem, da mora imeti 
občan v kraju kjer se želi stalno prijaviti, zagotovljeoe tudi 
pogoje za nastanitev. S tako dopolnitvijo prav gotovo ne bi 
bila kršena svoboščina oziroma pravica določena z ustavo, po 
kateri je občanu zajamčena svoboda gibanja in nastanitve. 
Tudi v zvezi z ostalimi svoboščinami in pravicami, ki jih 
zagotavlja ustava kot na primer pravico do dela, do pridobitve 
stanovanja, do izobraževanja, morajo biti zagotovljeni dolo- 
čeni pogoji kot na primer: na razpolago morajo biti prosta 
dela in naloge, stanovanje, proste kapacitete v izobraževalni 
organizaciji oziroma izkazane morajo biti potrebe združenega 
dela po določenih kadrih, da lahko občan uveljavlja svoje 
pravice. Prav tako bo tudi s predlagano rešitvijo občanu še 
vedno dana možnost, da se prijavi v naselju, v katerem ima 
namen stalno prebivati. Vendar bo moral imeti v tem naselju 
zagotovljene pogoje za prebivanje. Onemogočiti je potrebno, 
da bi se kot doslej občani prijavljali na naslovih, kjer ni bilo 
pogojev za nastanitev ali na izmišljenih naslovih, na naslovu 
poslovnega prostora organizacije združenega dela ipd , kjer 
občani dejansko niso prebivali. Zato naj bi se v novem zakonu 
določilo, da mora občan, ki prijavlja stalno prebivališče poleg 
potrdila o odjavi prejšnjega stalnega prebivališča predložiti 
tudi dokazilo o tem, da ima zagotovljene pogoje za stalno 
naselitev v tem kraju. Kot dokazilo zato naj bi se štela odločba 
o dodelitvi stanovanja oziroma stanovanjska pogodba, po- 
godba o nakupu stanovanja oziroma listina o lastništvu stano- 
vanja oziroma stanovanjske hiše, overovljena pogodba o pod- 
stanovanjskem razmerju, overovljena izjava stanodajalca ali 
sorodnika, potrdilo organizacije združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti oziroma državnega or- 
gana o dovolitvi stalne naselitve v njihovih objektih ali drugi 
verodostojni dokaz. 

Z novim zakonom naj bi se tudi pristojnemu organu dala 
možnost, da odkloni prijavo stalnega prebivališča, dokler 
občan ne predloži predpisanega dokaza. Vendar bo moral 
organ po uradni dolžnosti takega občana vpisati v razvid 
začasno prijavljenih občanov za čas dokler si občan ne pri- 
skrbi predpisanih dokazov, vendar največ za 60 dni. 

Ker je namen zakona zagotoviti točno evidenco o stanju 
občanov, naj bi se v novem zakonu tudi določilo, da ni 
mogoče prijaviti stalnega prebivališča v prostorih v lasti ob- 
čana, ki so namenjeni za počitek in rekreacijo, če v teh 
prostorih občan stalno ne prebiva. 

V praksi se je namreč izkazalo, da se občani prijavljajo v 
takih objektih, čeprav tam ne prebivajo, le zaradi materialnih 
in drugih koristi. 
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Z novim zakonom naj bi bila pristojnemu organu dana 
možnost, da uvede postopek za ugotovitev dejstva, ali občan 
dejansko stalno prebiva v kraju prijavljenega stalnega prebi- 
vališča vedno, kadar v to posumi in ne le ob prijavi, kot to 
določa veljavni zakon. Določbe o odjavi in prijavi začasnega 
prebivališča naj bi bile z novim zakonom bolj razčlenjene 
tako, da bi iz njih jasno izhajalo, kje so občani dolžni prijaviti 
in odjaviti začasno prebivališče in katere organizacije združe- 
nega dela, druge'samoupravne organizacije in skupnosti,- 
zavodi ter društva, so dolžna to opraviti in na kakšen način. 

Veljavni zakon določa, da le delavci organov za notranje 
zadeve, niso dolžni prijaviti začasnega prebivališča, kadar se 
nastanijo v objektih organov za notranje zadeve. V bodoče pa 
naj bi isto veljalo tudi za objekte teritorialne obrambe in 
Jugoslovanske ljudske armade, ki so namenjeni potrebam 
službe. 

Zaradi zagotovitve točne evidence o začasno prijavljenih 
osebah, naj bi se z novim zakonom možnost take prijave 
omejila na rok enega leta. Po preteku tega roka pa naj bi 
upravni organ občana, ki prijave ne podaljša, izbrisal iz ra- 
zvida začasno prijavljenih oseb. 

Z željo, da se zagotovi evidenca o dejanskem stanju obča- 
nov, naj bi se z novim zakonom občanu onemogočila prijava 
začasnega prebivališča v družbenem stanovanju, ki je občanu 
dodeljeno z odločbo organizacije ali skupnosti oziroma dr- 
žavnega organa, s katero le-ti rešujejo stanovanjsko vpraša- 
nje svojega delavca in njegovih družinskih članov. Ta omeji- 
tev pa naj ne bi veljala za kadrovska stanovanja, ki so delav- 
cem dodeljena zaradi opravljanja določene funkcije. 

Določbe veljavnega zakona, ki urejajo register stalnega 
prebivalstva in razvid začasnega prebivalstva naj bi se z novim 
zakonom dopolnile z določilom, da dvojnike registra stalnega 
prebivalstva za območje krajevnega urada vodi krajevni urad 
kar se dejansko že več let izvaja. Podatke iz teh evidenc v 
praksi uporabljajo pristojni organi za notranje zadeve, kot 
tudi drugi organi in organizacije z območja krajevne skupno- 
sti. 

Register stalnega prebivalstva naj bi se, kot doslej, vodil po 
občinah, centralni register prebivalstva SR Slovenije pa Za- 
vod SR Slovenije za statistiko. Tudi v bodoče naj bi se register 
stalnega prebivalstva vodil v obliki kartoteke. Poleg tega pa 
naj bi se z novim zakonom previdela možnost vodenja registra 
stalnega prebivalstva na računalniku ali mikro filmu. 

Pooblastila tako republiškega sekretarja za notranje zadeve 
kot tudi direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko naj bi tudi 
v bodoče ostala nespremenjena. 

Bistveno bi bilo potrebno z novim zakonom poostriti kazen- 
ske sankcije, saj drugače ne bo mogoče zagotoviti dosledno 
spoštovanje zakona. 

Ker gre za krajši zakon, predlagatelj meni, da bi bilo pri- 
merno sprejeti in izdati novo. besedilo zakona in ne le spre- 
membe in dopolnitve k veljavnemu zakonu. 

IV. Ocena potreb po finančnih sredstvih in 
nove naloge, ki izhajajo iz predlaganih rešitev 
novega zakona 

Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih fi- 
nančnih sredstev za družbeno politične skupnosti. 

S predloženim zakonom se upravnim organom ne nalaga 
kakšnih novih obveznosti. Ob doslednem izvajanju zakona in 
s tem ob zagotovitvi usklajenosti evidenc z dejanskim stanjem 
prebivanja občanov bi delavcem pristojnih organov ob uvedbi 
splošnih akcij kot so sestavljanje splošnih volilnih imenikov, 
podeljevanje enotne matične številke občanov in drugo, ne 
bilo treba kot doslej pregledovati na tisoče osebnih kartonov 
registra in jih usklajevati in ažurirati z dejanskim stanjem. 

S tem, da naj bi se v zakonu določilo, da morajo občani 
predložiti dokazilo o tem, da izpolnjujejo pogoje za stalno 
naselitev v določenem naselju bodo nastale določene nove 
obveznosti za občane, ker pa v večini primerov občani z 
listinami, ki jih zakon predvideva že razpolagajo, ta obveza ne 
bi smela predstavljati posebnega problema. 

Zakon naj bi zavezal tudi hišne svete, predsednike zborov 
stanovalcev, stanodajalce in druge, da skrbijo, da se določbe 
zakona o odjavi in prijavi stalnega prebivališča izvajajo s tem, 
da opozarjajo občane na njihove obveznosti po zakonu ter da 
imajo pravico preveriti, če so le-ti svoje dolžnosti opravili. 
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Tudi izvajanje te določbe ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 
sredstev. Točne evidence o stanju občanov namreč niso samo 
interes upravnih organov, temveč tudi hišnih svetov ali zborov 
stanovalcev, saj morajo le-ti vedeti, kdo prebiva v objektih, ki 
jih upravljajo. t 

Predlagane nove rešitve v zvezi s fiktivnimi prijavami bodo 
že vnaprej onemogočale občanom, da bi se fiktivno prijavljali. 
To bo prispevalo k zmanjšanju števila fiktivnih prijav kot tudi k 
zmanjšanju števila ugotovitvenih postopkov, ki po veljavnem 
zakonu z zbiranjem in izvedbo primernih dokazil povzročajo 
ogromno dela delavcem pristojnih upravnih organov. 

Točne evidence o nastanitvi občanov pa bodo vsem uprav- 
nim organom, pravosodnim in drugim organom in organizaci- 

jam, ki te podatke uporabljajo olajšale njihovo delo in omogo- 
čile lažje izvajanje njihovih postopkov in dejanj. 

S predlaganim zakonom je dana možnost, da se register 
prebivalstva vodi na računalniku ali mikro filmu. V praksi so 
nekatere občine kot tudi Zavod SR Slovenije za statistiko že 
pristopili k računalniškemu vodenju registra orebivalstva. Ne- 
posredno ob uvajanju teh evidenc nastajajo določene nove na- 
loge in stroški za nabavo tehnične opreme, zato tudi vzakonu ni 
določena obvezna uvedba računalniškega sistema, ki pa dol- 
goročno gledano prispevajo k racionalizaciji dela, saj se s tem 
postopoma ukinja ročno vodenje kartotek in evidenc. Poleg 
tega je uporabnost teh podatkov veliko večja, saj omogoča 
hitro ažuriranje in obdelavo podatkov ter dajanje povratnih 
informacij uporabnikom. 

Teze za osnutek zakona o evidenci nastanitve 

občanov in o registru prebivalstva 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. teza 
Ta zakon ureja prijavo in odjavo stalnega in 

začasnega prebivališča ter vodenje evidenc 
prebivalstva. 

Da bi se zagotovila evidenca o stanju, giba- 
nju in o nastanitvi občanov, so občani dolžni 
prijaviti oziroma odjaviti stalno prebivališče, 
spremembo naslova stanovanja v kraju svoje- 
ga stalnega prebivališča in začasno prebivali- 
šče. 

Za zagotovitev točnih evidenc o stanju in 
gibanju občanov imajo organizacije združe- 
nega dela, druge samoupravne organizacije 
in skupnosti, državni organi, hišni sveti, druš- 
tva in občani pravico in dolžnost skrbeti za 
dosledno izvajanje določb tega zakona in 
drugih predpisov s področja prijave in odjave 
občanov. 

Nekatera vprašanja so v predloženih tezah na- 
kazana v obliki variant (to so: prvi odstavek 3. teze 
in 7. teza) zato, da bi se že v prvi fazi zakonodajne- 
ga postopka razčistila najbolj sporna vprašanja. V 
vseh primerih ko določba vsebuje variantni pred- 
log, predlagatelj podpira rešitev predlagano v pr- 
votnem besedilu in ne variantnih pr p logov. 

2. teza 
Na podlagi podatkov iz drugega odstavka 

prejšnje teze se vodita register stalnega pre- 
bivalstva, ki vsebuje podatke o prebivalstvu s 
stalnim prebivališčem in razvid začasnega 
prebivališča, ki vsebuje podatke o prebivalcih 
z začasnim prebivališčem. 

3. teza 
Stalno prebivališče je naselje v katerem ima 

zagotovljene pogoje za nastanitev ter se v 
njem naseli z namenom, da bi tam stalno 
prebival. 

Varianta: Stalno prebivališče je naselje, v 
katerem se občan naseli z namenom, da bi 
tam stalno prebival. 

Začasno prebivališče je naselje, ki je pravi-, 
loma izven kraja stalnega prebivališča, v kate- 
rem se občan zadržuje ali začasno prebiva. 

4. teza 
* 

Določbe tega zakona izvršujejo občinski 
upravni organi za notranje zadeve (v nadalj- 
njem besedilu: pristojni organ), ki vodijo 
upravni postopek, izdajajo odločbe na prvi 
stopnji in opravljajo druga upravna dejanja; 
republtški sekretariat za notranje zadeve kot 
drugostopenjski organ; Zavod SR Slovenije 
za statistiko, ki vodi centralni register prebi- 
valstva SR Slovenije. 

II. PRIJAVA IN ODJAVA STALNEGA 
PREBIVALIŠČA TER PRIJAVA 
SPREMEMBE NASLOVA STANOVANJA 

5. teza 
Prijava in odjava stalnega prebivališča in 

prijava spremembe naslova stanovanja je ob- 
vezna za vse občane, kadar se v nekem nase- 
lju stalno naselijo oziroma iz naselja za stalno 
odselijo ali spremenijo naslov stanovanja v 
istem kraju. 

Občane, stare manj kot 18 let, so dolžni 
prijaviti oziroma odajviti starši ali skrbniki ozi- 
roma tisti, pri katerih stanujejo. Občani, sta- 
rejši od 15 let, ki so po drugih predpisih prido- 
bili popolno poslovno sposobnost, so se dolž- 
ni prijaviti oziroma odajviti sami. 

Stalno prebivališče in naslov stanovanja je 
treba prijaviti v 8 dneh od naselitve oziroma 
spremembe naslova stanovanja. 

Stalno prebivališče je treba odjaviti, preden 
se zapusti. Pri odjavi je občan dolžan navesti 
naselje novega stalnega prebivališča. 

Uradna oseba, ki prejme prijavo oziroma 
odjavo, izda prijavitelju potrdilo o prijavi ozi- 
roma odjavi. 

Hišni sveti, predsedniki zborov stanovalcev, 
oziroma stanodajalci so dolžni napotiti obča- 
ne, ki se vselijo v stanovanjske objekte oziro- 
ma stanovanja, naj prijavijo oziroma odjavijo 
stalno prebivališče, in imajo pravico preveriti, 
ali so občani izpolnili to dolžnost. 

6. teza 
Kdor prijavlja stalno prebivališče, mora ob 

prijavi predložiti potrdilo o odjavi prejšnjega 
stalnega prebivališča in dokazilo o tem, da 

OPOMBE: 
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ima zagotovljene pogoje za stalno naselitev v 
določenem naselju. 

Kot dokaz po prejšnjem odstavku se štejejo 
odločba o dodelitvi stanovanja oziroma sta- 
novanjska pogodba, pogodba o nakupu sta- 
novanja oziroma listina o lastništvu stanova- 
nja oziroma stanovanjske hiše, overjena po- 
godba o podstanovanjskem razmerju ali over- 
jena izjava stanodajalca ali sorodnika, potrdi- 
lo organizacije združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti oziroma 
državnega organa o dovolitvi stalne naselitve 
v njihovih objektih ali drugi verodostojni do- 
kaz. 

Pristojni organ mora preveriti pravilnost na- 
slova na katerega se občan prijavlja. 

Pristojni organ lahko odkloni prijavo stal- 
nega prebivališča, dokler občan ne predloži 
dokazov iz prvega odstavka te teze. Takega 
občana za ta čas največ pa za dobo 60 dni, 
organ vpiše v razvid začasno prijavljenih 
oseb. 

Če občan, ki prijavlja stalno prebivališče iz 
upravičenih razlogov ne more predložiti potr- 
dila o odjavi prejšnjega stalnega prebivališča, 
lahko pristojni organ to dejstvo ugotovi tudi 
na podlagi drugih dokazil. 

7. teza 

Občan ne more prijaviti stalnega prebivali- 
šča v prostorih, ki so njegova last in so name- 
njeni za početek in rekreacijo, če v teh prosto- 
rih dejansko stalno ne prebiva. 

Varianta: ta teza se črta. 

8. teza 

Pristojni organ uvede postopek za ugotovi- 
tev dejstva, ali občan dejansko stalno prebiva 
v kraju prijavljenega stalnega prebivališča, če 
sumi, da je fiktivno prijavljen za stalno prebi- 
vanje v tem kraju. 

Na podlagi dokončne odločbe, s katero se 
ugotovi, da je občan fiktivno prijavljen, pri- 
stojni organ izbriše občana iz registra stalne- 
ga prebivalstva. Odločba ima značaj potrdila 
o odjavi stalnega prebivališča. 

9. teza 
Občan, ki potuje v tujino za več kot 3 mese- 

ce ali se izseli za stalno prebivanje v tujini, 
mora svoj odhod v tujino prijaviti pristojnemu 
organu, preden odpotuje. . 

Občan, ki se vrne iz tujine, kjer je prebival 
več kot tri mesece, v kraj stalnega prebivali- 
šča za več kot 30 dni ali z namenom, da bi tam 
stalno prebival, mora prijaviti pristojnemu or- 
ganu svojo vrnitev v 48 urah. 

III. PRIJAVA IN ODJAVA ZAČASNEGA 
PREBIVALIŠČA 

10. teza 

Prijava oziroma odjava začasnega prebivali- 
šča je obvezna za osebe, ki se nastanijo ali 
začasno prebivajo: 

- v objektih gostinskih ali drugih organiza- 
cij, ki sprejemajo goste na prenočišče in poči- 
tek; 

/ 

- v zdraviliščih, internatih, počitniških in- 
drugih podobnih domovih; 

- v domovih za ostarele in onemogle obča- 
ne, za oskrbovance, za invalidne osebe, v 
delovno varstvenih zavodih, prevzgojnih do- 
movih in drugih podobnih domovin oziroma 
zavodih; 

- v objektih organizacij združenega dela, ki 
imajo organizirano nastanitev svojih delav- 
cev;. 

- v objektih drugih organizacij, ki sprejema- 
jo ljudi na začasno prebivanje; 

- pri občanih, ki oddajajo sobe za plačilo 
turistom in drugim osebam. 

Prijava oziroma odjava začasnega prebiva- 
lišča je obvezna za osebe, stare nad 16 let, ki 
se mudijo izven kraja stalnega prebivališča v 
objektih, namenjenih za počitek in rekreacijo 
(počitniških hišicah) ali drugih objektih več 
kot 15 dni, vendar ne v objektih oziroma pri 
občanih iz prejšnjega odstavka. 

Prijava oziroma odjava začasnega prebiva- 
lišča je obvezna za osebe, ki so na obisku pri 
ožjih sorodnikih v kraju njihovega stalnega 
prebivališča, če se mudijo v tem kraju več kot 
30 dni. 

11. teza 

Ni treba prijaviti začasnega prebivališča 
oseb, ki se nastanijo v objektih organov za 
notranje zadeve, teritorialne obrambe in Ju- 
goslovanske ljudske armade, ki so namenjeni 
potrebam službe. 

Ni treba prijaviti začasnega prebivališča 
oseb, ki so sprejete v bolnišnico ali drug 
zdravstveni zavod zaradi zdravljenja. 

Uprave kazensko-poboljševalnih domov ni- 
so dolžne prijaviti oseb, ki so na prestajanju 
kazni. 

12. teza 

Gostinske in druge organizacije, ki spreje- 
majo goste na prenočišče in počitek, počitni- 
ški domovi, zdravilišča in občani, ki oddajajo 
sobe za plačilo turistom, morajo prijaviti go- 
ste v 12 urah po njihovem prihodu, drugi 
stanodajalci iz 10. teze tega zakona morajo 
prijaviti svoje goste v 24. urah po njihovem 
prihodu, odjaviti pa v 48. urah po njihovem 
odhodu. 

Pristojni organ lahko določi daljši rok za 
vložitev prijave oziroma odjave iz prejšnjega 
odstavka, če stanodajalec zaradi velike odda- 
ljenosti od kraja, kjer je sedež pristojnega 
organa oziroma postaje milice, ne more izpol- 
niti prijavne obveznosti v roku iz prejšnjega 
odstavka. 

13. teza 

Gostinske in druge organizacije ter občani 
iz prvega odstavka 10. teze tega zakona mora- 
jo voditi razvid o osebah, ki jih sprejemajo na 
prenočišče ali jim nudijo začasno nastanitev. 

Razvid o osebah, ki se sprejemajo na pre- 
nočišče se vodi s knjigo gostov s kopijo ali s 
knjigo gostov brez kopije, ki jo overi pristojni 
organ. 

Pristojni organ določi, katere knjige morajo 
voditi posamezni stanodajalci. 
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Stanodajalci, ki vodijo knjige gostov s kopi- 
jo, morajo prijaviti goste s kopijo iz knjige 
gostov, ostali stanodajalci pa na predpisanem 
obrazcu. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
morajo stanodajalci, ki so goste prijavili s 
kopijo iz knjige gostov, prijaviti osebo po pre- 
teku 30 dni nastanitve tudi na predpisanem 
obrazcu. 

Knjiga gostov se mora hraniti najmanj 3 leta 
potem, ko je zaključena. 

Organizacije in občani, ki so dolžni voditi 
knjigo gostov, morajo dati pooblaščeni osebi 
organa za notranje zadeve in osebi pristojne- 
ga organa na vpogled knjigo gostov ter ji dati 
potrebne podatke in pojasnila. 

14. teza 
Prijava začasnega prebivališča lahko traja 

največ 1 leto. 
V primeru daljšega začasnega prebivanja 

mora stanodajalec oziroma občan prijavo za- 
časnega prebivališča obnoviti v roku 8 dni od 
preteka enega leta. Po preteku roka 8 dni se 
občan briše iz razvida začasnega prebivali- 
šča. 

Šteje se, da.je občan neprijavljen, če ni po 
preteku enega leta v roku osmih dni obnovil 
začasnega prebivališča. 

15. teza 
V družbenem stanovanju, ki je občanu do- 

deljeno z odločbo organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti oziroma državnega organa, s kate- 
ro le-ti rešujejo stanovanjsko vprašanje svojih 
delavcev in njihovih družinskih članov, občan 
kot tudi njegovi družinski člani ne morejo 
prijaviti začasnega prebivališča. 

Pristojni organ, ki v postopku ugotovi, da se 
je občan začasno prijavil v nasprotju z določ- 
bo prejšnjega odstavka, takega občana kot 
tudi njegove družinske člane na podlagi do- 
končne odločbe briše iz razvida začasno pri- 
javljenih. 

IV. REGISTER STALNEGA 
PREBIVALSTVA, CENTRALNI 
REGISTER PREBIVALSTVA IN RAZVID 
ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA 

j 16. teza 
Register stalnega prebivalstva v občini in 

razvid začasnega prebivalstva vodi pristojni 
organ. 

Dvojnik registra stalnega prebivalstva za 
območje krajevnega urada vodi krajevni urad. 

Centralni register prebivalstva SR Slovenije 
vodi Zavod SR Slovenije za statistiko. To je 
evidenca stalno prijavljenih prebivalcev v SR 
Sloveniji. 

Zaradi vodenja podatkov v centralnem regi- 
stru aiva prebivalstva so pristojni občinski 
organi dolžni pošiljati Zavodu SR Slovenije za 
statistiko vse podatke o gibanju stalnega pre- 
bivalstva. 

17. teza 
Reigister stalnega prebivalstva vodi pristoj- 

ni organ v obliki kartoteke. 
Razvid začasnega prebivalstva pa vodi pri- 

stojni organ v obliki kartoteke, sestavljene iz 
predpisanih obrazcev ter kopij iz knjig gostov, 
po stanodajalcih in časovnem zaporedju. 

18. teza 
Centralni register, register stalnega prebi- 

valstva in razvid začasnega prebivališča se 
lahko vodijo po enotni metodologiji in enot- 
nih šifrantih, ki jih določi Republiški sekreta- 
riat za notranje zadeve v soglasju z Zavodom 
za statistiko, tudi na računalniku ali mikro 
filmu v skladu z veljavnimi predpisi. 

19. teza 
Pristojni organi in postaje milice s splošnim 

delovnim področjem ter drugi organi za no- 
tranje zadeve nadzorujejo, kako izvršujejo or- 
ganizacije in občani predpise o prijavljanju in 
odjavljanju stalnega in začasnega prebivali- 
šča ter o prijavljanju spremembe naslova sta- 
novanja. 

20. teza 
Na zahtevo organizacij združenega dela ter 

drugih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti, državnih organov in občanov, morajo or- 
gani, ki vodijo register stalnega prebivalstva 
in razvid o začasnem prebivališču, dati zahte- 
vane podatke iz registra oziroma razvida, če 
le-ti izkažejo upravičen interes. 

V. POOBLASTILA 
21. teza 

Republiški sekretar za notranje zadeve 
predpiše v soglasju z direktorjem Zavoda SR 
Slovenije za statistiko podatke, ki jih je treba 
dato ob prijavi oziroma odjavi stalnega prebi- 
vališča in ob spremembi naslova stanovanja, 
ter ustrezen obrazec. 

Republiški sekretar za notranje zadeve 
predpiše obrazec za prijavo in odjavo zača- 
snega prebivališča, način prijavljanja in vode- 
nja razvida začasno prijavljenih oseb, obrazec 
in način vodenja knjige gostov. 

Direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko 
predpiše v soglasju z republiškim sekretarjem 
za notranje zadeve obrazce osebnega kartona 
in kartona gospodinjstev ter pravilnik za vo- 
denje in vzdrževanje registra stalnega prebi- 
valstva in druge tehnične določbe. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

22. teza 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 din ali 

z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek: 
1. kdor da ob prijavi oziroma odjavi stalne- 

ga prebivališča ali prijavi spremembe naslova 
stanovanja, neresnične podatke z namenom, 
da pridobi zase ali za koga drugega premo- 
ženjsko ali drugo korist (prvi odstavek 3. 
teze); 

OPOMBE: 
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2. stanodajalec, ki omogoči prijavo stalne- 
ga prebivališča občanu v nasprotju z določbo 
prvega odstavka 3. teze; 

3. kdor ni prijavljen oziroma se izogiba pri- 
javi ali odjavi stalnega prebivališča sli prijavi 
spremembe naslova stanovanja (prvi in drugi 
odstavek 5. teze); 

4. kdor prijavi stalno prebivališče v objek- 
tu, ki je v lasti občana in je namenjen za 
počitek in rekreacijo, če v teh prostorih dejan- 
sko stalno ne prebiva (7. teza); 

5. stanodajalec, ki ne prijavi ali odjavi zača- 
snega prebivališča osebe, ki mora biti po tem 
zakonu prijavljena (prvi odstavek 10. teze); 

6. kdor ravna v nasprotju z določbami 13. 
teze; 

7. kdor prijavi začasno prebivališče v na- 
sprotju z določbo 15. teze. 

Za prekršek iz 5. in 6. točke rpejšnjega 
odstavka se kaznuje pravna oseba z denarno 
kaznijo od 50.000 do 100.000 din, njena odgo- 
vorna oseba pa z denarno kaznijo od 1.000 do 
10.000 din. 

23. teza 
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se 

kaznuje za prekršek: 
Za prekršek iz 4. točke prejšnjega odstavka 

se kaznuje pravna oseba z denarno kaznijo od 
10.000. do 50.000 din, njena odgovorna oseba 
pa z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din. 

VII. PREDHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 24. teza 

Po prenosu evidenc prijave in odjave stal- 
nega in začasnega prebivališča ob- 
čanov na računalnik se lahko ukinejo kartote- 
ke registra stalnega prebivalstva in kartoteke 
razvida začasnega prebivalstva. 

O ukinitvi iz prvega odstavka te teze odloči 
republiški sekretar za notranje zadeve na 
predlog predstojnika občinskega upravnega 
organa za notranje zadeve. 

25. teza 

S tem zakonom določeni izvršilni predpisi 
morajo biti izdani v roku enega leta po uvelja- 
vitvi tega zakona. 26 ^ 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o evidenci nastanitve občanov in 
o registru prebivalstva objavljenem v Ura- 
dnem listu SR Slovenije, št. 4/74. 

27. teza 

Izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakona 
o evidenci nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva (Ur. list SRS, št. 4/74), se uporab- 
ljajo do uveljavitve ustreznih predpisov, izda- 
nih na podlagi tega zakona, kolikor niso v 
nasprotju s tem zakonom. 

28. teza 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

PREDLOG ZAKONA 

o knjižničarstvu (ESA-112) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zakon ureja knjižničarsko dejavnost, nalo- 
ge in organiziranost, poslovanje in upravlja- 
nje knjižnic ter posebne naloge matičnih 
knjižnic in narodne knjižnice._ 

2. čien 

Knjižničarska dejavnost je po tem zakonu 
sistematično zbiranje, strokovno obdelova- 
nje, hranjenje in predstavljanje knjižničnega 
gradiva, njegovo dajanje v uporabo ter drugo 
bibliografsko, informacijsko, dokumentacij- 
sko in komunikacijsko delo, namenjeno jav- 
nosti. 

3. člen 

Knjižnično gradivo so po tem zakonu knji- 
ge, brošure, časniki, časopisi, disertacije, ka- 
talogi, prospekti, plakati, letaki, tiskovine, 
kartografske publikacije, separati, standardi, 
patenti, reprodukcije likovnih del, razgledni- 
ce, koledarji, fotografije, mikrofilmi, diami- 
krokartice, muzikalije, gramofonske plošče, 

tonske kasete, video kasete, magnetofonski 
in magnetni trakovi, rokopisi in druga gradi- 
va, ki jih ima knjižnica in so namenjena knjiž- 
ničarski dejavnosti. 

4. člen 

Knjižničarska dejavnost je namenjena izo- 
braževanju, razvoju strokovnega in razisko- 
valnega dela, prenosu znanja ter zadovoljeva- 
nju kulturnih potreb delovnih ljudi in obča- 
nov. 

Knjižničarska dejavnost je posebnega druž- 
benega pomena. 

5. člen 

Posebni družbeni interes je v knjižničarski 
dejavnosti zagotovljen z določitvijo pogojev 
in načina opravljanja te dejavnosti, s sodelo- 
vanjem delegatov ustanoviteljev, uporabni- 
kov, ki imajo dolgoročen interes za dejavnost 
knjižnice, organov družbenopolitičnih skup- 
nosti in družbenopolitičnih organizacij pri 
upravljanju knjižnice ter z drugimi oblikami 
družbenega vpliva v mejah in na način, ki ga 
določa zakon. 
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6. člen 
Knjižničarska dejavnost je pod enakimi po- 

goji namenjena vsem delavcem, delovnim lju- 
dem in občanom. 

Pogoje za uporabo knjižničnega gradiva 
določa samoupravni splošni akt knjižnice. 

II. KNJIŽNIČARSKA DEJAVNOST 
IN KNJIŽNICE 

7. člen 
Knjižnice so organizacije združenega dela, 

ki opravljajo knjižničarsko dejavnost kot glav- 
no dejavnost. Knjižnice so lahko organizirane 
tudi kot organizacijske enote v okviru kultur- 
nih, izobraževalnih, raziskovalnih in drugih 
organizacij združenega dela ali drugih druž- 
benih pravnih oseb ter državnih organov. 

Določbe tega zakona veljajo za knjižnice, ki 
so organizirane kot organizacije združenega 
dela. Določbe tega zakona, razen od 12. do 
14. člena ter od 21. do 26. člena veljajo tudi za 
knjižnice, ki so organizacijske enote kultur- 
nih, izobraževalnih, raziskovalnih in drugih 
organizacij združenega dela ali drugih druž- 
benih pravnih oseb ter državnih organov. 

8. člen 
Po ožjem namenu delovanja in po krogu 

občanov, ki so jim predvsem namenjene, so 
knjižnice: 
- splošno-izobraževalne, 
- šolske, 
- visokošolske oziroma univerzitetne, 
- specialne, 
- narodna knjižnica. 

Dejavnost splošno-izobraževalnih knjižnic - 
je namenjena predvsem vzgoji in izobraževa- 
nju ter zadovoljevanju kulturnih potreb obča- 
nov. 

Dejavnost šolskih knjižnic je namenjena 
predvsem vzgojnoizobraževalnemu procesu 
in potrebam učencev in delavcev v osnovnih 
in srednjih šolah. 

Dejavnost visokošolskih oziroma univerzi- 
tetnih knjižnic je namenjena predvsem vzgoj- 
noizobraževalnemu procesu in raziskovalne- 
mu oziroma umetniškemu delu ter potrebam 
študentov in delavcev na višjih in visokih šo- 
lah. 

Dejavnost specialnih knjižnic je namenjena 
predvsem strokovnemu in raziskovalnemu 
delu na posameznem področju družbenega 
dela in potrebam delavcev na tem področju. 

Dejavnost narodne knjižnice je namenjena 
predvsem hranjenju, predstavljanju in dajanju 
v uporabo knjižničnega gradiva, ki dokumen- 
tira slovensko duhovno ustvarjalnost, pospe- 
ševanju knjižničarske dejavnosti in povezova- 
nju knjižničnoinformacijskega sistema SR 
Slovenije. 

9. člen 
Knjižnice v SR Sloveniji delujejo kot enoten 

knjižnoinformacijski sistem, ki je sestavni del 
družbenega sistema informiranja. Povezuje 
se z enakimi sistemi v drugih jugoslovanskih 
republikah in pokrajinah ter v tujini. 

Knjižnice se v sodelovanju z informacijsko OPOMBE 
dokumentacijskimi službami raziskovalnih 
organizacij povezujejo tudi v znanstveno-in- 
formacijski sistem. 

10. člen 
Enotnost knjižničnoinformacijskega siste- 

ma zagotavljajo zlasti: 
- matične dejavnosti, 
- enotna strokovna obdelava knjižničnega 
gradiva, 
- enoten način zbiranja in obdelave informa- 
cij in podatkov, 
- enotno vodenje katalogov in druge doku- 
mentacije knjižničnega gradiva ter skupno 
zagotavljanje delovanja centralnih katalogov, 
- razvijanje medknjižnične izposoje. 

11. člen 
Knjižnice, ki so organizacije združenega' 

dela in knjižnice, ki so organizacijske enote 
kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih or- 
ganizacij združenega dela, se povezujejo v 
enoten knjižničnoinformacijski sistem. 

Knjižnice, ki niso zajete v prejšnjem odstav- 
ku tega člena, se vključujejo v enoten knjiž- 
ničnoinformacijski sistem v skladu s svojimi 
kadrovskimi in materialnimi možnostmi ter v 
dogovoru z matično knjižnico. 

12. člen 
Knjižnico kot delovno organizacijo lahko 

ustanovijo organizacije združenega dela, sa- 
moupravne interesne skupnosti, krajevne 
skupnosti, družbenopolitične skupnosti in 
druge družbene pravne osebe. 

Ustanovitelj knjižnice določi njeno vrsto, 
delovno področje in dolgoročno usmeritev v 
skladu z interesi in potrebami po knjižničarski 
dejavnosti ter zagotovi temeljne pogoje za 
njeno delo. 

Ustanovitelj knjižnice si mora pred sprejet- 
jem elaborata o družbeni in ekonomski upra- 
vičenosti njene ustanovitve preskrbeti soglas- 
je ustrezne samoupravne interesne skupnosti 
o upravičenosti ustanovitve knjižnice. 

Soglasje o upravičenosti ustanovitve sploš- 
no-izobraževalne knjižnice daje občinska kul- 
turna skupnost, o ustanovitvi šolske in viso- 
košolske oziroma univerzitetna knjižnica 
ustrezna izobraževalna skupnost, o ustanovi- 
tvi specialne knjižnice pa Raziskovalna skup- 
nost Slovenije. 

Skupaj z elaboratom o družbeni in ekonom- 
ski upravičenosti ustanovitve knjižnice mora 
ustanovitelj predložiti tudi dokaze o zagotov- 
ljenih temeljnih pogojih za delo knjižnice. 

13. člen 
Ustanovitelj daje soglasje k spremembam v 

organiziranju knjižnice. 
14. člen 

Knjižnica lahko začne z delom, ko za kultu- 
ro pristojni republiški upravni organ na pred- 
log republiške matične knjižnice ugotovi, da 
ima glede na predvideno dejavnost in vrsto: 
- ustrezen obseg in izbor knjižničnega gradi- 
va, ki je strokovno urejeno, 
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OPOMBE: - ustrezne strokovne kadre in 
- opremo in prostore, ki omogočajo upo- 

rabnikom dostop do knjižničnega gradiva, 
knjižničnim delavcev pa opravljanje nalog. 

Podrobnejše določbe o pogojih iz prejšnje- 
ga odstavka izda za kulturo pristojni republi- 
ški upravni organ. 

15. člen 

Knjižnica opravlja knjižničarsko dejavnost 
za področja, ki so določena v ustanovitvenem 
aktu knjižnice. Pri tem zlasti: 

- ugotavlja potrebe po knjižničnem gra- 
divu, 

- nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in 
obnavlja knjižnično gradivo, 

- skrbi za dostopnost knjižničnega gradi- 
va, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi 
izbiri in uporabi, 

- sodeluje v medknjižnični izposoji knjiž- 
ničnega gradiva, 

- vodi kataloge in drugo dokumentacijo 
knjižničnega gradiva ter evidenco o knjižni- 
čarski dejavnosti, 

- sodeluje pri sestavi centralnih katalogov, 
- v okviru znanstvenoinformacijskega si- 

stfema sodeluje s specializiranimi informacij- 
skimi centri pri sestavi podatkovnih baz, pri 
organiziranju pretoka informacij in pri pospe- 
ševanju informacijsko-dokumentacijske de- 
javnosti, 

- izdaja kataloge, bibliografije in druge 
strokovne publikacije o knjižničnem gradivu, 

- navaja občane in pravne osebe na upo- 
rabljanje knjižničnega gradiva ter znanstve- 
nih in strokovnih informacij, 

- samostojno in v sodelovanju s kulturni- 
mi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami 
ter društvi pripravlja prireditve in druge oblike 
razvijanja interesa za knjižnično gradivo in 
knjižničarsko dejavnost, 

- sodeluje z drugimi družbenimi pravnimi 
osebami in društvi pri zbiranju, urejanju, hra- 
njenju in uporabi njihovih knjižnih fondov ter 
jih vzpodbuja k vključevanju v enoten knjiž- 
nično informacijski sistem oziroma znanstve- 
no-informacijski sistem, 

- zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjiž- 
ničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih 
razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v 
vojni ter ob naravnih in drugih hudih nesre- 
čah. 

Knjižnice na območju ene ali več občin se 
dogovorijo, katera knjižnica bo v okviru svoje 
dejavnosti zbirala in dokumentirala tudi do- 
moznansko gradivo. 

16. člen 

Knjižnice vseh vrst v občini ali na širšem 
območju sodelujejo med seboj, usklajujejo 
svoje delovanje in razvoj, skupaj zagotavljajo 
dostopnost knjižničarskih storitev in si poma- 
gajo pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena 
tega zakona. 

17. člen 
Poleg sodelovanja po prejšnjem členu so- 

delujejo knjižnice pri uresničevanju progra- 
mov, pri določanju nabavne politike knjižnič- 

nega gradiva, pri izvajanju ukrepov za do- 
stopnost tega gradiva ter za razvijanje intere- 
sa za knjižničarsko dejavnost in pri ugotavlja- 
nju želja in potreb uporabnikov. 

V skladu s prejšnjim odstavkom sodelujejo 
zlasti splošnoizobraževalne knjižnice s kul- 
turnimi in vzgojnoizobraževalnimi organizaci- 
jami in društvi. Šolske, visokošolske oziroma 
univerzitetne in specialne knjižnice pa sode- 
lujejo z vzgojnoizobraževalnimi, raziskovalni- 
mi in drugimi organizacijami in strokovnimi 
društvi s področja, za katerega so ustanov- ■, 
Ijene. 

18. člen 
Visokošolske in specialne knjižnice, ki 

opravljajo knjižničarsko dejavnost na istem 
ali sorodnih znanstvenih oziroma strokovnih 
področjih se med seboj delovno povezujejo 
tako, da ena izmed njih opravlja nalogo 
osrednje knjižnice za določeno strokovno 
oziroma znanstveno področje. 

Naloge osrednje knjižnice za določena 
strokovna oziroma znanstvena področja lah- 
ko opravlja tudi univerzitetna knjižnica. 

Izobraževalna skupnost Slovenije in Razi- 
skovalna skupnost Slovenije določita na 
predlog organa iz 38. člena tega zakona kate- 
ra knjižnica bo opravljala naloge osrednje 
knjižnice in katere knjižnice se delovno pove- 
zujejo z osrednjo knjižnico. 

Osrednja knjižnica poleg nalog iz 15. člena 
tega zakona tudi usklajuje nabavo knjižnične- 
ga gradiva, posreduje v medknjižnični izposo- 
ji, skrbi za čim hitrejši pretok strokovnih in 
znanstvenih informacij o knjižničnem gradi- 
vu, usmerja knjižnično gradivo, ki ga knjižni- 
ce izločajo, vodi strokovne centralne kataloge 
in se povezuje s specializiranimi informacij- 
skimi centri. X1 19. člen 

Strokovno delo v knjižnicah opravljajo stro- 
kovno usposobljeni delavci. 

Vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe stro- 
kovnih delavcev v knjižnicah določi samou- 
pravni sporazum, ki ga sklenejo Kulturna 
skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost 
Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije 
na predlog organa iz 38. člena tega zakona. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnje- 
ga odstavka se določi tudi potek in vsebina 
pripravništva ter vsebina in postopek za 
opravljanje strokovnih izpitov pripravnikov 
knjižničarske stroke. 

20. člen 

Delavci splošno-izobraževalnih knjižnic pri- 
dobivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki 
ga knjižnica ustvari predvsem s svobodno 
menjavo dela v občinskih kulturnih skupno- 
stih, delavci šolskih, visokošolskih oziroma 
univerzitetnih ter specialnih knjižnic pa v 
ustreznih izobraževalnih in raziskovalnih 
skupnostih. 

Kadar pridobivajo delavci knjižnic dohodek 
s svobodno menjavo dela v večjih samouprav- 
nih interesnih skupnostih uskladijo.le-te med 
seboj kriterije, merila in druge pogoje svobo- 
dne menjave dela. 
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Materialne pogoje za delo knjižnice, ki je 
organizacijska enota izobraževalne, razisko- 
valne in druge organizacije združenega dela 
ali drugih družbenih pravnih oseb ter držav- 
nih organov zagotavlja organizacija združe- 
nega dela ali druga družbena pravna oseba 
oziroma državni organ v čigar sestavu je 
knjižnica. 

21. člen 
Knjižnico upravljajo delavci knjižnice, v za- 

devah posebnega družbenega pomena, dolo- 
čenih s tem zakonom, pa enakopravno sood- 
ločajo delegati ustanovitelja in uporabnikov, 
ki imajo dolgoročni interes za dejavnost knjiž- 
nice, ter delegatov organov družbenopolitič- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih organiza- 
cij (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene 
skupnosti). 

22. člen 
Organ upravljanja knjižnice je svet, ki ga 

sestavljajo delegati delavcev knjižnice in de- 
legati družbene skupnosti. 

Število delegatskih mest v svetu, uporabni- 
ke ter organe družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij, ki delegirajo v 
svet, določa statut knjižnice. 

23. člen 
Delegati družbene skupnosti v svetu knjiž- 

nice soodločajo zlasti: 
- o predlogu statuta, 
- o sprejemanju drugih samoupravnih 

splošnih aktov, razen tistih, ki urejajo delitev 
dela dohodka, namenjenega za osebno in 
skupno porabo in delovna razmerja, 

- o razvojnih programih in o razširitvi pro- 
storskih in tehničnih zmogljivosti knjižnice, 

- o predlogu smernic za pripravo plana, o 
predlogih elementov za sklepanje samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter dogovo- 
rov o temeljih plana družbenopolitičnih skup- 
nosti, 

- o planu knjižnice, 
- o letnem delovnem načrtu in zaključnem 

poročilu, 
- o temeljnih pogojih za pridobivanje do- 

hodka, 
- o finančnem načrtu, periodičnem in zak- 

ljučnem računu, 
- o določanju cen storitev, 
- o pogojih za dostopnost knjižničarskih 

storitev in o omejitvah dostopnosti posamez- 
nih delov knjižničnega gradiva, 

- o določanju prispevkov neposrednih 
uporabnikov, 

- o načelih in merilih kadrovske politike ter 
o njihovem izvajanju, 

- o imenovanju in razrešitvi ter o volitvah in 
odpoklicu poslovodnih in izvršilnih organov 
ter delavcev s posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi, 

- o spremembah v organiziranju. 
V zadevah iz prejšnjega odstavka je odloči- 

tev sprejeta, če so jo z ločenim glasovanjem 
sprejeli v enakem besedilu delegati delavcev 

in delegati družbene skupnosti. Če ni soglas- OPOMBE: 
ja, se prične usklajevalni postopek, ki ga do- 
loča statut knjižnice. 

24. člen 
Delo knjižnice je javno. 
Knjižnica obvešča javnost o svojem delu 

zlasti z objavljanjem: 
- informacij o dopolnjevanju knjižničnega 

gradiva, 
- poročil o dejavnosti in opravljenem delu. 
S samoupravnim splošnim aktom knjižnice 

se podrobneje določi način obveščanja jav- 
nosti. 

25. člen 
Statut knjižnice mora biti sprejet v soglasju 

z ustanoviteljem, potrdi pa ga izvršni svet 
skupščine občine, na območju katere ima 
knjižnica svoj sedež. 

26. člen w 
Zakonitost dela knjižnice nadzoruje za po- 

dročje kulture pristojni občinski upravni or- 
gan. 

III. MATIČNE KNJIŽNICE 

27. člen 
Knjižnice, ki opravljajo poleg dejavnosti iz 

15. člena tega zakona še posebne naloge, s 
katerimi utrjujejo in razvijajo strokovnost, or- 
ganiziranost, povezanost in enotnost knjižni- 
čarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ma- 
tične dejavnosti), so matične knjižnice. 

Matične knjižnice opravljajo matične dejav- 
nosti na določenem območju. 

28. člen 
Dejavnost matične knjižnice za območje 

več občin opravlja splošno-izobraževalna 
knjižnica, ki jo sporazumno določijo občinske 
kulturne skupnosti tega območja na predlog 
organa iz 38. člena tega zakona. 

Dejavnost matične knjižnice za območje SR 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: republiška 
matična knjižnica) opravlja narodna knjiž- 
nica. 

Pri uresničevanju nalog matične knjižnice 
lahko sodelujejo na predlog organa iz 38. 
člena tega zakona tudi druge knjižnice. Med- 
sebojne obveznosti pri uresničevanju teh na- 
log uredijo s samoupravnim sporazumom. 

29. člen 
Za opravljanje matičnih dejavnosti je lahko 

določena knjižnica, ki ima dovolj usposoblje- 
nih strokovnih kadrov, obsežno in urejeno 
knjižnično gradivo in primerno tehnično 
opremo. 

30. člen 
Matična knjižnica razvija strokovnost in or- 

ganiziranost knjižničarske dejavnosti, skrbi 
za strokovno izpopolnjevanje delavcev v 
knjižnicah in za usposabljanje drugih delav- 

priloga poročevalca 
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OPOMBE: cev> ki zunaj knjižnic urejajo in posredujejo 
knjižnično gradivo, usklajujejo politiko naba- 
ve knjižničnega gradiva, vodi razvid knjižnic 
in usmerja knjižnično gradivo, ki ga izločajo 
splošno-izobraževalne knjižnice. 

31. člen 

Matične knjižnice na narodnostno meša- 
nem območju posebej skrbijo tudi za strokov- 
nost in organiziranost knjižničarske dejavno- 
sti, namenjene pripadnikom italijanske oziro- 
ma madžarske narodnosti. 

y 32. člen 
Matična knjižnica spremlja, ocenjuje in 

usmerja strokovno knjižničarsko delo na pod- 
lagi podatkov, ki jih prejema od knjižnic, in z 
neposrednim pregledovanjem njihovega dela. 

Knjižnice morajo dajati matični knjižnici za- 
htevane podatke o svojem strokovnem delu in 
njenim delavcem omogočati pregled svoje 
dejavnosti. 

33. člen 
Matična knjižnic?! obvesti knjižnico o ugo- 

tovljenih strokovnih pomanjkljivostih pri nje- 
nem delu. 

Svet knjižnice mora obravnavati obvestilo iz 
prejšnjega odstavka in sporočiti matični 
knjižnici svoje odločitve glede odpravljanja 
ugotovljenih pomanjkljivosti. 

34. člen 

Za posebne naloge, ki jih opravljajo matič- 
ne knjižnice pridobivajo delavci teh knjižnic 
povračilo v izobraževalnih, kulturnih in razi- 
skovalnih skupnostih občin in republike. 

IV. NARODNA KNJIŽNICA 

35. člen 

Narodna knjižnica opravlja poleg nalog iz 
15. in 30. člena tega zakona naslednje poseb- 
ne naloge: 

- zbira in hrani vse knjižnično gmdivo, na- 
stalo na območju SR Slovenije, knjižnično 
gradivo o SR Sloveniji, o Slovencih in pripa- 
dnikih italijanske in madžarske narodnosti v 
SR Sloveniji ter izdaje slovenskih avtorjev v 
tujini ter drugo knjižnično gradivo iz tujine, 
natisnjeno v slovenskem jeziku, 

- zbira knjižnično gradivo, nastalo na ob- 
močju drugih republik in pokrajin SFR Jugo- 
slavije, 

- skrbi, da so v pomembnih knjižnicah v 
tujini dostopne slovenske publikacije in infor- 
macije o slovenskem tisku, 

- strokovno obdelujejo vse knjižnično gra- 
divo, ki izide v Sloveniji in omogoča knjižni- 
cam in drugim sprotno obveščenost o tem, 

- sestavlja naloge republiškega referalne- 
ga centra in se povezuje z drugimi referalnimi 
centri, 

- zbira, strokovno obdeluje in posreduje 
bibliografske informacije o slovenskem knjiž- 
ničnem gradivu in se vključuje v mednarodno 
izmenjavo informacij in knjižničnega gradiva, 

- skrbi za uvajanje sodobnih tehničnih 
sredstev in načinov dela na področju knjižni- 
čarstva. 

Narodna knjižnica opravlja kot republiška 
matična knjižnica tudi naslednje naloge: 

- razvija knjižničarsko stroko v SR Sloveni- 
ji ter vzpodbuja in organizira raziskovalno de- 
lo na področju knjižničarstva, 

- organizira strokovno izpopolnjevanje 
knjižničarskih delavcev v SR Sloveniji, 

- vodi centralne kataloge knjižničnega 
gradiva v SR Sloveniji. 

36. člen 

Delavci narodne knjižnice pridobivajo do- 
hodek iz celotnega prihodka, ki ga knjižnica 
ustvari predvsem s svobodno menjavo dela v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije, Kulturni 
skupnosti Slovenije in Raziskovalni skupnosti 
Slovenije. 

37. člen 

Slovenska narodna knjižnica je Narodna in 
univerzitetna knjižnica v Ljubljani. 

Ustanovitelj Narodne in univerzitetne knjiž- 
nice v Ljubljani je SR Slovenija. 

V. STROKOVNI SVET 
ZA KNJIŽNIČARSTVO SR SLOVENIJE 

38. člen 

Strokovni svet za knjžničarstvo SR Sloveni- 
je (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet) je 
skupni organ Kulturne skupnosti Slovenije, 
Izobraževalne skupnosti Slovenije in Razisko- 
valne skupnosti Slovenije za področje knjižni- 
čarstva. Strokovni svet pripravlja strokovne 
podlage, ki omogočajo usklajeno obravnava- 
nje problematike knjižničarstva v skupščinah 
Izobraževalne skupnosti Slovenije ter spreje- 
ma v skladu s tem zakonom strokovna navo- 
dila za poslovanje knjižnic. 

Strokovni svet: 
- obravnava stanje in razvoj posameznih 

knjižničnih mrež in celotnega knjižnično-in- 
formacijskega sistema, 

- spremlja vključevanje knjižnic v znan- 
stveno-informacijski sistem, 

- obravnava stanje in razvoj matičnih de- 
javnosti in predlaga mrežo matičnih knjižnic, 

- obravnava vprašanje enotnosti knjižni- 
čarske dejavnosti, posebno usklajevanja na- 
bavne politike in medknjižnične izposoje, 

- obravnava stanje in razvoj bibliotekarske 
stroke, raziskovalnega dela na tem področju 
in izobraževanja strokovnih kadrov, 

- obravnava problematiko vključevanja v 
knjižnično-informacijske sisteme v drugih ju- 
goslovanskih socialističnih republikah in po- 
krajinah ter v tujini, 

- predlaga normative in standarde knjižni- 
čarske dejavnosti, 

- določa enotno evidenco o knjižničnem 
gradivu, 

- sprejema navodila o medknjižnični izpo- 
soji v SR Sloveniji, 

- sprejema navodila za izločanje knjižnič- 
nega gradiva. 
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39. člen t 
Člane strokovnega sveta izvolijo Kulturna 

skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost 
Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije- 
izmed knjižničarskih delavcev in uporabni- 
kov. 

Samoupravne interesne skupnosti iz prejš- 
njega odstavka s skupnim aktom podrobneje 
določijo oblike in način dela, število članov in 
mandatno dobo članov strokovnega sveta. 

40. člen 
Strokovna in administrativna dela za stro- 

kovni svet opravlja Narodna in univerzitetna 
knjižnica v Ljubljani. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

41. člen 
Z denarno kaznijo do 50.000 din je za prekr- 
šek kaznovana knjižnica, 

- če ne vodi enotno in tekoče katalogov in 
obveznih evidenc in ne sodeluje redno pri 
delovanju centralnih katalogov (2. alinea 
10. člena), 
- če s svojim knjižničnim gradivom noče 

sodelovati v medknjižnični izposoji (3. alinea 
10. člena), 

- če ne da matični knjižnici zahtevanih po- 
datkov ali njenim delavcem ne omogoči pre- 
gleda svoje dejavnosti (drugi odstavek 
32. člena). 

Z denarno kaznijo do 5.000 din je kaznova- 
na za prekršek tudi odgovorna oseba knjižni- 
ce, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka 
tega člena. » 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
Knjižnice morajo uskladiti svojo organizaci- 

jo in delovanje ter samoupravne splošne akte 
z določbami tega zakona v enem letu po nje- 
govi uveljavitvi. 

43. člen # 
Za kulturo pristojni republiški upravni or- 

gan izda izvršilni predpis iz drugega odstavka 
14. člena tega zakona v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

44. člen 
Samoupravne interesne skupnosti iz druge- 

ga odstavka 18. člena oziroma prvega odstav- 
ka 28. člena tega zakona določijo, katere 
knjižnice bodo opravljale naloge osrednje 
knjižnice oziroma matične dejavnosti, v dveh 
letih po uveljaviti tega zakona. 

45. člen 
Samoupravne interesne skupnosti morajo 

začeti postopek za sklenitev samoupravnega 
sporazuma iz 19. člena tega zakona najkasne- 
je v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

46. člen 
Strokovni svet mora začeti z delom v šestih 

mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
47. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o knjižnicah (Uradni list SRS, št. 
11/65>- 48. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV » 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 

nije sta na sejah dne 27. maja 1981, Skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije pa na seji dne 26. maja 1981 sprejeli 
osnutek zakona o knjižničarstvu in naročili Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije da pripravi predlog zakona in pri tem 
upošteva pripombe, predloga in stališča delovnih teles skup- 
ščine in zborov, pripombe skupin delegatov in pripombe iz 
razprave delegatov na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval ve- 
čino pripomb iz razprave o osnutku zakona. 

I. 
V osnutku zakona ni bilo pripomb k splošnim določbam in 

je zakonski predlog glede tega nespremenjen. Dopolnjeno je 
le besedilo 4. člena zakona. 

II. 
i V poglavju >>Knjižničarska dejavnost in knjižnice« so se 
\pripombe in pomisleki nanašali zlasti na to, katere knjižnice 
1se morajo obvezno vključiti v enotni knjižnično-informacijski 
sistem. Predlagatelj je upošteval predloge, ki so se zavzemali, 
da se v enoten knjižnično-informacijski sistem vključijo tudi 
šolske knjižnice. 

V predlogu zakona je bolj točno opredeljeno, katere do- 
ločbe zakona se nanašajo na knjižnice, ki so organizirane kot 
organizacije združenega dela, katere pa na vse knjižnice, ne 
glede na njihovo organiziranost (7. člen). 

Naloga upravnega organa, da izda obvezna navodila o 
strokovnem poslovanju knjižnic, evidenci knjižničnega gra- 
diva in medknjižnični izposoji je prenesena med naloge Stro- 
kovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije. 

priloga poročevalca 

Spremenjeno je tudi določilo o vlogi samoupravnih intere- 
snih skupnosti pri ustanavljanju knjižnic. Določba iz osnutka 
zakona, da ustrezne SIS dajejo mnenje o upravičenosti usta- 
novitve knjižnice, je nadomeščena -s soglasjem". 

Določbe o povezovanju in sodelovanju knjižnic so v pred- 
logu zakona natančneje opredeljene. Tako je za visokošolske 
in specialne knjižnice določeno obvezno povezovanje tako, 
da ena izmed njih opravlja naloge osrednje knjižnice za dolo- 
čeno strokovno oziroma znanstveno področje. Katera knjiž- 
nica bo opravljala naloge osrednje knjižnice in katere knjiž- 
nice se bodo delovno povezovale s to knjižnico, bosta določili 
Kulturna skupnost Slovenije in Raziskovalna skupnost Slove- 
nije na predlog Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slove- 
nije. Takšno določilo o obveznem povezovanju knjižnic je 
nujno, če želimo preprečiti nadaljnje drobljenje knjižnic in 
njihovo nepovezanost, kar se sedaj kaže v številnih negativnih 
posledicah, tako zlasti pri nepotrebnem podvajanju nabave 
literature, težavah pri medknjižnični izposoji in podobno. 

Določilo iz osnutka zakona, ki je zgolj povzemalo splošna 
določila o načinih pridobivanja dohodka, je v predlogu za- 
kona konkretizirano za tisti del dohodka, ki ga delavci knjižnic 
pridobivajo s svobodno menjavo dela v samoupravnih intere- 
snih skupnostih. 

Določila o zadevah, o katerih y<svetu knjižnice soodločajo 
delegati družbene skupnosti, so v predlogu zakona natanč- 
neje opredeljene, zlasti zadeve pri sprejemanju planskih ak- 
tov. 

V predlogu zakona predlagatelj ni mogel upoštevati nasled- 
njih pripomb iz razprave o osnutku zakona: 

- pristojnosti, ki so dane upravnemu organu, naj se prene- 
sejo na Narodno in univerzitetno- knjižnico, 

- za splošno-izobraževalne knjižnice, ki so premajhne, da 
bi bile samostojne organizacije združenega dela, naj bi usta- 
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novitelji določili, da se vključijo kot organizacijske enote v 
najbližje knjižnice, 

- zakon naj določi nazive strokovnih knjižničarskih delav- 
ce v. 

V predlogu zakona so ohranjena določila, ki dajejo upravna 
pooblastila zgolj upravnemu organu, hkrati pa so njegova 
pooblastila skrčena na najnujnejša. Strokovne naloge pa so v 
večji meri prenešene na Strokovni svet za knjižničarstvo SR 
Slovenije. Predlagatelj ni mogel upoštevati pobude, da naj bi 
z zakonom obvezali knjižnice na določeno obliko samou- 
pravne organiziranosti. V praksi so zlasti splošno-izobraže- 
valne knjižnice organizirane kot organizacijske enote kultur- 
nih centrov v občinah. Predlagatelj meni, da je taka oblika 
samoupravne organiziranosti ustrezna. Pač pa je treba zago- 
toviti strokovno in delovno povezovanje knjižnic ne glede na 
to, kako so samoupravno organizirane. To težnjo zasledujejo 
zlasti določbe o organiziranosti matičnih dejavnosti in osred- 
njih knjižnicah. 

V predlogu zakona so ohranjene določbe, da vrsto in stop- 
njo strokovne izobrazbe delavcev v knjižnicah ter potek in 
vsebino pripravništva ter vsebino in postopek za opravljanje 
strokovnih izpitov določi samoupravni sporazum. Predlaga- 
telj meni, da je taka rššitev ustreznejša, ker bo mogoče s 
sporažumom bolj upoštevati specifičnosti posameznih vrst 
knjižnic in naravo njihovega dela. 

III. 
Poglavje o "Matičnih knjižnicah- je spodbudilo največ raz- 

prav. Zlasti so bili pomisleki glede predloga, da bi matično 
dejavnost organizirali teritorialno in po strokovnih oziroma 
znanstvenih področjih. Predlagatelj je zato upošteval pri- 
pombe iz razprve in, je v predlogu zakona določeno, da je 
matična dejavnost organizirana teritorialno - za območje več 
občin in za območje SR Slovenije. Vključeno je tudi določilo, 
da se lahko vključijo v uresničevanje nalog matične knjižnice 
tudi druge zainteresirane knjižnice. 

IV. 
Poglavje o nalogah narodne knjižnice je v skladu s pripom- 

bami dopolnjeno, prav tako je v predlogu zakona tudi dolo- 
čeno, kako delavci narodne knjižnice pridobivajo dohodek. 

V. 
Javna razprava je podprla zamisel o ustanovitvi Strokov- 

nega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije kot skupnega or- 
gana Izobraževalne, Kulturne in Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. V predlogu zakona je namen ustanovitve Strokovnega 
sveta podrobneje opredeljen. Strokovni svet bo pripravljal 
strokovne podlage, ki bodo delegatom v organih Izobraže- 
valne, Kulturne in Raziskovalne skupnosti Slovenije omogo- 
čile odločanje o problematiki knjižničarstva, hkrati pa bo 
Strokovni svet tudi samostojno sprejemal strokovna navodila 
za poslovanje knjižnic. 

VI. 
Uveljavitev predlaganega zakona ne bo zahtevala novih 

finančnih sredstev. Sredstva, ki jih je doslej za delovanje 
republiške matične knjižnice deloma zagotavljal proračun SR 
Slovenije, bodo v prihodnje zagotavljale ustrezne samou- 
pravne interesne skupnosti. 

S predlaganim zakonom bo uveljavljenih nekaj ukrepov, ki 
bodo prispevali k racionalizaciji delovanja knjižničarstva y SR 
Sloveniji. 

Upravne pristojnosti so skrčene na najnujnejše in se omeju- 
jejo na presojo izpolnjevanja pogojev za začetek dela knjiž- 
nice. Vse upravne odločitve bodo temeljile na predlogih 
ustreznih strokovnih teles oziroma služb in ne bodo zahtevale 
novih delavcev. 

Med nalogami matične knjižnice ni več predvideno zbiranje 
nikakršnih evidenc o knjižničarski dejavnosti. Matične knjiž- 
nice se bodo glede podatkov v prihodnje naslanjale na redno 
statistično službo, ki pa jo bo treba izboljšati. 

Z uvedbo Strokovnega sveta za knjižničarstvo SR Slovenije 
kot skupnega organa treh samoupravnih interesnih skupno- 
sti, v katerih knjižnice menjavajo svoje delo, pa bo obravnava- 
nje področja knjižničarstva enotno in racionalnejše saj bo 
temeljilo na enotnih strokovnih podlagah, ki jih bo pripravljal 
strokovni svet. Sedaj to dela vsaka samoupravna interesna 
skupnost zase in s svojo strokovno službo. 

OSNUTEK ZAKONA 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 

za leto 1981 (ESA-957) - povzetek    

Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1981 in zakon o 
spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 je 
sprejela Skupščina SR Slovenije 25. decembra 1980 in 29. 
julija 1981. 

V skladu s stališči in sklepi, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o gospodarskih gibanjih v 
SR Sloveniji v prvih dveh mesecih leta 1981 in predlogov 
ukrepov za uresničevanje resolucije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981, je bil zaradi 
potrebnega varstva življenjskega standarda delovnih ljudi ter 
zaradi zagotovitve nemotene oskrbe z osnovnimi živili skle- 
njen družbeni dogovor o načinu zagotavljanja in usmeritvi 
družbenih sredstev za nadomeščanje drobnoprodajnih cen 
osnovnih živil v letu 1981. Realizacija tega dogovora je zahte- 
vala, da se je presežek prihodkov davka iz dohodka TOZD po 

PR3HODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE DOSEŽENI V LETU 1981 

zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1980 v višini 42.928.706,30 din v celoti preusmeril za kompen- 
zacije pri samoupravnem skladu za intervencije v kmetijstvu 
in porabi hrane, da so se za 2% znižala sredstva neto republi- 
škega proračuna, ki so se prav tako usmerila v samoupravni 
sklad ter da se je z zakonom o spremembi zakona o prora- 
čunu SR Slovenije uvedla povečana stopnja republiškega 
davka iz osebnega dohodka od 1% na 1,9% za obdobje od 1/8 
do 31/12-1981. 

Celoten obseg republiškega proračuna je po zakonu o spre- 
membah zakona o proračunu SR Slovenije znašal 
19.990.100.000 din, od tega je obveznost do prispevka prora- 
čuna federacije znašala 10.664.700.000 din ali 53,35% v struk- 
turi odhodkov proračuna SR Slovenije. 

PRIHODKI Prihodki na ravni 
SR Slovenije 

Temeljni davek od 
prometa proizvodov 

Skupaj 

1. Predvideni prihodki 
2. Realizirani prihodki 
3. Odstotek realizacije 

9.325.400.000,00 
9.283.577.104,17 

99,55 

10.664.700.000,00 
10.569.119.506,28 

99,10 

19.990.100.000,00 
19.852.696.610,45 

99,31 

Skupni doseženi prihodki proračuna SR Slovenije, to je 
prihodki na ravni SR Slovenije in priliv temeljnega davka od 
prometa proizvodov so znašali 19.852.696.610,45 djn ali 
99,31%. Prihodki na ravni SR Slovenije so bili doseženi z 
99,55% letnega plana z vključitvijo 150.000.000 din uporablje- 

nih sredstev rezerv SR Slovenije v skladu s 44. členom zakona 
o proračunu SR Slovenije, kar pomeni, da je dosežena reali- 
zacija prihodkov na ravni SR Slovenije kljub uporabi sredstev 
rezerve SR Slovenije za 41.822.895,83 din zaostajala za spre- 
jetim planom prihodkov za leto 1981. 
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1. Davek iz dohodka TOZD 
Davek iz dohodka TOZD, ki je bil za leto 1981 predviden v 

višini 2.165.100.000 din, je bil dosežen z 1.952.991.304,76 din 
ali 90,20%. Tako je realizicija davka iz dohodka TOZD V letu 
1981 zaostajala za predvideno realizacijo za 9,80% ali za 
212.108.695,24 din, kar je bila posledica poračuna obveznosti 
po zaključnih računih za leto 1980, znižane davčne stopnje v 
letu 1981 ter vseh sprejetih olajšav za obračunavanje davka iz 
dohodka TOZD. 
2. Republiški davek iz osebnega dohodka po 
stopnji 1% 

Republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 1 % je bil 
za leto 1981 predviden v višini 1.336.000.000 din in dosežen z 
1.476.656.057,20 din to je z 110,53% ali za 140.656.057,20 din 
več kot je bilo predvideno. Ocena tega davka je bila izdelana 
na podlagi dovoljnega resolucijskega porasta osebnih do- 
hodkov za leto 1981, ob nespremenjeni davčni stopnji in ob 
upoštevanju spremenjene strukture osebnega dohodka. 
3. Republiški davek iz osebnega dohodka po 
stopnji 0,9% 

Republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,9%, ki 
je bil uveden z zakonom o spremembah zakona o proračunu 
SR Slovenije, je bil za obdobje petih mesecev predviden v 
višini 614.000.000 din in dosežen v višini 551.972.677,55 din ali 
z 89,90%. Prihodki od povečane stopnje republiškega davka 
iz osebnega dohodka so bili v skladu s spremembo zakona o 
proračunu SR Slovenije odvedeni v višini 459.133.083,45 din 
na žiro račun sredstev za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane za zaščito življenjskega standarda prebivalstva ter upo- 
rabljeni v višini 92.839.594,10 din za obveznosti na ravni SR 
Slovenije. 

4. Davek iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji 

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki 
se plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja 
je bil predviden v višini 714.000,000 din. Dosežena realizacija 
tega davka je znašala 121,06%, kar je za 150.406.921,50 din 
več kot je bilo predvideno. 

Doseženi prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1981 so 
bili po proračunu in poznejših spremembah razporejeni za 
naslednje namene: 

1. Sredstva za delo organov 
V okviru dohodka delovnih skupnosti organov so bila po- 

rabljena sredstva v višini 3.087.302.907,70 din in sicer za 
osebne dohodke delovnih skupnosti 2.761.836.943 din za 
delo v posebnih pogojih 182.385.488,70 din in za sklad 
skupne porabe 143.080.476 din. 

Pri dodeljevanju sredstev za osebne dohodke so bila upo- 
števana določila dogovora o družbeni usmeritvi razporejanja 
dohodka v letu 1981, po katerem je morala rast osebnih- 
dohodkov v organih, ki se financirajo iz republiškega prora- 
čuna, zaostajati najmanj 10% za rastjo osebnih dohodkov 
delavcev v združenem delu in kriteriji, ki jih je potrjeval Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. S sklepom Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije z dne 4. 6. 1981 se je organom 
povečal obseg sredstev za oblikovanje osebnih dohodkov 
funkcionarjev in delavcev delovnih skupnosti za 10% od 1. 
januarja 1981 dalje in s sklepom z dne 11. 11. 1981 za nadalj- 
njih 10 ^ od 1. julija 1981 dalje. To pomeni, da je poraba 
sredstev za osebne dohodke v republiški upravi v letu 1981 
zaostajala za možno rastjo za 5,3 indeksnih točk ali 20,3%, 

5. Davek iz skupnega dohodka občanov 
Davek iz skupnega dohodka občanov v strukturi prihodkov 

neto proračuna SR Slovenije ni predstavljal pomembnejšega 
vira, zato njegova visoka realizacija v letu 1981 v višini 
257,72% ali za 26.812.730,65 din več kot je bilo predvideno, ni 
bistveno vplivala na skupno realizacijo neto proračuna SR 
Slovenije za leto 1981. 

6. Posebni republiški davek od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve 

Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve je v strukturi realiziranih prihodkov neto 
proračuna SR Slovenije predstavlja! največji delež, to je 
43,38%. Dosežena realizacija tega davka je znašala 100,93% 
in je bila odraz različnih gibanj v proizvodnji, v potrošnji in na 
področju cen, kakor tudi v veliki odvisnosti od gibanja oseb- 
nih dohodkov in kupne moči prebivalstva. 
7. Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje 
osebe 

Davek na dobiček tujih oseb od vlaganja sredstev tujih oseb 
v domačo OZD za skupno poslovanje, je bil za leto 1981 
predviden v višini 39.600.000 din in realiziran z 47.091.673,70 
din ali 118,92%. 

8. Temeljni davek od prometa proizvodov 
Priliv temeljnega davka od prometa proizvodov, ki je name- 

njen za plačilo prispevka proračunu federacije je bil do 22. 
januarja 1982, ko je SR Slovenija poravnala celotno obvez- 
nost do prispevka proračunu federacije za leto 1981 dosežen 
v višini 10.150.700.000,03 din ali 95,18%. Ker bi morala SR 
Slovenija v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna 
federacije za leto 1981 poravnati celotno obveznost do pri- 
spevka proračunu federacije do 31. decembra 1981, priliv 
temeljnega davka od prometa proizvodov pa je na ta dan 
znašal le 9.236.395.036,63 din, je morala SR Slovenija za 
dokončno izpolnitev obveznosti uporabiti tudi sredstva re- 
zerve SR Slovenije, neto prihodke proračuna SR Slovenije in 
sredstva združena po dogovoru o zagotavljanju dela sredstev 
za pospeševanje izvoza. 

Skupaj 

L100.000 
16.610,45 

99,31 

medtem ko znaša zaostajanje za rastjo osebnih dohodkov v 
gospodarstvu v letu 1981 kar 30,3%. 

Za delo v posebniti pogojih so bila v letu 1981 zagotovljena 
organom za notranje zadeve in zavodom za izvrševanje ka- 
zenskih sankcij sredstev v višini 182.385.488,70 din in so bila v 
celoti porabljena. 

V okviru sredstev sklada skupne porabe so se organom 
zagotavljala sredstva za izobraževanje, odpravnine, jubilejne 
nagrade, regres za letni dopust, regres za prehrano in druge 
skupne potrebe. Višino posameznih prejemkov je opredelil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s sklepom, upoštevaje 
določila 20. člena dogovora o uresničevanju družbene usme- 
ritve razporejanja dohodka v letu 1981. 

Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena in po- 
rabljena v višini 431.997.517 din v skladu s sklepom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki je določil višino osebnih 
prejemkov, ki so jih organi v letu 1981 lahko izplačevali iz 
materialnih stroškov, upoštevaje določilo aneksa o skupnih 
usmeritvah za urejanje rasti obsega stroškov za dnevnice za 
službena potovanja, nadomestila za prevozne stroške na služ- 
benem potovanju, izdatkov za reprezentanco, za avtorske 
honorarje, izdatkov po pogodbah o deiu in izdatkov za re- 
klamo in propagando. Za opremo so bila zagotovljena sred- 
stva v višini 160.528.513 din in porabljena predvsem za na- 

ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE IZVRŠENI V LETU 1981 

ODHODKI Odhodki na ravni Obveznost do 
    SR Slovenije proračuna federacije 
1. Predvideni odhodki 9.325.400.000 10.664 700 000 19 990 
2. Izvršeni odhodki 9.187.996,610,45 10.664.700.000 19 852 69' 
3. Odstotek realizacije 98,53 100 
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bavo specifične in nujno potrebne opreme organov za notra- 
nje zadeve. 

Za posebne nafnene so bila zagotovljena in porabljena 
sredstva v višini 530.066.314,40 din za kritje določenih potreb 
pri izvrševanju nalog, ki so vezana na eksterno dejavnost 
organov. 
2. Dejavnost republiških družbenopolitičnih 
organizacij 
„ V proračunu SR Slovenije so bila za dejavnost republiških 

družbenopolitičnih organizacij odobrena in porabljena sred- 
stva v višini 393.824.737,65 din. S temi sredstvi je SR Slovenija 
financirala obveznosti, ki imajo značaj splošnih republiških 
potreb (to so ustavne obveznosti republike v zamejstvu, pro- 
slave republiškega pomena, sofinanciranje s SR Hrvaško, 
financiranje narodnosti, sofinanciranje druge izdaje Enciklo- 
pedije Jugoslavije, sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slove- 
nije in mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru) ter 
družbenopolitčne organizacije in društva. 

3. Negospodarske investicije 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije in po poznejših spre- 

membah je bilo zagotovljeno za financiranje negospodarskih 
investicij 720.300.884,65 din in porabljeno za 719.826.270,75 
din ali 99,93% za: 

- obveznosti po odlokih in zakonih v višini 482.573.737 din 
ali 100 odstotkov od predvidenih sredstev 

- odplačevanje anuitet za kredite, ki jih je najela republika v 
višini 30.310.260,10 din ali 98,56 odstotka. 

-obveznosti po pogodbah, družbenih dogovorih in po skle- 
pih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v višini 
167.681.596 din ali 99,98 odstotka predvidenih sredstev 

- nove odločitve investicijskih vlaganj v negospodarstvo po 
sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v višini 
21.798.207,95 din ali 100 odstotkov ter za 

- investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih or- 
ganov v višini 17.462.469,70 din. 
4. Znanstvena dejavnost 

Za financiranje znanstvene dejavnosti so bila porabljena 
sredstva v višini 55.202.223,70 din ali 99,97 odstotka in sicer 
za dejavnost zavodov (SAZU, Mednarodni center za upravlja- 
nje podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju), za sofi- 
nanciranje znanstveno raziskovalnih projektov enoletnega in 
večletnega značaja, za poravnavo že obstoječih pogodbenih 
obveznosti iz naslova srednjeročnega družbenega plana SRS 
do leta 1985, ki so bile dokončane v letu 1981 ter za potrebe 
priprav dolgoročnega plana SRS na podlagi odloka. 

5. Kulturno prosvetna dejavnost 
V okviru kulturno prosvetne dejavnosti so bila za naloge, ki 

jih republiški organi in organizacije opravljajo na podlagi 
medrepubliških in mednarodnih pogodb ter za naloge dolo- 
čene z zakonskimi predpisi, odobrena sredstva v višini 
14.574.893 din, porabljena pa v višini 13.105.524,05 din ali 
89,92 odstotka. 
6. Varstvo borcev NOV in socialno varstvo 

SR Slovenija je za izpolnitev svojih ustavnih obveznosti iz 
naslova varstva borcev NOV, ki jih določa zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju in drugi republiški predpisi 
ter za izpolnitev obveznosti iz naslova socialnega varstva 
nekaterih kategorij občanov porabila sredstva v višini 
1.318.543.682,65 din ali 99,94 odstotka, predvidenih sredstev. 

7. Dopolnilna sredstva občinam 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije je biio za dopolnilna 

sredstva občinam predvideno in porabljeno 220.000.000 din 
in sicer za akontacije dopolnilnih sredstev za delo občinskih 
upravnih organov, za reševanje problematike splošne porabe 
na področju negospodarskih investicij v občinah ter za obli- 
kovanje občinskih blagovnih rezerv in plačilo kompenzacij v 
dopolnjevanih občinah. 
8. Intervencije v gospodarstvo 

Sredstva za intervencije v gospodarstvo so bila z zakonom 
o proračunu SR Slovenije zagotovljena v višini 840.721.569 
din. na podlagi poznejših sprememb, še posebej pa z zako- 

nom o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije zvišana 
na 1.686.870.569 din in porabljena v višini 1.577.863.883 din 
ali 93,54 odstotka za naslednje namene: 

- Intervencije v proizvodnji hrane v višini 564.654.555,45 din 
- blagovne rezerve v višini 243.536.588,85 din, 
- druge intervencije na področju kmetijstva in gozdarstva v 

višini 32.130.000 din, 
- druge intervencije v gospodarstvo na ravni SR Slovenije v 

višini 151.144.800 din in 
- intervencije v porabi hrane v višini 586.397.938,70 din. 

9. Tekoče proračunske rezerve 
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna SR Slo- 

venije za leto 1981 so bila na podlagi sprejetih sklepov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije oz. koordinacijske komi- 
sije porabljena v višini 41.644.649,95 din ali 98,45 odstotka 

10. Sredstva rezerve SR Slovenije 
•V letu 1981 se je vršil na podlagi 3. člena zakona o prora- 

čunu SR Slovenije odvod 1 odstotek sredstev, obračunan od 
vsote priliva prihodkov neto proračuna SR Slovenije. 

11. Zvezne obveznosti prenešene na republike 
in AP ter sklad solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju 

Za zvezne obveznosti prenešene na republike in AP je bilo v 
letu 1981 porabljeno 107.129.362,60 din predvsem za financi- 
ranje odplačil inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije, 
odplačil inozemskih dolgov Jugoslovanski investicijski banki, 
odplačilo VII. obroka kredita Narodni banki Jugoslavije ter 
provizije Narodni banki Jugoslavije za sredstva, odstopljena 
SR Sloveniji v trajno last. 

Ker so bila po podatkih upravnega odbora Sklada solidar- 
nosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju na žiro 
računu Sklada tekom leta neangažirana sredstva v višini 
1.395.024.132 din je bilo na podlagi sklepa upravnega odbora 
dogovorjeno, da republike in AP svoje obveznosti ne izpolnu- 
jejo, dokler bodo na žiro računu sklada neangažirana sred- 
stva. Na podlagi take odločitve je zato Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejel sklep, da se neporabljena sredstva 
sklada uporabijo za nemene za katere sredstva v proračunu 
niso bila zagotovljena oz. niso bila zagotovljena v zadostni 
višini. 

12. Popis prebivalstva 
Za financiranje popisa prebivalstva na podlagi zakona o 

popisu prebivalstva gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 
v letu 1981 je bilo zagotovljeno in porabljeno 163.522.039 din. 

13. Sredstva za stimulacijo izvoza 
SR Slovenija je v skladu s 5. členom družbenega dogovora 

o načinu zagotavljanja in usmerjanja dela družbenih sredstev 
za pospeševanje izvoza, vplačala iz sredstev republiškega 
proračuna 42.073.000 din. 

14. Obveznost SR Slovenije do prispevka 
proračuna federacije 

Obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije 
za leto 1981 je znašala 10.664.700.000 din ali 16,72 odstotka v 
skupni vsoti prispevkov republik in AP proračunu federacije 
za leto 1981 in je bila v primerjavi z letom 1980 za 67,40 
odstotka višja. 

SR Slovenija je poravnala celotno obveznost šele 22. ja- 
nuarja 1982 iz doseženega priliva temeljnega davka od pro- 
meta proizvodov ter iz posojenih sredstev rezerve SR Slove- 
nije, neto prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 1982, 
sredstev za pospeševanje izvoza ter neporabljenih prihodkov 
na ravni SR Slovenije za leto 1981 Sredstva rezerve SR 
Slovenije, neto prihodkov proračuna SR Slovenije in sredstva 
za pospeševanje izvoza so služila kot začasna premostitev za 
reševanje problema plačila prispevka proračuna federacije in 
jih bo potrebno vrniti iz priliva temeljnega davka od prometa 
proizvodov za leto 1982. 
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