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I. USTAVNA PODLAGA ZA SKLENITEV
DRUŽBENEGA DOGOVORA
Ustavna podlaga za sklenitev družbenega dogovora je 124.
člen ustave SFRJ, ki določa, da z družbenim dogovorom
organizacije združenega dela, zbornice in druga splošna
združenja, samoupravne interesne skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti, organi družbenopolitičnih
skupnosti, sindikati in druge družbenopolitične in družbene
organizacije zagotavljajo in usklajujejo samoupravno urejanje
družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena za udeležence dogovora aH splošnega družbenega pomena.
Z družbenim dogovorom o skupnih elementih stanovanjske
in komunalne politike so zajeta nekatera vprašanja, ki jih
federacija v skladu z 281. členom ustave SFRJ ureja po
zveznih organih, in sicer: amortizacija (3. točka - pravice
delavcev v združenem delu in obveznosti OZD in družbenopolitičnih skupnosti glede sredstev v družbeni lastnini), kreditno-monetarni sistem (5. točka - monetarni sistem in drugi
predpisi ter temelji kreditnega in bančnega sistema) ter jugoslovanski standardi (13. točka - standardi in tehnični normativi ter izvrševanje zveznih predpisov na tem področju).
V 257. členu ustave SFRJ je med drugim navedeno, da se z
družbenim planom Jugoslavije določa skupna ekonomska
politika ter smernice in okviri za ukrepe ekonomske politike in
druge ukrepe, ki jih sprejemajo organi federacije oziroma
organi republik in avtonomnih pokrajin.
Ker pri sklenitvi družbenih dogovorov, s katerimi se v okviru
funkcij federacije zagotavlja in usklajuje samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov sodeluje v
skladu z ustavo SFRJ tudi organ federacije in ker so s tem
dogovorom predvidena takšna vprašanja, ki jih federacija
ureja po zveznih organih, mora Skupščina SFRJ sodelovati
pri sklenitvi družbenega dogovora o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA
DRUŽBENI DOGOVOR
Stanovanjsko vprašanje kot eden najpomembnejših dejavnikov socialne varnosti delovnih ljudi in občanov je v sedanjih
razmerah našega družbenoekonomskega razvoja v središču
pozornosti tako posameznikov kot tudi drugih subjektov
družbene*skupnosti. Poleg problema brezposelnosti je ta
problem eden izmed največjih problemov v družbi. Poleg
pomena, ki ga ima stanovanjska graditev za življenjsko raven
delovnih ljudi zaradi svoje izjemne propulzivnosti, uporabe
domačih surovin, materiala in opreme ter povečanega zaposlovanja, je v ekonomski stabilizaciji tudi pomemben dejavnik
za dinamiziranje skupne materialne pdroizvodnje in oživljanje
celotnega gospodarstva.
Na področju stanovanjske graditve in stanovanj ter komunalnih storitev je vrsta problemov in težav, ki jih je treba
odpraviti s skupno politiko. Eden izmed glavnih vzrokov je
počasno razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov, zaradi česar ni dosledno uveljavljeno samoupravno
odločanje delovnih ljudi in občanov o vseh bistvenih vprašanjih stanovanjske politike, pa tudi samoupravne interesne
stanovanjske skupnosti niso postale mesto enakopravnega
dogovarjanja in usklajevanja interesov delavcev. Drugi vzroki
so lahko: nepravočasno in neustrezno načrtovanje in projektiranje, počasna priprava in težave pri zagotavljanju lokacij ter
visoki izdatki za njihovo urejanje, visoka rast cen stanovanj in
gradbenega materiala, deficitarnost posameznih vrst tega
materiala in opreme za vgraditev, nesmotrn in nesodoben
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način graditve, nizka storilnost v gradbeništvu, številni posredniki in nezadostna dohodkovna povezanost udeležecev v
stavanjski graditvi, realno zmanjšanje obsega izločenih sredstev, še vedno nizke stanarine, nazadostno angažiranje osebnih sredstev, nerazvito stanovanjsko zadružništvo itd.
Skupna globalna politika naše države na stanovanjskokomunalnem področju je bila sprejeta z resolucijo X., XI. in
XII. kongresa ZKJ ter VIII. in IX. kongresa Sindikata Jugoslavije. Neposredni in dolgoročni cilji so prikazani tudi v separatu komisije zveznih družbenih svetov za vprašanja ekonomske stabilizacije - »Dolgoročni program ekonomske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva« ter v
osnutku resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984.
III. CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI IN RAZLOGI
ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA DOGOVORA
Glede na stanje pri stanovanjski graditvi in potrebo po
hitrejšem reševanju težav, ki preprečujejo povečano graditev
stanovanj, ter različen položaj v republikah in pokrajinah, je
potrebno za vso državo določiti posamezne skupne elemente
stanovanjske in komunalne politike. Ti elementi bi omogočili
uresničevanje določenih ciljev, kot so na primer: nadaljnji
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem in komunalnem področju, usklajevanje akcij in
ukrepov za približno enakopraven položaj delovnih ljudi in
občanov pri reševanju njihovih stanovanjskih potreb in odpravljanja socialnih razlik, konkretizacija dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na stanovanjskem in komunalnem področju, ekonomske stanarine in cene komunalnih
storitev, organizirano delovanje za stabilizacijo gradbenih
stroškov in cene stanovanja, namenska uporaba sredstev za
stanovanjsko in komunalno graditev, angažiranje osebnih
sredstev delovnih ljudi.in občanov in razvoj stanovanjskega
zadružništva, varstvo življenjske ravni družin z nizkimi prejemki in vzajemnost pri solidarni stanovanjski graditvi, ponovna uveljavitev hišne samouprave in večje angažiranje investitorja pri upravljanju in vzdrževanju družbenega stanovanjskega sklada, usklajevanje obsega stanovanjske graditve
in komunalnega opremljanja naselij z možnostmi gospodarjenja ter varčevanje energije, materiala in drugega, da bi racionalizirali graditev stanovanj in stanovanjskih naselij.
Zvezni izvršni svet in izvršni sveti skupščin republik in
avtonomnih pokrajin so 15. decembra 1977sklenili dogovor o
posameznih elementih skupne stanovanjske politike (Uradni
list SFRJ, št, 11/78). Ta dogovor je nehal veljati s potekom
planskega obdobja 1976-1980.
Na pobudo republiških in pokrajinskih komitejev za urbanizem ter stanovanjske in komunalne dejavnosti in stalne konference mest in občin Jugoslavije je bilo dogovorjeno, da je
treba pripraviti družbeni dogovor o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike.
IV. TEMELJNA NAČELA, NA KATERIH TEMELJI
SKLENITEV DRUŽBENEGA DOGOVORA
Skenitev družbenega dogovora o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike temelji na načelih, s katerimi je
med drugim mišljeno: delovni ljudje in občani morajo biti v
približno enakem položaju pri reševanju svojih stanovanjskih
potreb, odpravljati je treba socialne razlike na podlagi reševanja stanovanjskih potreb, treba je realno povečevati stanarine
in cene komunalnih storitev, da bi postale ekonomsko opravičene, nujna je uvedba deleža osebnih sredstev delovnih ljudi
in občanov za reševanje stanovanjskih problemov in zavarovati je treba življenjsko raven družin z nizkimi prejemki.
poročevalec

V. MOŽNI UDELEŽENCI PRI SKLENITVI
DRUŽBENEGA DOGOVORA
Po ustavni podlagi in sklepih Zveznega zbora Skupščine
SFRJ, ki se nanašajo na družbene dogovore (Uradni list SFRJ,
št. 49/79), naj bi bili udeleženci tega družbenega dogovora
Skupščina SFRJ ter skupščine republik in avtonomnih pokrajin, kajti ta dogovor določa politiko stanovanjske in komunalne graditve, ki je širšega skupnega pomena za udeležence
pri sklenitvi dogovora.

Glede na pomen vprašanj, ki jih ureja ta družbeni dogovor
bi morali dogovor podpisati tudi: Zvezna konferenca SZDLJ,
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije, Združenje bank Jugoslavije in Zveza stanovanjskih zadrug Jugoslavije. Temu družbenemu dogovoru lahko pristopijo tudi
drugi zainteresirani organi in organizacije, kot so na primer
republiške in pokrajinske zveze samoupravnih interesnih stanovanjskih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
komunalnih dejavnosti.

Na podlagi 124. člena ustave SFRJ sklepajo Skupščina
SFRJ, Skupščina SR Bosne in Hercegovine, Skupščina SR
Črne gore, Sabor SR Hrvatske, Sobranje SR Makedonije,
Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Skupščina
SAP Kosovo, Skupščina SAP Vojvodine, Zvezna konferenca
socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, Svet
Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije, združenje bank Jugoslavije in Zveza stanovanjskih zadrug Jugoslavije.

10) usklajeval obseg stanovanjske graditve in komunalnega
opremljanja naselij z možnostmi gospodarstva;
11) varčevalo z energijo in materialom ter sprejemali drugi
ukrepi za smotrno graditev in uporabo stanovanj ter stanovanjskih naselij.

DRUŽBENI DOGOVOR
O SKUPNIH ELEMENTIH
STANOVANJSKE IN KOMUNALNE
POLITIKE
1. člen
Zaradi razredno socialnega značaja in pomena graditve
stanovanj in komunalne opremljenosti naselij za gospodarski
razvoj države in za zadovoljevanje življenjskih potreb delovnih
ljudi in občanov določamo udeleženci tega družbenega dogovora skupne elemente stanovanjske intemunalne politike,
da bi se:
1) še nadalje razvijali samoupravni družbenoekonomski
odnosi na stanovanjskem in komunalnem področju ter da bi
delavci in občani neposredneje odločali o izločanju sredstev
za hitrejše reševanje stanovanjskih vprašanj in komunalnega
opremljanja naselij;
2) uskladili delovanje in ukrepe, da bi bili delovni ljudje in
občani v približno enakem položaju pri reševanju svojih stanovanjskih potreb in da bi se odpravile socialne razlike, nastale na tej podlagi;
3) konkretizirale naloge dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na stanovanjskem in komunalnem področju,
dosledneje in hitreje uvajale ekonomske zakonitosti ter da bi
bile stanarine in cene komunalnih storitev na ekonomsko
upravičeni ravni;
4) organizirano delovalo na stabilizacijo gradbenih stroškov
in ceno stanovanja;
5) zagotovila namenska uporaba sredstev za stanovanjsko
in komunalno graditev;
6) spodbujale vse oblike angažiranja osebnih sredstev delovnih ljudi in občanov, da bi se ta sredstva združevala z
družbenimi sredstvi in hitreje razvijalo stanovanjsko zadružništvo;
7) uresničevale družbene opredelitve, da interesent za stanovanje ob njemu vnaprej znani družbeni pomoči po svojih
možnostih prispeva osebna sredstva za rešitev lastnega stanovanjskega vprašanja;
8) vključevali in uresničevali solidarnostni ukrepi za zavarovanje življenjske ravni družin z nizkimi prihodki in vzajemnost
pri solidarnostni stanovanjski graditvi;
9) ponovno uveljavila hišna samouprava in da bi se oddajala stanovanj bolj zavzemali pri upravljanju in vzdrževanju
družbenega stanovanjskega sklada;
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2. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se zavezujemo, da
bo vsak v okviru svoje pristojnosti ukrepal in deloval za
uresničevanje ciljev iz 1. člena tega družbenega dogovora.
3. člen
Skupščina SFRJ se kot udeleženka tega družbenega dogovora zavezuje:
1) da bo pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov ter pri
določanju dokumentov o tekoči ekonomski politiki upoštevala dolgoročne cilje in opredelitve iz tega družbenega dogovora;
2) da bo pri določanju tekoče ekonomske in socialne politike upoštevala, da mora biti dovolj možnosti, da se o konkretnih ukrepih na stanovanjskem in komunalnem področju odloča samoupravno in demokratično v združenem delu ter v
vsaki občini;
3) da se bo z ukrepi monetarno-kreditne politike in politike
obrestnih mer spodbujalo dolgoročno dinarsko in devizno
varčevanje za stanovanje ter združevanje sredstev za graditev
stanovanj, da bi se ugodneje kreditirala stanovanjska graditev
in z njo tudi komunalna;
4) da si bo prizadevala, da se s skupnimi temelji davčnega
sistema in davčne politike spodbuja večje angažiranje osebnih sredstev delovnih ljudi in občanov pri graditvi stanovanj;
5) da bo v shemi kreditne bilance, ki jo določi Narodna
banka Jugoslavije, predvidena možnost, da se v temeljnih
bankah izdelajo posebne podbilance za vire in plasma sredstev za stanovanjsko in komunalno graditev.
4. člen
Skupščine republik in skupščine avtonomnih pokrajih se
kot udeleženke tega družbenega dogovora zavezujejo:
1. da bodo določile tako razvojno politiko, ki bo omogočila
učinkovit razvoj s smotrnimi razporejanjem proizvodnih sil
(policentrični razvoj), s tem pa tudi enakomernejšo urbanizacijo in boljšo uporabo stanovanj v manjših naseljih;
2. da bodo s prostorskimi načrti in predpisi zavarovale
kmetijsko zemljišče in določile, po katerimi pogoji se lahko
obdelovalno kmetijsko zemljišče spreminja v stavbno;
3. da bodo v skladu s samoupravnim sporazumom in sprejetim programom stanovanjske graditve v mestu oziroma občini, s svojimi predpisi zagotovile, da bodo temelj sistema
financiranja stanovanjske graditve sredstva, ki se izločajo iz
dohodka za uresničevanje solidarnosti, in sredstva iz čistega
dohodka za uresničevanje vzajemnosti ter za druge potrebe,
združena z osebnimi sredstvi delovnih ljudi in občanov,
4. da bodo s svojimi predpisi ali dogovori zagotovile, da se
za financiranje komunalne infrastrukture za stanovanjsko
graditev lahko uporabljajo:
- del dohodka komunalnih delovnih organizacij;
- plačilo za uporabo mestnega (stavbnega) zemljišča;
- ustvarjena sredstva mestne rente;
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- del sredstev iz naslova deleža investitorjev v stroških za
urejanje stavbnega zemljišča;
- davek od prometa nepremičnin (stanovanj, stanovanjskih
hiš, stavbnega zemljišča);
- del vodnega prispevka za razvoj zmogljivosti za preskrbo
z vodo, odvajanje in prečiščevanje odplak;
- del namenskih sredstev za stanovanjsko graditev;
- del nadrobne prodajne cene motornega bencina in plinskega olja za financiranje razvoja zmogljivosti na premog za
daljinsko orgrevanje stanovanj in naselij, za razvoj javnega
mestnega prometa ter za graditev mestnih prometnih poti;
- drugi viri sredstev, o katerih samoupravno odločajo v
občinah (združena sredstva, samoprispevki ipd.); .
5. da bodo v svojih predpisih določile, da se namenska
sredstva za stanovanjsko in komunalno graditev, vštevši tudi
sredstva za solidarnost, lahko uporabljajo samo na podlagi
programov za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v
delovnih organizacijah in skupnostih ter programov stanovanjske graditve v stanovanjskih zadrugah in občinah;
6. da bodo spodbujale ustvarjanje možnosti za uresničevanje programa dolgoročnih ukrepov za varčevanje, nadomeščanje in smotrno uporabo energije, ki so ga sprejeli Zvezni
izvršni svet, Gospodarska zbornica Jugoslavije in Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije;
7. da bodo z družbenimi dogovori in predpisi najkasneje do
leta 1987 zagotovile, da bodo stanarine na ravni, ki zagotavlja
vsaj enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada;
8. da bodo s svojimi predpisi zagotovile, da bo delež etažnih
lastnikov stanovanj v obratovalnih stroških stanovanjske hiše
sorazmeren z velikostjo stanovanj v etažni lastnini;
9. da bodo ustvarjale možnosti za razvoj dolgoročnega
dinarskega in deviznega varčevanja za stanovanje, izdelavo
posebnih podbilanc sredstev za stanovanjsko in komunalno
graditev v temeljnih bankah in morebitno ustanovitev enot ali
specializiranih bank za kreditiranje stanovanjsko-komunalne
graditve, da bi se razpoložljiva sredstva namensko in učinkovito uporabljala;
10. da bodo ustvarjale možnosti za hitrejši razvoj stanovanjskega zadružništva in za neposredno odločanje zadružnikov
o graditvi in uporabi zadružnih stanovanj ter za smotrnejšo in
hitrejšo graditev stanovanj tudi z osebnim delom zadružnikov;
11. da bodo ustvarjale možnosti za večja pooblastila oddajalcev stanovanj glede pogojev in načina uporabe ter vzdrževanja stanovanja in hiš, v katerih je stanovanje;
12. da bodo s predpisi ali kako drugače ustvarjale možnosti,
da se družbena stanovanja lahko prodajo uporabnikom samo
po cenah in ob pogojih, pod katerimi se prodajajo podobna
stanovanja v mestu;
13. da bodo pri določanju tekoče ekonomske in socialne
politike upoštevale, da ostane dovolj možnosti, da se o konkretnih ukrepih na stanovanjskem in komunalnem področju
odloča samoupravno in demokratično v združenem delu in v
vsaki občini;
14. da se z zakoni ali drugimi ukrepi omogoči hitrejše
reševanje stanovanjskih potreb uporabnikov stanovanj in njihovih ožjih družinskih članov, ki so brez stanovanja ali so
njihove stanovanjske razmere neugodne, njihova stanovanja
oziroma družinske stanovanjske hiše pa uporabljajo imetniki
stanovanjske pravice.
5. člen
Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva
Jugoslavije se kot udeleženka tega družbenega dogovora
zavezuje, da si bo prizadevala, da njeni organi in organizacije
na vseh ravneh:
1) spodbujajo sprejemanje in izvrševanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, s katerimi bi se zagotovilo dosledno izvajanje družbeno dogovorjene in sprejete
politike na stanovanjsko-komunalnem področju;
2) spodbujajo nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na stanovanjsko-komunalnem področju,
delovanje in uresničevanje vloge krajevnih in samoupravnih
interesnih stanovanjskih skupnosti, skupnosti komunalnih
dejavnosti in skupnosti za upravljanje stavbnega zemljišča ter
drugih skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani uveljavljajo svoje samoupravne pravice;
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3) spodbujajo družbenopolitično in strokovno delovanje
vseh odgovornih družbenih subjektov, družbenih organizacij
in strokovnih združenj za uresničevanje tega družbenega
dogovora;
4) postavljajo vprašanje politične in druge odgovornosti za
neizpolnjevanje obveznosti, prevzetih z družbenimi dogovori
in samoupravnimi sporazumi;
5) po sredstvih javnega obveščanja seznanjajo javnost z
dogovorjenimi stališči in z njihovim uresničevanjem.
6. člen
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije se kot udeleženec tega
družbenega dogovora zavezuje:
1) da si bo prizadeval za hitrejši razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem in komunalnem
področju ter za to, da delovni ljudje v vseh organizacijah
združenega dela izhajajo iz usklajenih programov in neposredno odločajo o izločanju in usmerjanju sredstev za graditev
stanovanj, o obsegu in strukturi stanovanjske graditve ter o
velikosti, opremljenosti in kakovosti stanovanj;
2) da delovni ljudje iz neposredne proizvodnje hitreje rešujejo svoje stanovanjske potrebe, sorazmerno z njihovim deležem v celotni zaposlenosti in prispevku k ustvarjanju dohodka;
3) da bo spodbujal večjo solidarost na stanovanjskem področju s samoupravnim sporazumevanjem v občinah in v
združenem delu med temeljnimi organizacijami združenega
dela v delovnih organizacijah, sestavljenih organizacijah
združenega dela in širših oblikah združevanja, da bi se hitreje
reševalo stanovanjsko vprašanje delavcev, katerih organizacije združenega dela in delovne skupnosti zaradi nizkega
dohodka nimajo ustreznih sredstev za zadovoljevanje stanovanjskih potreb;
4) da si bo prizadeval, da se v vseh temeljnih organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih čim dosledneje izvajajo stališča Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije o delitvi stanovanj in stanovanjskih kreditov, upoštevajoč stanovanjske
razmere, prispevek s tekočim in minuiim delom, delovne
razmere in socialni položaj delavca;
5) da si bo prizadeval za postopno in diferencirano povišanje stanarin, s katerimi se zagotavljata normalno vzdrževanje
in obnavljanje stanovanjskega sklada, ter za povračilo dela
stanarine družinam z nizkimi prihodki na družinskega člana in
podnajemnikom;
6) da bo deloval zoper vse zlorabe, rentništvo in privilegije
ter izigravanje zakonov in samoupravnih aktov pri dodeljevanju družbenih stanovanj in stanovanjskih kreditov ter pri
uporabi družbenih stanovanj.
7. člen
Gospodarska zbornica Jugoslavije se kot udeleženka tega
družbenega dogovora zavezuje, da bo v okviru svojega delovanja ustvarjala možnosti za:
1) povezovanje udeležencev pri stanovanjski in komunalni
graditvi na dohodkovnih temeljih;
2) racionalizacijo in industrializacijo stanovanjske graditve
ter za stabilizacijo stroškov graditve in cene stanovanja;
3) izdelavo letnih in večletnih bilanc proizvodnje in porabe
materiala za stanovanjsko graditev;
4) razvoj znanstvenoraziskovalnega dela na stanovanjskem
in komunalnem področju ter usklajevanje in skupno uporabo
doseženih rezultatov tega dela v sodelovanju z drugimi udeleženci tega družbenega dogovora.
8. člen
Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije se kot udeleženka tega družbenega dogovora zavezuje, da si bo prizadevala:
1) da se hitreje razčlenijo in časovno opredelijo cilji dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in komunalne
graditve;
2) da se poleg stanovanj v naseljih gradijo tudi nujno potrebni stranski objekti na podlagi usklajenih programov in
načrtov samoupravnih interesnih stanovanjskih skupnosti,
skupnosti socialnega in otroškega varstva, zdravstva in izobraževanja ter razvojnih načrtov gospodarskih dejavnosti;
3) da se v občini v okviru samoupravne interesne stanovanjske skupnosti določijo realni programi stanovanjske graporočevalec

ditve, ki temeljijo na programih reševanja stanovanjskih problemov delavcev v organizacijah združenega dela in delovnih
skupnostih, za katere so že združena družbena in osebna
sredstva interesentov za stanovanje, ter na drugih osebnih
sredstvih občanov in uporabnikov stanovanj;
4 da se ustvar
J.
jaj° možnosti in sprejemajo ukrepi, da se v
občinah in mestih z družbenimi dogovori in samoupravnimi
sporazumi določita raven stanarine in dinamika njenega povečevanja, tako da se do konca leta 1987 doseže letna raven
stanarine, ki bo znašala najmanj 2% revalorizirane gradbene
vrednosti družbenega stanovanjskega sklada, ob subvencioniranju stanarine uporabnikov stanovanj z nižjimi družinskimi
prihodki za normirano stanovanjsko površino;
5) da se z razvojnimi načrti in programi določi dinamika
uvajanja ekonomskih meril v komunalne dejavnosti za zagotovitev sredstev, potrebnih za programirani razvoj komunalne
graditve, ob enakomernejši obremenitvi vseh uporabnikov, da
bi se v ceni stanovanja zmanjšali stroški za urejanje zemljišča;
6) da se ponovno proučijo sedanji urbanistični načrti in
pravočasno sprejmejo novi, ki bodo bolj vrednotili zahteve
glede smotrne uporabe prostora in energije, varstva človekovega okolja ipd.;
7) da se določijo skupna merila za določitev mestne
(stavbne) rente in zagotovijo možnosti za njeno učinkovitejše
zajemanje, ustvarjena sredstva pa namensko uporabljajo za
ureditev stavbnega zemljišča;
8) da se v mestih in občinah najkasneje do konca leta 1984
sprejmejo normativi za projektiranje in graditev stanovanj in
stanovanjskih hiš ter naselij glede velikosti, opremljenosti in
smotrnosti uporabe, s tem da se družbena sredstva lahko
uporabljajo za kreditiranje graditve in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš samo do zneska, določenega s temi normativi oziroma družbenimi dogovori o smotrni uporabi stanovanj;
9) da se v občinah in mestih ustvarjajo možnosti za večje
angažiranje osebnih sredstev delovnih ljudi in občanov pri
graditvi in uporabi stanovanja (pridobitev stanovanja v lastnino, solastnino, obvezni polog oziroma predujem, ko se
družbeno stanovanje dobi, ipd.);
10) da se v občinah in mestih v okviru družbenousmerjene
stanovanjske graditve določijo pogoji za graditev stanovanj
za trg;
11) da se v občinah in mestih ukrepa za smotrno uporabo
mestnega oziroma stavbnega zemljišča in preprečuje nenačrtno spreminjanje obdelovalnega kmetijskega zemljišča v
stavbno;
12) da občine in mesta izmenjuje izkušnje na stanovanjskem in komunalnem področju.
Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije si bo prizadevala, da njene članice-občinske in mestne skupščine prevzemajo obveznosti iz prvega odstavka tega člena tako, da pristopijo k temu družbenemu dogovoru ali kako drugače.

3) da se za namenska sredstva za stanovanjsko in komunalno graditev vodi v temeljnih bankah posebna evidenca o
virih in plasmaju;
4) da se z dolgoročnim varčevanjem za stanovanje zagotovi
kredit;
5) da se omogoči hitrejše odplačevanje in skrajšanje rokov
za vračanje kreditov, zato pa je treba v poslovni politiki poslovnih bank in v kreditnih pogodbah predvideti spremenljivost anuitet v odvisnosti od osebnih dohodkov dolžnikov.
10. člen
Zveza stanovanjskih zadrug Jugoslavije se kot udeleženka
tega družbenega dogovora zavezuje:
1) da si bo prizadevala za množično stanovanjsko zadružništvo in za ustvarjanje možnosti za delo stanovanjskih zadrug ter za njihovo povezovanje z organizacijami združenega
deli, da bi se hitreje reševala stanovanjska vprašanja delavcev;
2) da si bo z izmenjavo izkušenj pri delu stanovanjskih
zadrug in s predlaganjem ukrepov za sprejemanje sistemskih
zakonov in samoupravne regulative prizadevala za hitrejši in
uspešnejši razvoj samoupravljanja in delegatskega sistema v
stanovanjskem zadružništvu;
3) da bo sistemsko delovala za izvajanje selektivne kreditne,
zemljiške in davčne politike ter predlagala ukrepe za njeno
zboljšanje in za čim širše angažiranje osebnih sredstev;
4) da si bo aktivno in nenehoma prizadevala za zboljšanje
sistema graditve stanovanj za zadružnike ter za čim ugodnejše pogoje za večje angažiranje osebnih sredstev in osebnega dela pri graditvi, vzdrževanju in upravljanju zadružnega
stanovanjskega sklada.
11. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjajo, da Koordinacijski
odbor za človekovo okolje, prostorsko ureditev ter stanovanjsko in komunalne zadeve spremlja izvrševanje tega družbenega dogovora, probleme v zvezi z njegovim uresničevanjem
ter izpolnjevanje prevzetih obveznosti in da enkrat na leto
obvesti o tem udeležence tega družbenega dogovora.
12. člen
Za organizacijska in administrativno-tehnična ter druga
dela v zvezi s spremljanjem izvrševanja tega družbenega
dogovora skrbi Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije.
13. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se strinjajo, da pobudo za spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora
lahko da vsak njegov udeleženec ter da se družbeni dogovor
spremeni in dopolni na način in po postopku, po katerem je
bil sklenjen.
14. člen
K temu družbenemu dogovoru lahko pristopijo tudi drugi
zainteresirani organi in organizacije.

9. člen
Združenje bank Jugoslavije se kot udeleženec tega družbenega dogovora zavezuje, da si bo prizadevalo:
1) da se v temeljnih bankah zagotovijo ugodnejši in stabilnejši pogoji za kreditiranje stanovanjske graditve na podlagi
namenskega varčevanja za stanovanje in združenih sredstev
za stanovanjsko graditev;
2) da se v temeljih bankah stanovanjska in komunalna
graditev kreditira v skladu z določbami selektivne monetarnokreditne politike;

16. člen
Ta družbeni dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ.
Beograd, 7. decembra 1983

/. SPLOŠNI DEL
Zvezni izvršni svet in izvršni sveti skupščin republik in
avtonomnih pokrajin so 15. decembra 1977sklenili dogovor o
posameznih elementih skupne stanovanjske politike (Uradni
list SFRJ, št. 11/78). ki je prenehal veljati s potekom planskega obdobja 1976-1980.
Na pobudo republiških in pokrajinskih komitejev za urbanizem in stanovanjsko-komunalne dejavnosti ter Stalne konfe-

rence mest in občin Jugoslavije, je koordinacijski odbor za
človekovo okolje in prostorsko ureditev ter stanovanjskokomunalni razvoj ob sodelovanju potencialnih podpisnikov
pripravil osnutek novega družbenega dogovora o določitvi
skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike.
Ustavna podlaga za ta družbeni dogovor je 124. člen ustave
SFRJ, upoštevano pa so tudi določbe 257. in 281. člena ustave
SFRJ.
Glede na sedanjo neugodno situacijo na področju stano-
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15. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati, ko ga podpišejo njegovi
pooblaščeni predstavniki.

5

vanjsko-komunaine graditve in potrebo po hitrejšem reševanju stanovanjskih vprašanj delovnih ljudi in občanov smo
izhajali iz stališča, da je treba za vso državo določiti nekatere
skupne elemente stanovanjske in komunalne politike. Glavni
cilji dogovarjanja bi bili: nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem in komunalnem področju,
konkretizacija dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na teh področjih, približno enak položaj delovnih ljudi in
občanov pri reševanju njihovih stanovanjskih problemov in
odstranitev socialnih razlik, ki se kažejo predvsem na stanovanjskem področju, ekonomske stanarine in cene komunalnih storitev, organizirano delovanje za stabilizacijo gradbenih
stroškov občanov in cene stanovanja, večja angažiranost
osebnih sredstev delovnih ljudi pri graditvi in uporabi stanovanj, zaščita standarda družin z nizkimi prejemki, uresničevanje solidarnosti in vzajemnosti na stanovanjskem področju,
nadaljnji razvoj stanovanjskega zadružništva, ponovna uveljavitev hišne samouprave itd.
Ker gre tu za zagotovitev in uskladitev samoupravnega
urejanja družbenoekonomskih odnosov, morajo družbeni dogovor skleniti Skupščina SFRJ in skupščine republik in avtonomnih pokrajin, glede na njegov pomen pa bi morali pri
dogovarjanju sodelovati tudi drugi družbeni dejavniki na ravni
federacije (Socialistična zveza, svet ZSJ in drugi).
II. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV
K naslovu dogovora - Z dogovorom je zajeto tudi komunalno področje, kar ne velja za prejšnji dogovor iz leta 1977,
kajti komunalno področje je izredno pomembno, ko gre za
določanje in izvajanje stanovanjske politike. V bistvu ni mogoče imeti skupnih elementov na področju stanovanjske politike ne da bi jih imeli tudi na področju komunalne infrastrukture, ki je povezana s stanovanjsko graditvijo.
K 1. členu - V prejšnjih razpravah je bilo poudarjeno, da bi
morale biti v družbenem dogovoru širše določbe o temeljih
stanovanjske in komunalne politike, določene v dokumentih
Zveze komunistov Jugoslavije, Sindikata Jugoslavije in drugih
dejavnikov, predvsem glede nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem in komunalnem področju in neposrednega odločanja delovnih ljudi in občanov o
izločanju sredstev za hitrejše reševanje stanovanjskih vprašanj in komunalnega opremljanja naselij. Zato so v tem členu
podani glavni cilji, ki jih je treba doseči na stanovanjskem in
komunalnem področju. Pri oblikovanju tega člena smo upoštevali tudi stališča iz dokumentov komisije zveznih družbenih svetov za probleme ekonomske stabilizacije.
K 2. členu - V tem členu je določena tudi načelna obveznost podpisnikov dogovora, da bodo v mejah svojih pristojnosti potrebno ukrepali in delovali za uresničevanje ciljev iz 1.
člena dogovora.
K 3.-10. členu - V teh členih so podpisniki dogovora prevzeli obveznost, da bodo s posameznimi dejanji, ukrepi in
dejavnostmi prispevali k uresničevanju skupnih ciljev prihodnje politike na stanovanjskem in komunalnem področju, posebno v okviru ukrepov ekonomske stabilizacije.
K 1. točk/ 3. člena - Namen tega je bil obvezati Skupščino
SFRJ, da pri izdaji zakona in drugih predpisov s kratkotrajnim
delovanjem (»intervencijski zakoni«) upošteva potrebo, da se
stanovanjska graditev zaradi svojih specifičnosti izvzame iz
splošne omejitvene politike glede investicij in prihodnjega
priliva sredstev, kar sicer velja za druge gospodarske in negospodarske investicije.
2. točka - Namen tega člena je, da federacija (kar velja tudi
za republike in avtonomni pokrajini) pri določanju tekoče
ekonomske in socialne politike upošteva, da se v združenem
delu in v občini odloča o konkretnih ukrepih na stanovanjskem in komunalnem področju in da zato s svojimi odločitvami in drugimi ukrepi ne omejuje rasti cen komunalnih
storitev, stanarin ipd. (resolucije o tekoči ekonomski in socialni politiki, dogovori o politiki cen ipd.).
3. točka - S to točko smo hoteli dati družbenim stanovanjskim hišam in stanovanjem značaj osnovnih sredstev, s čimer
bi dejansko uzakonili zasnovo stanovanjskega gospodarstva.
Ker so stanovanjske hiše v skladu skupne porabe, zastopamo
stališče, da je treba zanje uporabiti enotne amortizacijske
stopnje in ustrezne zvezne predpise o revalorizaciji, ki veljajo
za druga osnovna sredstva v gospodarstvu. Stanovanja mo6

rajo biti torej osnovna sredstva v skladu skupne porabe in jih
je treba voditi po realni vrednosti.
4. točka - V skladu z družbeno opredelitvijo naj delovni
ljudje in občani vse pogosteje financirajo graditev stanovanj
za svoje potrebe s svojimi sredstvi, se s to točko Skupščina
SFRJ obvezuje, da bo z ukrepi iz njene pristojnosti spodbujala
denarno in devizno varčevanje za stanovanje in združevanje
sredstev (ukrepi monetarno-kreditne politike in politika
obrestnih mer). Te ukrepe pa bi nadalje razčlenili Narodna
banka Jugoslavije in druge banke v republikah in pokrajinah.
5. točka - Tudi z ustrezno davčno politiko lahko stimuliramo večje angažiranje osebnih sredstev delovnih ljudi in
občanov pri graditvi stanovanj, zato je s to točko določeno, da
si mora Skupščina SFRJ prizadevati, da v okviru skupne
davčne politike (o čemer bo sklenjen poseben družbeni dogovor) spodbuja večje in širše angažiranje osebnih sredstev na
tem področju.
6. točka - Eden glavnih problemov pri stanovanjski graditvi
je tudi pomanjkanje ustreznih normativov za projektiranje in
graditev stanovanjskih hiš, stanovanj in naselij. Skupščina
SFRJ se obvezuje, da bo sprejela program ustreznih jugoslovanskih standardov in druge predpise, ki se sprejemajo na
podlagi zakona o standardizaciji, na podlagi katerih sprejemajo v republikah in pokrajinah ter občinah natančnejše
normative za projektiranje in graditev stanovanj, hiš in naselij,
in s katerimi bo poskrbljeno za racionalno uporabo materiala,
prostora in energije.
7. točka - Sredstva za stanovanjsko graditev niso vedno
tudi namensko uporabljena. Sredstva so se prelivala na druga
področja in za druge potrebe in da bi to v prihodnje preprečili,
je treba z zakoni in drugimi ukrepi zagotoviti namensko uporabo sredstev za stanovanjsko graditev (to obveznost imajo
tudi druge družbenopolitične skupnosti).
8. točka - V nekaterih okoljih (SR Slovenija) so tudi
posebne banke za kreditiranje stanovanjsko-komunalnega
področja, zato predvidevamo možnost posebnih podbilancza
vire in plasmaje sredstev za stanovanjsko in komunalne graditev, s čimer bi zagotovili točen vpogled v gibanje stanovanjskega in komunalnega »dinarja« in njegovo namensko uporabo.
K 1. točki 4. člena - Največ stanovanjskih problemov je v
velikih mestih in industrijskih središčih, zato že dolgo zagovarjamo koncept prostorske disperzije gospodarskih in drugih objektov, da bi te objekte gradili v okoljih, kjer so surovine
in delovna sila in kjer je lažje rešiti stanovanjske probleme (v
manjših krajih je presežek stanovanjskega prostora). To bi
moralo biti upoštevano v razvojni politiki, ki jo določajo republike in pokrajini, ker bi bil s tem v prihodnje zmanjšan pritisk
prebivalstva na velike mestne aglomeracije.
2. točka - Varstvo kmetijskega zemljišča je eno pomembnih
vprašanj nadaljnje urbanizacije. Različni objekti, posebno
graditev počitniških hišic in drugačna zasedenost obdelovalnega kmetijskega zemljišča - vse to ima že takšne razsežnosti, da se mora brezpogojno ustaviti. Zato je obveznost republik in pokrajin, da predpišejo, pod katerimi pogoji se sme
plodno kmetijsko zemljišče spreminjati v stavbno, da bi ga
tako zavarovali pred nadaljnjim nenačrtnim izkoriščanjem.
3. točka - Opredelitev iz te točke temelji na dolgoročnem
programu ekonomske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. Načeloma izhajamo iz stališča, da se
solidarnostna sredstva oblikujejo iz dohodka na način, kot to
določa zakon. Družbeni dogovor se zavzema za opustitev
fiskalnega načina izločanja sredstev iz čistega dohodka za
programirano stanovanjsko graditev v združenem delu. Razumljivo je, da imajo delovni ljudje še naprej pravico, da na
samoupravni način določajo, kateri del čistega dohodka bodo
v skladu s svojimi razvojnimi programi uporabljali za uresničevanje lastnega programa reševanja stanovanjskih vprašanj
delavcev.
Ocenili smo, da je popolnoma v skladu z našo glavno
opredelitvijo in prakso, da se z odločanjem o delitvi dohodka
oziroma čistega dohodka ne čaka zaključni račun temeljne
organizacije združenega dela, temveč da se del dohodka za te
namene kot akontacijo usmerja v stanovanjsko graditev pri
sprejetju periodičnega obračuna. Če bi s to prakso prenehali,
bi se ustavila stanovanjska graditev, saj bi se priliv družbenih
sredstev ustavil za celo leto.
poročevalec

4. točka - Tu je določena opredelitev, da se v republikah in
pokrajinah ustvarijo pogoji, da se določena sredstva uporabijo za komunalno graditev in da se sredstva, ki imajo splošni
značaj v občinah, namensko usmerijo v komunalno graditev.
5. točka - V tej točki je urejeno eno osrednjih vprašanj
uporabe sredstev za stanovanjsko graditev: ta sredstva se
smejo uporabljati samo, če imajo v orgaizacijah združenega
dela in delovnih skupnostih program reševanja stanovanjskih
vprašanj delavcev in je na ta način izključena njihova nenamenska uporaba. To velja za vsa sredstva za stanovanjsko
graditev, pa tudi za solidarnostna sredstva.
6. točka - Republike in pokrajini morajo ustvariti pogoje za
uresničevanje prej sklenjenega programa dolgoročnih ukrepov za varčevanje, nadomeščanje in racionalno uporabo
energije, ki so ga sklenili določeni organi, in tudi za to, da ga
dosledno izvajajo v vsaki organizaciji združenega dela, občini
in krajevni skupnosti.
7. točka - Ena ključnih opredelitev pri izvajanju stanovanjske politike je stanarina in njena višina. Slišati je bilo enotno
stališče, da bi ekonomske stanarine izredno pomembno vplivale na uresničtev enega glavnih načel dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, to pa je samofinanciranje stanovanjske
graditve in na ta način precejšnja omejitev dodatnih družbenih investicij na tem področju. Ni potrebno dokazovati, da ta
zagotavlja materialno osnovo hišne samouprave, zboljšuje
vzdrževanje stanovanjskega sklada in vpliva na večje angažiranje gradbene operative. Poleg ekonomskih učinkov so ekonomske stanarine tudi socialno-razredno opravičilo zlasti v
pogojih, ko od bodočega uporabnika stanovanja pričakujemo
tudi osebno udeležbo pred vselitvijo v družbeno stanovanje.
8. točka - Glede na nerešena vprašanja v zvezi z udeležbo
etažnih lastnikov stanovanj pri kritju stroškov upravljanja in
vzdrževanja stanovanjskih hiš, v katerih imajo svoja stanovanja, in na spore v zvezi s tem pri rednih in ustavnih sodiščih,
morajo republike in pokrajini s svojimi predpisi zagotoviti, da
je delež etažnih lastnikov v obratovalnih stroških.
9. točka - Za to točko velja obrazložitev kot v 4. in 7. točki 3.
člena.
10- točka - Glede na počasen razvoj stanovanjskega zadružništva in opredelitve o večjem angažiranju osebnih sredstev delovnih ljudi in občanov morajo republike in pokrajini s
svojimi predpisi, družbenimi dogovori in drugimi ukrepi ter
dejavnostmi ustvarjati pogoje za hitrejši razvoj stanovanjskega zadružništva, pri tem pa še bolj razčlenjujejo številna že
rešena vprašanja s tega področja.
11. točka
Tisti, ki oddajajo stanovanja bi morali imeti širša pooblastila
glede predpisovanja pogojev in načina uporabe stanovanj, ki
se oddajajo, s čimer bi preprečili številne zlorabe, malverzacije in druge negativne pojave na področju uporabe stanovanj
in onemogočili neopravičene socialne razlike, ki so izražene
predvsem na stanovanjskem področju. Republike in pokrajini
bi morale v zvezi s tem spremeniti in dopolniti svojo stanovanjsko zakonodajo.
12. točka
Tu je določena možnost za nosilce stanovanjske pravice, da
odkupijo družbena stanovanja. Nekatere republike in pokrajini imajo zakone o solastništvu, ki predvidevajo možnost, da
stanovalec odkupi del po del družbenega stanovanja, v katerem stanuje, in na ta način družbeno stanovanje prehaja v
lastninsko stanovanje. Všndar so tudi mnenja, da odkupa
družbenih stanovanj načeloma ne bi smeli dovoliti, zato je
treba vsestransko obravnavati to vprašanje
13. točka
Za to točko velja obrazložitev k 2. točki 3. člena.
14. točka
Ker je še vedno nerešeno vprašanje v zvezi z vseljevanjem
lastnikov stanovanj, v katerih stanujejo stanovalci kot imetniki
stanovanjske pravice, bi morale republike in pokrajini s svojimi zakoni in drugimi ukrepi omogočiti njihovo hitrejše reševanje, ker občine in mesta tega niso uspeli rešiti zadovoljivo
(nekatere občine niso izdale niti spremljajočih predpisov, kar
je bila njihova obveznost).
K 5.-7. členu
*
l/ okviru pristojnosti Zvezne konference SZDLJ, sveta Zveze
sindikatov Jugoslavije in Gospodarske zbornice Jugoslavije
bi se morale te organizacije zavzemati za nadaljnji razvoj
poročevalec

družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem in komunalnem področju, za dajanje pobud za sklenitev družbenih
dogovorov in samupravnih sporazumov, s katerimi se je izvajala družbeno dogovorjena politika na teh področjih, za pospeševanje nadaljnjega razvijanja solidarnosti in vzajemnosti,
hitrejše reševanje stanovanjskih vprašanj, predvsem delavcev
iz neposredne proizvodnje, povezovanje udeležencev pri stanovanjski in komunalni graditvi na dohodkovni podlagi, za
racionalizacijo in industrializacijo stanovanjske graditve, izdelavo bilanc proizvodnje in porabe materiala za stanovanjsko graditev, razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na teh
področjih ter za sprožanje vprašanj glede politike in drugih
odgovornosti za neizpolnjevanje obveznosti, prevzetih z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi itd.
Take obveznosti bi morale prevzeti tudi organizacije Socialistične zveze in sindikati v republikah in pokrajinah ter gospodarske zbornice republik in pokrajin.
K 8. členu
Ker se stanovanjska in komunalna politika izvajata v okviru
občin in mest, so v tem členu naštete naloge, ki jih morajo v
mejah svojih pristojnosti in po demokratičnem postopku
prevzeti in izvajati ne samo skupščine občin in mest, temveč
tudi drugi družbeni dejavniki v občinah. Med pomembnejšimi
nalogami je treba omeniti tele: graditev spremljajočih objektov v okviru graditve stanovanjskih četrti in stanovanj, določitev realnih programov stanovanjske graditve, povečanje stanarin do ekonomsko opravičene ravni, določanje dinamike
uvajanja ekonomskih meril v komunalnih dejavnostih, proučevanje sedanjih in sprejemanje novih urbanističnih načrtov,
določitev skupnih meril za odmero mestne (gradbene) rente
in zagotovitev pogojev za njeno učinkovito zajetje, sprejetje
normativov za projektiranje in graditev stanovanj, stanovanjskih hiš in naselij, ustvarjanje pogojev za večje angažiranje
osebnih sredstev delovnih ljudi in občanv pri graditvi in uporabi stanovanj, določitev pogojev za proizvodnjo stanovanj za
trg, ukrepanje za smotrno uporabo mestnega zemljišča in
preprečevanje nenačrtnega spreminjanja obdelovalnega
zemljišča v stavbno.
V 12. točki tega člena je predvidena tudi obveznost Stalne
konference mest in občin Jugoslavije, da organizira izmenjavo izkušenj in mnenj občin in mest glede obveznosti na
stanovanjskem in komunalnem področju.
Prav tako si bo Stalna konferenca prizadevala, da njeni
člani (občinske in mestne skupščine) sprejmejo obveznosti iz
tega člena.
K 9. členu
S tem členom bo Združenje bank Jugoslavije prevzelo obveznost v zvezi s kreditiranjem stanovanjske in komunalne
graditve, tako da bo ustvarilo ugodnejše pogoje za kredite,
predvsem na podlagi namenskega varčevanja za stanovanje
m združenih sredstev za stanovanjsko graditev. Obveznost
bank je tudi, da zagotovijo, da zanesljivo dobijo kredit tisti, ki
dalj varčujejo za stanovanje, vendar pa je treba s pogodbami
o kreditu predvideti spremenljivost anuitet v odvisnosti od
gibanja osebnega dohodka dolžnika.
Predvideno je tudi, da se za namenska sredstva za stanovanjsko in komunalno graditev vodi posebna evidenca v temeljnih bankah in virih ter plasmaju sredstev za stanovanjsko
in komunalno graditev.
K 10. členu
Glede na počasen razvoj stanovanjskega zadružništva si bo
Zveza stanovanjskih zadrug Jugoslavije prizadevala, da postane stanovanjsko zadružništvo vse množičnejše, da se dosledno izvaja družbeno dogovorjena stanovanjska politika,
hitrejše in uspešneje razvija samoupravljanje in delegatski
sistem v stanovanjskem zadružništvu, pospešuje sistem graditve stanovanj za zadružnike in za večjo angažiranost osebnih sredstev ter osebnega dela pri graditvi, vzdrževanju in
upravljanju zadružnega stanovanjskega sklada.
K 11. členu
Spremljanje izvajanja tega družbenega dogovora in poročanje njegovih podpisnikov o vseh problemih s tega področja
je v pristojnosti koordinacijskega odbora za človekovo okolje,
prostorsko ureditev in stanovanjske ter komunalne zadeve
K 12. členu
l/"se zadeve v zvezi s spremljanjem izvajanja tega dogovora
bo opravljala Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije.
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K 13. členil
S sprejetjem tega družbenega dogovora bi nehal veljat/
prejšnji dogovor o posameznih elementih skupne stanovanjske politike, ki so ga 15. XII. 19/7 sklenili Zvezni izvršni svet in
izvršni sveti skupščin republik in avtonomnih pokrajin.
K 14. členu
Ta člen ureja vprašanje pobude za spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora ter ustreznega postopka.
K 15. členu
Ta člen omogoča vsakemu zainteresiranemu družbenemu

dejavniku, da pristopi k temu družbenemu dogovoru, v tem
primeru bi družbeni dogovor dopolnili z obveznostmi novega
udeleženca oziroma podpisnika dogovora.
K 16. členu
Družbeni dogovor bo začel veljati, ko ga podpišejo vsi
udeleženci\
• •
K 17. členu
Kot je to običajno, se ta družbeni dogovor objavi v Uradnem
listu SFRJ.

ZVEZNI IZVRŠNI SVET
KOORDINACIJSKI ODBOR ZA ČLOVEKOVO
OKOLJE, PROSTORSKO UREDITEV IN
STANOVANJSKE IN KOMUNALNE ZADEVE
PREDLOG

DOGOVORA

o spremembah

dogovora o zagotavljanju

dela sredstev za financiranje
študije za projekte
in

Plavega plana

Programa prioritetnih

akcij

Mediteranskega akcijskega
programa Združenih

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 111. seji dne
5/1-1984 obravnaval:
- PREDLOG DOGOVORA O SPREMEMBAH DOGOVORA O ZAGOTAVLJANJU DELA SREDSTEV ZA FINANCIRANJE IZDELAVE ŠTUDIJE ZA PROJEKTE PLAVEGA
PLANA IN PROGRAMA PRIORITETNIH AKCIJ MEDITERANSKEGA AKCIJSKEGA PLANA PROGRAMA ZDRUŽENIH NARODOV ZA ČLOVEKOVO OKOLJE (UNEP),
ki ga je poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da ga
predložimo Skupščini SR Slovenije v obravnavo, sprejem
in določitev podpisnika.
Dogovor o zagotavljanju dela sredstev za financiranje
izdelave študije za projekte Plavega plana in programa
prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana programa Združenih narodov za človekovo okolje (UNEP) so
Skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter Skupščina SFRJ podpisale septembra
1981. Navedeni dogovor je do konca leta 1982 opredeljeval študijske in raziskovalne naloge s področja projektov
Plavega plana in programov prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana po programu Združenih narodov
za človekovo okolje (UNEP), ki ga je sprejela tudi SFR
Jugoslavija s podpisom t. i. Barcelonske konvencije o zaščiti Sredozemskega morja. S predlagano spremembo dogovora se spreminjajo določbe 2. člena tako, da se financiranje študij za omenjene projekte podaljša še za leta
Na podlagi 3. alinee drugega odstavka 244.
člena ustave Socialistične federativne
republike Jugoslavije sklepajo Skupščina SR
Bosne in Hercegovine, Skupščina SR Črne

plana

narodov za

človekovo okolje (UNEP)
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izdelave

(ESA-461)

1983, 1984 in 1985 oziroma do konca tega srednjeročnega
obdobja.
Sredstva za te namene bi zagotavljale podpisnice v
skupnem znesku 4 mio din po nespremenjenem ključu
(30% federacija, 70% pa republike in avtonomni pokrajini). Delež SR Slovenije pri zagotovitvi sredstev, izrčunan
glede na približno dolžino morske obale, znaša 5%. Letna
vsota, ki bi jo morala zagotoviti SR Slovenija v republiškem proračunu v letu 1984, je 400.000 din (obveznost iz
leta 1983 in za leto 1984) ter v letu 1985 200.000 din.
Sredstva za poravnavo obveznosti za leti 1983 in 1984 v
višini 400.000 din bodo zagotovljena iz tekoče proračunske rezerve proračuna SR Slovenije za leto 1984. Obveznost za leto 1985 v višini 200.000 din bo vključena v
republiški proračun za leto 1985.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je sprememba dogovora smotrna, zato predlaga Skupščini SR
Slovenije, da Predlog dogovora o spremembah dogovora
o zagotavljanju dela sredstev za financiranje izdelave študije za projekte Plavega piana in programa prioritetnih
akcij Mediteranskega akcijskega plana programa Združenih narodov za človekovo okolje (UNEP) obravnava in
sprejme ter pooblasti tov. Jožeta Kavčiča, člana Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, da v
imenu Skupščine SR Slovenije dogovor podpiše.
gore, Sabor SR Hrvatske, Sobranje SR
Makedonije, Skupščina SR Slovenije,
Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP Kosovo
in Skupščina SAP Vojvodine
poročevalec

DOGOVOR
o spremembah dogovora o zagotovitvi
dela sredstev za financiranje izdelave
študij za projekte Plavega plana in
Programa prioritetnih akcij
Mediteranskega akcijskega plana
Programa ZN za človekovo okolje
(UNEP)
1. člen
V prvem členu dogovora o zagotovitvi dela sredstev za
financiranje izdelave študij za projekte Plavega plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana
Programa ZN za človekovo okolje (UNEP) se vejica za besedo:
»(UNEP)« nadomesti s piko, besedilo do konca odstavka pa
črta.
2. člen
2. člen dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje
izdelave študij za projekte Plavega plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana Programa ZN za
človekovo okolje (UNEP) se spremeni, tako da se glasi:
»Udeleženci tega dogovora soglašamo, da v skladu z obveznostmi Socialistične federativne republike Jugoslavije za

obdobje od leta 1983 do leta 1985 pri uresničevanju Mediteranskega akcijskega plana, določenega s konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Uradni list
SFRJ, št. 12/77), zagotovimo del sredstev (70%) za izdelavo
študij za projekte v okviru Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana in študij za projekte v okviru Piavega plana v znesku 4,000.000 din na leto (kar znaša 2,800.000
din) prek Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana v Splitu«.
3. člen
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo predstavniki
skupščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
pokrajin.
Beograd,
leta...
za Skupščino SR Bosne in Hercegovine
za Skupščino SR Črne gore
.
za Sabor SR Hrvatske
za Sobranje SR Makedonije .
za Skupščino SR Slovenije
za Skupščino SR Srbije
_____
za Skupščino SAP Kosovo
za Skupščino SAP Vojvodine

.

_____

' '

KOORDINACIJSKI ODBOR ZA ČLOVEKOVO
OKOLJE, PROSTORSKO UREDITEV IN
STANOVANJSKE IN KOMUNALNE ZADEVE
INFORMACIJA
o osnutku dogovora o spremembah
dogovora o zagotovitvi dela sredstev za
financiranje izdelave študij za projekte
Plavega plana in Programa prioritetnih
akcij Mediteranskega akcijskega plana
Programa ZN za človekovo okolje
(UNEP) z osnutkom dogovora
Zvezni izvršni svet je na svoji seji 29. 12. 1977 obravnaval
poročilo z zasedanja predstavnikov vlad sredozemskih držav
o Akcijskem planu za Mediteran UNEP (Split 31. 1. do 4. 2.
1977) in sklenil, da je treba dati pobudo za sklenitev dogovora
s socialističnimi republikami in socialističnima avtonomnima
pokrajinama za zagotovitev sredstev za izdelavo nacionalnih

DOGOVOR
o zagotovitvi dela sredstev za
financiranje izdelave študij za projekte
Plavega plana in Programa prioritetnih
akcij Mediteranskega akcijskega plana
Programa ZN za človekovo okolje
(UNEP)
1. člen
Udeleženci tega dogovora prevzemamo obveznost, da v
skladu z Družbenim dogovorom o skupnem delu na področju
človekovega okolja in prostorske ureditve (Uradni list SFRJ,
št. 33/74) skupno financiramo izdelavo študij za projekte
Plavega plana Mediteranskega akcijskega plana in Programa
poročevalec

študij za projekte, ki bodo obdelani v okviru Plavega plana in
Programa prioritetnih akcij Mediteranskega nacionaineaa
plana.
Prejšnji Svet za človekovo okolje in prostorsko ureditev je
predložil Zveznemu izvršnemu svetu Osnutek odgovora o
zagotovitvi dela sredstev za financiranje študij za projekte
Plavega plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega
akcijskega plana Programa ZN za človekovo okolje (UNEP), ki
ga je svet sprejel na svoji seji 4. 12. 1980 in poslai republiškim
in pokrajinskim izvršnim svetom, da bi ga poslali svojim
skupščinam v sprejetje in podpis.
Predstavniki skupščine vseh SR in SAP so podpisali ta
dogovor 11. septembra 1981. Dogovor se glasi:
»Na podlagi 244. člena ustave Socialistične federativne
republike Jugoslavije sklepajo Skupščina SR Bosne in Hercegovine, Skupščina SR Črne gore, Sabor SR Hrvatske,
Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP Kosovo in Skupščina SAP
Vojvodine

prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana - Programa Združenih narodov za človekovo okolje (UNEP).
2. člen
Udeleženci tega dogovora soglašamo, da v skladu z obveznostmi Socialistične federativne republike Jugoslavije za obdobje od leta 1980 do leta 1982 pri uresničevanju Mediteranskega akcijskega plana, določenega s konvencijo o varstvu
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Uradni list
SFRJ, št. 12/77), zagotovimo del sredstev, in sicer:
1. za izdelavo študij za projekte v okviru Plavega plana
Mediteranskega akcijskega plana v znesku 3,000.000 din;
2. za izdelavo študij za projekte v okviru Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana v znesku
6,900.000 din prek Centra za regionalne aktivnosti Programa
prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana v Splitu.
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3. člen
Udeleženci tega dogovora prevzemamo obveznost, da
sredstva iz 2. člena tega dogovora zagotovimo takole:
1. SR Bosna in Hercegovina
3%
2. SR Črna gora
4%
3. SR Hrvatska
50%
4. SR Makedonija
2%
5. SR Slovenija
5%
6. SR Srbija
4%
7. SAP Kosovo
1%
8. SAP Vojvodina
1%
4. člen
Za izvrševanje tega dogovora in način uporabe sredstev, ko
so z njim predvidena, bo skrbel Odbor za pripravo in izvrševanje dogovora socialističnih republik, socialističnih avtonomnih pokrajin in federacije za sodelovanje SFR Jugoslavije
pri Mediteranskem akcijskem planu.
5. člen
Vsak udeleženec tega dogovora lahko da pobudo za ponovno obravnavo vprašanj in odnosov, ki so predmet tega
dogovora, ter tudi za njegovo spremembo.
6. člen
Ta dogovor so podpisali predstavniki skupščin socialističnih republik in skupščin socialističnih avtonomnih pokrajin v
ustreznem številu istovetnih izvodov, ki so avtentična besedila.«
Iz dogovora je razvidno (3. člen), da so SR in SAP zagotovile
70% skupne vsote za financiranje navedenih študij Plavega
plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana, medtem ko je federacija prispevala k financiranju preostalih 30%, in sicer iz proračuna federacije za znanstveno-tehnično delo.
Te študije se bodo financirale v obdobju od leta 1980 do leta
1982, in to v skupnem znesku 9,900.000,00 (3,000.000,00 dinarjev za Plavi plan, 6,900.000,00 pa za Program prioritetnih
akcij).
V tem obdobju je SFRJ sodelovala pri izdelavi več študij I.
faze Plavega plana, ki sestoji iz 12 študij razvojnih elementov:
industrije, kmetijstva, turizma, prometa, ekonomskih odnosov
ter človekovega okolja (voda, tla, prostor idr.). Tako so stro-

kovnjaki in institucije iz naše države (Center za migracije v
Zagrebu, Inštitut za mednarodno politiko in gospodarstvo v
Beogradu, Inštitut za države v razvoju v Zagrebu) izdelali
študije o prebivalstvu, o nemediteranskem vplivu (političnem,
ekonomskem in kulturnem) na Mediteran idr.
Prek Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih
akcij v Splitu, ki je bil leta 1979 ustanovljen kot nacionalna
inštitucija regionalnega (mediteranskega) pomena v okviru
Mediteranskega akcijskega plana (MAP), je bilo doslej pripravljenih več prioritetnih akcij: naselja, turizem, varstvo tal in
upravljanje vodenih virov, kakor tudi delno sodelovanje pri
izdelavah študij za UNEP/UNDP: vodna kultura in nekonvencionalne energije (predvsem sončna).
V naslednjem obdobju od leta 1983 do leta 1985 bi se v
skladu s programom za Plavi plan in Program prioritetnih
akcij MAP, ki je bil sprejet na III. rednem sestanku pogodbenic
Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Dubrovnik, od 28. 2. do 4. 3. 1983), nadaljevalo delo
pri študijah za omenjene projekte v okviru MAP, in sicer v
zvezi z izdelavo II. faze Plavega plana in razčlenitvijo študij v
okviru Programa prioritetnih akcij prek Centra v Splitu (naselja, trdni in tekoči odpadki, varstvo tal, turizem, vodna kultura
in obnovljivi viri energije).
Zvezni izvršni svet je na 39. seji dne 16.9.1982, ko je sprejel
poročilo jugoslovanske delegacije z izrednega sestanka pogodbenic Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred
onesnaževanjem (10. točka dnevnega reda), sklenil, da je
treba podaljšati veljavnost dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje sodelovanja SFRJ pri študijah in projektih
Plavega plana in Programa prioritetnih akcij MPA od leta 1983
do lata 1985 in da mora pobudo za to dati Koordinacijski
odbor za človekovo okolje, prostrosko ureditev in stanovanjske in komunalne zadeve.
Na III. seji dne 1. 4. 1983 je Koordinacijski odbor obravnaval
vprašanje podaljšanja veljavnosti navedenega dogovora in
sklenil, da začne ustrezen postopek.
Prav tako je bilo dogovorjeno, da bi bilo treba predvideti
sredstva v višini 30% celotne vsote za financiranje študij in
projektov Plavega plana in Programa prioritetnih akcij MPA v
proračunih federacije za znanstvenoraziskovalno delo za leta
1983, 1984 in 1985 kot delež federacije pri financiranju navedenih študij.
S tem v zvezi je bilo predlagano, da Zvezni izvršni svet
sprejme naslednje

SKLEPE
1. Svet meni, da je sodelovanje Jugoslavije (kot podpisnice
Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem) v Mediteranskem akcijskem planu izjemnega pomena tako glede sodelovanja sredozemskih držav v okviru ZN
kot glede splošnega interesa države za ohranitev Jadranskega morja in obale.
2. Svet potrjuje in sprejema predlog dogovora o spremembah dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje
izdelave študij za projekte plavega plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana.
3. Svet pošilja dogovor izvršnim svetom socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, da bi ga poslale
svojim skupščinam v sprejetje in podpis.

»OBČAN« štev. 7 (izid 5. aprila 1984), glasilo Skupnosti
slovenskih občin, med drugim objavlja v zvezi z vsebino
dela republiške skupščine
s sej zborov 27. marca 1984:
- Usklajevanje davčnega sistema še nadaljevati
- Obmejno gospodarsko sodelovanje moramo pospeševati, ne pa zavirati
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4. Svet je mnenja, da Zvezni sekretariat za finance zagotovi
sredstva v višini 1,200.000 dinarjev iz proračuna federacije za
znanstvenoraziskovalno delo za leto 1983 ter prispevek federacije (30% od 4,000.000 dinarjev) za izdelavo študij za projekte Plavega plana in Programa prioritetnih akcij Mediteranskega akcijskega plana za leto 1983.
5. Svet je mnenja, da Zvezni sekretariat za finance predvidi
sredstva v višini po 1,200.000 dinarjev iz proračuna federacije
za znanstvenoraziskovalno delo za leti 1984 in 1985 kot prispevek federacije (30% od 4,000.000 dinarjev) za izdelavo
študij za projekte Plavega piana in Programa prioritetnih akcij
MAP za leti 1984 in 1985.

teme, ki bodo na prihodnjih sejah zborov:
- Predlagani prostorski zakoni dobili načelno podporo
- Enote družbenega dela drobnega gospodarstva so
gospodarska nuja
Za naročila se obrnite na Skupnost slovenskih občin,
Ljubljana, Cankarjeva 5, tel. 210-200 ali pisno na »Občan«
61001 Ljubljana, p. p. 384.

poročevalec

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

PROGRAM
nalog za
izhajajo

uresničevanje obveznosti,
iz dokumentov VII.

šefov držav ali
New Delhiju,
Združenih

vlad

konference

neuvrščenih

VI. zasedanja

in

držav v

konference

narodov za trgovino

(UNCTAD) v Beogradu

ki

in

razvoj

Madridskega

sestanka predstavnikov držav udeležencev
konference o varnosti

in

sodelovanju

(KVSE).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 122. seji dne
22. 3. 1984 obravnaval:
- PROGRAM NALOG ZA URESNIČEVANJE OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ DOKUMENTOV VII. KONFERENCE
ŠEFOV DRŽAV ALI VLAD NEUVRŠČENIH DRŽAV V NEW
DELHIJU, VI. ZASEDANJA KONFERENCE ZDRUŽENIH NARODOV ZA TRGOVINO IN RAZVOJ (UNCTAD) V BEOGRADU IN MADRIDSKEGA SESTANKA PREDSTAVNIKOV
DRŽAV UDELEŽENCEV KONFERENCE O VARNOSTI IN
SODELOVANJU (KVSE),
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.

A. UVOD
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 2. novembra
1983 obravnavala informacijo o VII. konferenci šefov držav ali
vlad neuvrščenih v New Delhiju, informacijo o poteku in
rezultatih VI. zasedanja konference Združenih narodov za
trgovino in razvoj (UNCTAD) ter informacijo o Madridskem
sestanku konference o varnosti in sodelovanju v Evropi
(KVSE) ter sprejela ocene, stališča, sklepe in priporočila.
Skupščina SR Slovenije je naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi program nalog za uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov konference neuvrščenih v New Delhiju, VI. zasedanja UNCTAD in sestanka
KVSE v Madridu.
Na tej osnovi je Republiški komite za mednarodno sodelovanje v sodelovanju z republiškimi upravnimi organi in drugimi nosilci pripravil predlog programa nalog za uresničevanje obveznosti, ki izhajajo iz teh treh konferenc.
Program bodo izvajali vsi nosilci dejavnosti, republiški
upravni organi pa so zadolženi le kot koordinatorji dejavnosti
na posameznih področjih.
Konference so potekale v zelo perečih mednarodnih odnosih, za katere so predvsem značilni globoka ideološka in
politična nasprotja med blokoma, stopnjevanje oboroževalne
tekme in politike sile ter v krizi mednarodnih ekonomskih
odnosov, ki najtežje prizadevajo dežele v razvoju.
poročevalec

Izvršni svet je k navedenemu programu sprejel sklepe, ki
vam jih pošiljamo kot prilogo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jernej JAN, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje.
- Cvetka SELŠEK, namestnica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje.

Čeprav so se na konferencah uspeli dogovoriti o najpomembnejših mednarodnih problemih, še vedno ostajajo številne težave, ki so posledica takšnega poslabšanega stanja.
Zato je tem bolj pomembno, da se sklepi konferenc izvedejo
čimbolj dosledno in principielno. Zelo pomembno pa je bilo
enotno nastopanje neuvrščenih in dežel v razvoju na teh
konferencah.
VII. konferenca v New Delhiju je uspela v tem, da je kot
temeljno strateško opredelitev ponovno uveljavila in utrdila
izvirna načela neuvrščenosti. V sprejetih dokumetnih konference v New Delhiju so zajeta vsa glavna politična in ekonomska vprašanja, ki pospešujejo učinkovitejše gibanje neuvrščenosti. Ekonomska deklaracija se ne omejuje samo na ponavljanje doslej znanih stališč o boju za novo mednarodno ekonomsko ureditev in za urejanje odnosov med svetovnim Severom in Jugom na novih osnovah. Pri nadaljnji izpeljavi že
sprejete strategije opiranja na lastne sile je ta dokument
obogaten z najnovejšimi spoznanji. Poleg tega opredeljuje
številne konkretne naloge.
Za Jugoslavijo in SR Slovenijo je zavzemanje za dosledno
uresničevanje stališč iz ekonomske deklaracije neposredno
povezano z izvajanjem našega programa ekonomske stabilizacije. Svetovno ekonomsko dogajanje nas opozarja, da se
moramo pri premagovanju naših gospodarskih težav še bolj
odločno opirati na lastne sile ob večjem in uspešnejšem
vključevanju v mednarodno delitev dela, ob boljšem, racionalnejšem in učinkovitejšem gospodarjenju, v polnem izkorišča11

nju našega lastnega znanja in naših kadrovskih potencialov.
Sprejeta stališča v New Deihiju nas tudi zavezujejo, da
pogumenje in bolj ustvarjalno navezujemo in poglabljamo
ekonomsko sodelovanje z neuvrščenimi državami in državami
v razvoju. Še vse premalo imamo razvite ekonomske, znanstveno-tehnične, kulturne in druge odnose z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju, ki še vedno znatno zaostajajo
za razvitimi političnimi odnosi.
VII. konferenca šefov držav ali vlad neuvrščenih dežel je
predložila številne konkretne kratkoročne neodložljive ukrepe
za oživitev gospodarskega razvoja dežel v razvoju in svetovnega gospodarstva, kakor tudi pobude za pričetek globalnih
pogajanj. Prizadevanja za izvajanje sklepov VII. vrha delimo
na štri glavna področja delovanja:
- boj za uresničitev streteških in globalnih ciljev na političnem in ekonomskem področju;
- razvoj medsebojnega sodelovanja neuvrščenih in drugih
držav v razvoju,
- razvoj bilateralnega sodelovanja Jugoslavije z neuvrščenimi državami, z državami v razvoju in
- pomoč osvobodilnim gibanjem in spodbujanje progresivnih prizadevanj v svetu.
VI. konferenca UNCTAD se je osredotočila na globalno
temo »gospodarske oživitve in razvoja«. Pri tem se je usmerila
predvsem na področja surovin, financ in trgovine. S soglasjem o minimalnem programu ukrepov na številnih področjih
je konferenca uspela ohraniti dialog in zagotoviti nadaljnje
delovanje UNCTAD kot institucije, za katero so zainteresirane
zlasti dežele v razvoju. Po oceni rezultatov VI. UNCTAD je za
okrepitev položaja dežel v razvoju v sedanjih pogojih krize
temeljnega pomena uveljavljanje strategije kolektivnega in
individualnega opiranja na lastne sile, izhajajoč iz že obstoječega programa iz Caracasa in postulatov nove mednarodne
gospodarske ureditve ter razvoj mednarodnega ekonomskega sodelovanja.
V času konference so bili opravljeni tudi bilateralni gospodarski razgovori s tujimi delegacijami. Sprejeti so bili številni
predlogi za nadaljnji razvoj bilateralnih gospodarskih odnosov.
Madridski sestanek se je po triletnih pogajanjih le končal.
Udeleženke so se dogovorile o številnih pobudah za nadaljnji
razvoj evropskega sodelovanja na osnovi Helsinške listine.
Poleg tega je sklepni dokument pomemben predvsem zato,
ker je to zadnjih nekaj let prvi sporazum, ki so ga poleg
neuvrščenih in nevtralnih držav podpisale tudi članice obeh
blokov, vključno z velesilama. Važno vlogo je odigrala skupina neuvrščenih in nevtralnih držav, zlasti pri iskanju za vse
sprejemljivih rešitev, ki omogočajo nadaljevanje procesa popuščanja napetosti in sodelovanja na načelih Helsinške listine.
V prizadevanjih za izvajanje sklepov te konference bo morala Jugoslavija in SR Slovenija še naprej v vsakdanjih odnosih z našimi bližnjimi in daljnjimi sosedi v evropskem prostoru
z nadaljevanjem doseganja trenda dobrososedskega sodelovanja sprotno uresničevati postulate helsinške listine ter
sklepe beograjskega in madridskega sestanka konference o
varnosti in sodelovanju v Evropi.
Potrebna bo tudi nadaljnja krepitev politike odprte meje ter
neovirani stiki med ljudmi, ki so pomembne prvine dobrososedskih odnosov in celotnega sodelovanja naše države s
svetom.
Dogovori in sklepi konference v New Deihiju postavljajo v
naslednjem obdobju vse neuvrščene države in države v razvoju številne naloge na področju njihovega koordiniranega
delovanja na vseh mednarodnih konferencah in sestankih,
predvsem ekonomskih. Jugoslavija mora biti med nosilci aktivnosti neuvrščenih in držav v razvoju in si prizadevati za
uresničevanje sklepov konference. Zato morajo biti te aktivnosti vključene v prednostne naloge našega družbenoekonomskega razvoja.
Uresničevanje ciljev, ki jih vsebujeta politična in ekonomska deklaracija, niso le naloga družbenopolitičnih organizacij
ali družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov ampak
morajo postati del vsakodnevne dejavnosti združenega dela
in vseh občanov.
Dosedanja mednarodna dejavnost SR Slovenije, še zlasti
razvejano sodelovanje SR Slovenije s sosednjimi državami in
deželami v razvoju, vključno z multilateralnim sodelovanjem v
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alpsko-jadranskem območju, ter sodelovanje z neuvrščenimi
in deželami v razvoju je pozitivno prispevalo k uresničevanju
skupno sprejete jugoslovanske zunanje politike in s tem k
jugoslovanski dejavnosti na teh konferencah.
Na osnovi procesa podružbljanja mednarodnega sodelovanja in odgovornosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
za organ zirano sodelovanje SR Slovenije z mednarodnimi
organizacijami in specializiranimi agencijami Združenih narodov je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ustanovil februarja
1982 komisije za sodelovanje s specializiranimi agencijami
OZN na področju kmetijstva in prehrane (FAO), zdravstva
(WHO), dela (ILO), pomoči otrokom (UNICEF) ter izobraževanja, znanosti in kulture (UNESCO), poleg že ustanovljene
komisije za jedrsko energijo.
Komisije so obravnavale tekoča vprašanja sodelovanja s
specializiranimi agencijami in se vključevale v delo jugoslovanskih komisij. Tako je dosedanje delo komisij prispevalo k
bolj organiziranemu in bolj usklajenemu nastopanju nosilcev
tega sodelovanja ter izboljšalo njihovo pravočasno in kvalitetno obveščanje.
Mnoge naloge in pobude s konference v New Deihiju pomenijo kontinuiteto dosedanje aktivnosti, izkušenj in rezultatov,
hkrati pa je potrebno še tesnejše medsebojno sodelovanje
neuvrščenih in drugih dežel v razvoju.
Problematika UNCTAD je tesno zajeta v prizadevanjih nosilcev mednarodnega sodelovanja iz SR Slovenije pri razširitvi
in poglobitvi bilateralnega gospodarskega sodelovanja z neuvrščenimi in drugimi deželami v razvoju. Naša republika se
vključuje v program aktivnosti za pospeševanje gospodarskega sodelovanja deželami v razvoju ter v aktivnosti za
vzpostavitev učinkovitega multilateralnega sodelovanja na
monetarno-finančnem področju med državami v razvoju (III.
konferenca predstavnikov bank iz dežel v razvoju, sestanek
ekspertov iz Skupine 77 v zvezi s pripravami za ustanovitev
banke dežel v razvoju - »Banke Juga«).
V zvezi z Madridskim sestankom je dosedanji razvoj prijateljskih odnosov in vsestransko sodelovanje med našo republiko in evropskimi državami konkreten prispevek k uresničevanju sklepov in duha helsinške listine, k večjem razumevanju, miru in varnosti v Evropi. To še posebej velja za sodelovanje s sosedi. Uspešno se vključujemo tudi v regionalno multilateralno sodelovanje na območju Alp in Jadrana in v druge
oblike v odnosih z obmejnimi pokrajinami sosednjih držav.
Poročila naše delegacije ter sklepe in ocene teh konferenc
so obravnavali Predsedstvo SFR Jugoslavije in CKZKJ, Skupščina SFR Jugoslavije in Zvezni izvršni svet kakor tudi zvezna
družbena sveta za mednarodne odnose in za gospodarski
razvoj in ekonomsko politiko. V SR Sloveniji so rezultate teh
konferenc obravnavali Predsedstvo SR Slovenije, Skupščina
SR Slovenije, Predsedstvo RK SZDL Slovenije, Republiški
družbeni svet za mednarodne odnose, Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije, Komisija za medna-,
rodno sodelovanje Predsedstva CK ZKS in Republiški komite
za mednarodno sodelovanje.
Skupščina SFR Jugoslavije je julija 1983 sprejela Program
ukrepov in aktivnosti Jugoslavije za izvajanje sklepov VII.
konference, ki zajema poleg ukrepov in akcij neuvrščenih
držav na političnem področju tudi številna področja sodelovanja neuvrščenih držav na drugih področjih kot so: finančno in
monetarno sodelovanje, znanstveni in tehnološki razvoj, prehrana in kmetijstvo, ribištvo, zdravstvo, raziskovanje in informiranje, vloga ženske v razvoju, nuklearna energija, telekomunikacije, stanovanjska problematika, standardizacija mer
in kontrola kvalitete, izobraževanje in kultura in ostalo.
V pripravi na zvezni ravni je tudi program aktivnosti za
uresničevanje sklepnega dokumenta madridskega sestanka
KVSE.
Predlagani program SR Slovenije za uresničevanje sklepov
konferenc se predvsem osredotoča na aktivnosti SFR Jugoslavije in SR Slovenije pri izvajanju sklepov VII. konference v
New Deihiju. SFR Jugoslavije se mora kot koordinator na
številnih področjih sodelovanja neuvrščenih držav pripraviti
na odgovorne naloge s tem v zvezi in se vključevati v vse
dogovorjene oblike in programe sodelovanja neuvrščenih in
drugih dežel v razvoju.
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B. PROGRAM AKTIVNOSTI ZA URESNIČEVANJI
SKLEPOV KONFERENC
1. Monetarno in finančno sodelovanje
Na osnovi Programa Skupščine SFR Jugoslavije se bomo v
SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji prizadevali, da bi večstranske
finančne institucije, zlasti Svetovna banka in Mednarodni
monetarni sklad nujno obravnavale možnosti za sprejem
ukrepov, ki naj bi v kratkem roku stimulirali gospodarstvo
dežel v razvoju, za kar so mehanizmi že ustanovljeni.
Poleg tega se bomo zavzemali, da bi se na podlagi priporočila akcijskega programa medsebojnega sodelovanja iz New
Delhija sestale neuvrščene države koordinatorji za to področje, kjer bi obravnavali naslednje:
- problem zadolženosti držav v razvoju in priprave na morebitno svetovno monetarno finančno konferenco,
- dogovor o delovnem programu na temeljih, ki so bili
določeni na sestanku vseh neuvrščenih držav koordinatorjev
v Havani marca 1982 in verificirani v New Delhiju,
- vprašanja, za katera so neuvrščene države posebej zainteresirane in prednosti pri njihovem izvajanju, kot je to primer
z Banko držav v razvoju ali s sodelovanjem centralnih bank
neuvrščenih držav in drugih držav v razvoju,
- predlog madagaskarskega predsednika o novih institucionalnih oblikah finančnega in monetarnega sodelovanja
med državami v razvoju ter obveščanje o tem na naslednji
konferenci ministrov za zunanje zadeve neuvrščenih držav,
- obravnavanje vseh drugih nalog, ki izhajajo iz sklepov in
priporočil VII. konference neuvrščenih.
Finančno-bančno sodelovanje je pomemben del naših dvostranskih odnosov z neuvrščenimi državami in drugimi državami v razvoju, zlasti kreditiranje in zavarovanje izvoza jugoslovanskih kapitalnih dobrin, izvajanje investicijskih del, medbančno sodelovanje, sodelovanje z regionalnimi razvojnimi
finančnimi organizacijami dežel v razvoju itd.
SFR Jugoslavija sprejema posebne programe za razvijanje
in spodbujanje našega ekonomskega sodelovanja z deželami
v razvoju, s čimer v skladu z našimi možnostmi prispevamo h
konkretizaciji skupno sprejetih sklepov.
Republiški sekretariat za finance je predvsem po konferenci
v Colombu sodeloval v strokovnih skupinah, ki so bile tedaj v
Jugoslaviji oblikovane za posamezna področja: kreditno-monetarna politika, bančništvo in zavarovalništvo. Podobna bo
njegova dejavnost na osnovi Programa Skupščine SFR Jugoslavije za izvajanje sklepov VII. konference.
Koordinator tega področja sodelovanja v SR Sloveniji je
Repuliški sekretariat za finance.

slušatelje iz držav v razvoju, pri čemer je potrebno maksimalno koristiti sredstva mednarodnih organizacij in agencij
OZN pa tudi razvitejših držav v razvoju, zlasti dežel izvoznic
nafte. Center za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju
je s tem v zvezi že pokrenil nekatere iniciative;
- štipendiranje kadrov iz držav v razvoju kot pomembne in
učinkovite oblike ekonomskega sodelovanja in pomoči držav
v razvoju, s tem, da se v njihov izobraževalni program vključi
večje število neposrednih stikov z organizacijami združenega
dela in da se s temi kadri vzdržujejo aktivni stiki tudi po
povratku v domovino;
- povečanje naših svetovalnih, inženiring in raziskovalnih
storitev v državah v razvoju kot vse pomembnejšega elementa
v procesih pridobivanja novih tehnologij in znanja za potrebe
držav v razvoju pa tudi dolgoročnega ustvarjanja novih tržišč
za plasma našega blaga, tehnologije in višjih oblik gospodarskega sodelovanja.
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo
bo priporočil ustreznim institucijam v SR Sloveniji sistematični pristop k ugotavljanju naših možnosti in pogojev izvajanja svetovalnih in raziskovalnih storitev v državah v razvoju
kot osnovo za izdelavo strategije našega prodornejšega nastopa;
- nadaljevati s kratkoročnimi misijami naših strokovnjakov
v države v razvoju. Možnosti za povečanje teh storitev je
potrebno iskati predvsem v večjem angažiranju sredstev mednarodnih organizacj pa tudi zainteresiranih držav v razvoju
samih;
- iskanje večjih možnosti za izobraževanje in vključevanje
naših strokovnjakov v OZN bodisi kot ekspertov OZN ali pa
kot strokovnih sodelavcev v aparatu samem; .
Žpospeševanje naših nastopov z razvitimi državami na tržiščih držav v razvoju, zlasti s tistimi razvitimi državami oziroma
njihovimi grupacijami, s katerimi skupne nastope predvidevajo že bilateralni sporazumi;
- Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje bo na področju
znanstveno-tehničnega sodelovanja z neuvrščenimi in državami v razvoju analiziral dosedanje sodelovanje in se bo v
programih za naslednja leta zavzemal za njegovo vsebinsko
poglobitev in dopolnitev njegovih oblik. Pri trn bo sodeloval z
znanstveno-raziskovalnimi in interesnimi skupnostmi v SR
Sloveniji.
Koordinatorja aktivnosti na tem področju v SR Sloveniji sta
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologije in
Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično,
prosvetno in kulturno sodelovanje.

2. Znanstveni in tehnološki razvoj
Na osnovi ponovno potrjenih potreb na VII. konferenci
neuvrščenih za krepitev tehničnega sodelovanja med neuvrščenimi in deželami v razvoju in za večje angažiranje pri
razvoju tehničnega in ekonomskega sodelovanja bomo v SR
Sloveniji pretehtali možnosti za izboljšanje sodelovanja z institucijami iz neuvrščenih dežel in dežel v razvoju na tem
področju. S tem namenom bo potrebno še bolj razviti sodelovanje z Mednarodnim centrom za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v državah v razvoju, z Mednarodnim UNESCO
centrom za kemijske študije, Regionalnim jedrskim šolskim
centrom pri Institutu Jožef Štefan, Centrom za rehabilitacijo
invalidov iz dežel v razvoju pri Zavodu za rehabilitacijo invalidov, z UNIDO, Jugoslavija Centrom za agroindustrijo v Novem
Sadu in Centrom za izobraževanje kadrov iz držav v razvoju
na področju ribištva v Splitu.
Pomembnejše mesto bomo dali tudi našim institucijam,
med katere spadata Center za proučevanje sodelovanja z
deželami v razvoju in Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja Edvarda Kardelja v Ljubljani.
V interesu kontinuitete bo potrebno nadaljevati z delom na
področju znanstveno-tehničnega, svetovalnega in izobraževalnega sodelovanja z deželami v razvoju, še posebej pa se
posvetiti naslednjim akcijam:
- organiziranje mednarodnih srečanj, seminarjev in tečajev, namenjenih udeležencem iz držav v razvoju na področjih,
ki lahko bistveno pripomorejo nadaljnjemu razvijanju gospodarskega sodelovanja s temi deželami;
- izpolnitev našega izobraževalnega programa za potrebe
držav v razvoju z organiziranjem podiplomskega študija za

3. Prehrana, kmetijstvo in ribištvo
Še naprej bomo pospeševali sodelovanje z državami v razvoju v kmetijstvu, v agrokomplesku in agroindustriji in pri tem
uporabljali naše znanje, tehnologijo, opremo, predvsem v
skupnih vlaganjih in višjih oblikah gospodarskega sodelovanja.
Ker je kmetijstvo pomembna panoga za izmenjavo z državami v razvoju, si bomo prizadevali za povečanje proizvodnje
hrane tako za lastne potrebe kot tudi za izvoz v države v
razvoju.
Za izpolnjevanje sklepov VII. konference neuvrščenih bo
potrebna večja organiziranost na jugoslovanskem nivoju in
tesnejše povezovanje in usklajevanje, interesov med socialističnimi republikami in avtonomnima pokrajinama. V Jugoslaviji in SR Sloveniji potekajo prizadevanja za povečanje
samooskrbe s hrano, ki so sestavni del srednjeročnih in letnih
planov ter dogovora o razvoju agroindustrijskega kompleksa,
ker so dane naravne možnosti še premalo izkoriščene.
Razširitev sodelovanja z državami v razvoju je možna le na
osnovi ustrezne organiziranosti potencialnih interesentov za
skupen nastop v deželah v razvoju. Ustanoviti bi morali integralno poslovno skupnost, ki bi bila iniciator in nosilec organiziranega in bolj učinkovitega nastopa v deželah v razvoju.
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za sodelovanje z organizacijo ZN za kmetijstvo in prehrano (FAO) že
začenja aktivneje in bolj organizirano izkoriščati možnost
sodelovanja s to specializirano organizacijo. Potrebno pa bi
bilo vzpostaviti še tesnejše sodelovanje z jugoslovansko komisijo za sodelovanje s FAO.
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Koordinator aktivnosti na tem področju v SR Sloveniji je
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. Zdravstvo
Program aktivnosti SR Slovenije za uresničevanje sklepov
VII. konference neuvrščenih na področju zdravstva je vključen
v celovit program aktivnosti SR Slovenije s tujino na tem
področju.
V okviru sodelovanja z državami v razvoju se tako načrtujejo naslednje aktivnosti:
- Raziskave trga in kompleksne ponudbe za projektiranje,
izgradnjo, opremljanje in delovno usposobitev zdravstvenih
objektov v državah v razvoju (IMOS).
- Raziskave trga in kompleksne ponudbe za projektiranje,
izgradnjo, opremljanje in cfelovno usposobitev farmacevtskoproizvodnih objektov v državah v razvoju (Krka in Lek).
- Priprava celovite ponudbe za nastopanje slovenskega
zdravstva v državah v razvoju - angažiranje naših strokovnjakov in ekip ter konzultantov, šolanje in izpopolnjevanje tujih
kadrov v SR Sloveniji in državah v razvoju, angažiranje naših
zdravstvenih in zdraviliških kapacitet za zdravljenje tujih pacientov - z vključevanjem zdravstvene ponudbe v meddržavne programe ali na osnovi neposrednih dogovorov.
- Šolanje in usposabljanje zdravstvenih kadrov iz držav v
razvoju - redni in podiplomski študij na srednjih, višjih in
visokih šolah, specializacije, tečaji, seminarji, ipd.
- Aganžiranje naših strokovnjakov in ekip ter konzultantov
za potrebe držav v razvoju.
- Povečanje sodelovanja naših zdravstvenih organizacij z
ustreznimi organizacijami v državah v razvoju:
1. Univerzitetnega kliničnega centra v ponudbi zdravstvenih storitev državljanov Angole in Kuvajta,
2. Univerzitetnega kliničnega centra in Medicoingeneeringa v projektiranju in gradnji zdravstvenih objektov v Kuvajtu,
3. Zavoda SR Slovenije za rehabilitacijo invalidov na področju izvajanja rehabilitacije invalidov republike Iran.
- Izmenjava zdravstvenih in farmacevtskih strokovnjakov
ter raziskovalcev z državami v razvoju.
- Sodelovanje s tujimi humanitarnimi organizacijami in s
Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in drugimi specializiranimi organizacijami in službami iz sistema OZN v okviru
sodelovanja z deželami v razvoju.
Koordinatorja aktivnost na tem področju sta Republiški
komite za zdravstveno in _ icialno varstavo in Zavod SR Slovenije za mednarodno zn-.nstveno, tehnično, prosvetno in
kulturno sodelovanje.
5. Informiranje
Pri uresničevanju sklepov in priporočil VII. konference o
nadaljnjem razvoju, krepitvi in pospeševanju medsebojnega
sodelovanja med neuvrščenimi državami na področju informacij in komunikacij se bomo morali še bolj zavzemati za
uresničevanje nove mednarodne informativne in komunikacijske ureditve.
Vsi subjekti, ki se ukvarjajo z informativno dejavnostjo na
ravni federacije, republik in avtonomnih pokrajin bodo razvijali in intenzivirali dvostransko sodelovanje na vseh področjih
informiranja, pri čemer si bodo prizadevali za njegovo nadaljnjo vsebinsko bogatenje pri zagotavljanju boljšega in učinkovitejšega medsebojnega obveščanja in seznanjanja.
V skladu s strateškimi nalogami na področju informiranja je
Zvezni sekretariat za informacije v sodelovanju z nosilci informacijskih dejavnosti določil poseben akcijski program aktivnosti za uresničevanje sklepov in priporočil VII. konference
neuvrščenih držav na področju informacij in komunikacij.
Republiški komite za informiranje bo izdelal analizo in
program sodelovanja z neuvrščenimi in državami v razvoju na
informativnem področju ter preučil problematiko POOL-a neuvrščenih. Ob tem naj v sodelovanju z vsemi dejavniki na
področju informiranja vodi aktivnost za stalno in celovito
obveščanje občanov o uresničevanju sklepov VII. konference
neuvrščenih, o aktivnosti neuvrščenih držav in SFR Jugoslaviji na tem področju in o politični in ekonomski aktivnosti v
Jugoslaviji in Sloveniji za krepitev bilateralnega in multilateralnega sodelovanja z neuvrščenimi in državami v razvoju.
Koordinator aktivnosti na tem področju v SR Sloveniji je
Republiški komite za informiranje.
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6. Vloga žensk v razvoju
Program realizacije sklepov VII. konference neuvrščenih
držav za področje vloge žensk v državah v razvoju je razdelala
medresorska delovna skupina za koordinacijo dela zveznih
organov in zveznih organizacij za realizacijo sklepov svetovne
konference v Dekadi OZN za žene. V medresorski delovni
skupini aktivno sodelujejo tudi predstavniki iz delovne skupine ustanovljene pri Republiškem komiteju za zdravstveno in
socialno varstvo.
Po sklepu VII. konference mora Mednarodni center za
upravljanje podjetij v družbeni lastnini pripraviti študijo »O
vlogi žensk v deželah v razvoju in o področjih sodelovanja in
izmenjave informacij in izkušenj na tem področju«, ki bo
služila za pripravo na svetovno konferenco Dekade OZN za
ženske 1985. leta. Mednarodni center je v ta namen že pripravil predlog za izdelavo te študije in je bil obravnavan na
ekspertskem sestanku v Sri Lanki decembra 1983. Sedaj se
intenzivno pripravlja študija z aktivnim sodelovanjem dežel
članic Mednarodnega centra. Center za teorijo in prakso
samoupravljanja Edvard Kardelj v Ljubljani pa že pripravlja
naš prispevek k študiji.
Koordinatorja aktivnosti na tem področju v SR Sloveniji sta
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo in Republiški komite za mednarodno sodelovanje.
7. Miroljubna uporaba jedrske energije
Na osnovi sklepov VII. konference bomo še naprej razvijali
odnose z državami v razvoju na tem področju.
Potrebno je tudi nadaijnje tesno sodelovanje z Mednarodno
agencijo za atomsko energijo v okviru njenih dejavnosti, ki so
pomembne tudi s stališča prizadevanj za uresničevanje interesov neuvrščenih dežel v razvoju. Pri tem so s stališča interesov SR Slovenije pomembne predvsem sledeče dejavnosti:
- organizacija regionalnih tečajev in seminarjev s posebnim oziroma na potrebe dežel v razvoju (Inštitut »Jožef Štefan«, Geološki zavod Ljubljana, Rudnik Urana Žirovski vrh),
- program usposabljanja kadrov za potrebe izgradnji in
obratovanja jedrskih elektrarn (Institut »Jožef Štefan«, EGS,
JEK),
- sodelovanje naših ekspertov preko MAAE v deželah v
razvoju,
- izmenjava informacij o varnosti jedrskih elektrarn preko
MAAE (IAEA-IRS),
- uvajanje standardov in priporočil MAAE v prakso (NUSS
program).
Koordinator.aktivnosti na tem področju v SR Sloveniji je
Republiški komite za energetiko.
8. Industrija ter standardizacija mer in kontrola kvalitete
a) Dejavnosti neuvrščenih na področju industrije bodo v
letošnjem letu usmerjene k pripravljanju stališč za IV. generalno konferenco UNIDO, udeležbi v sistemu konsultacij o
industrijskem razvoju in sodelovanju med razvitimi državami
in državami v razvoju, k pregledu in oceni konsultativnih
sestankov o industrijskem razvoju in sodelovanju v posameznih panogah in k pripravam za nastop v okviru medvladnega
komiteja za koordinacijo in nadaljevanje dejavnosti, ki je bil
ustanovljen v Caracasu.
b) Za izvedbo akcijskega programa na tem področju je imel
Zvezni zavod za standardizacijo kot nosilec aktivnosti na tem
področju posvetovalni sestanek zainteresiranih organov in
organizacij iz naše države. Na sestanku so obravnavali vprašanja neposrednih aktivnosti v zvezi z izvajanjem akcijskega
programa sodelovanja na področju standardizacije, metrologije in kontrole kakovosti.
Zvezni zavod za standardizacijo je pripravil in dal v obravnavo konkreten predlog za reševanje organizacijskih vprašanj
v okviru izvajanja akcijskega programa na tem področju.
Ker se pričakuje, da bo sestanek neuvrščenih držav, koordinatorjev na tem področju v naši državi v letošnjem letu, bi še
morali aktivno vključevati v jugoslovanske priprave na ta
sestanek.
Koorctinator aktivnosti na tem področju v SR Sloveniji je
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo.
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9. Turizem
Ker spada Jugoslavija med maloštevilne neuvrščene države, ki imajo razvit turizem in možnost za turistično izgradnjo, izobraževanje kadrov, organizacijo poslovanja, marketing, ipd., je bilo sklenjeno, da bo Jugoslavija sodelovala z
državami koordinatorji in na podlagi lastnih izkušenj prispevala na tem področju.
Naša prizadevanja bomo usmerili v mednarodno sodelovanje z neuvtščenimi državami, zlasti na področju načrtovanja
razvoja turizma, raziskovanja trga, izmenjave informacij in
propagandnega gradiva, izboljšanja prometa, poenostavitve
mejnih formalnosti in izobraževanja kadrov.
Neuvrščenim deželam bomo nudili tehnično pomoč v zvezi
z izobraževanjem turističnih kadrov, pritegnitvi naših izvedencev za določitev razvojne politike, pri investicijskih projektih,
organiziranju in poslovanju hotelskih objektov in turističnega
posredovanja in uporabi določenih tehnoloških dosežkov.
Aktivnost bomo usmerjali tudi v večstransko sodelovanje v
turizmu, predvsem na regionalnih podlagah ter v skupne
akcije v Svetovni organizaciji za turizem, ki na mednarodnem
področju lahko prispeva in pomaga neuvrščenim deželam pri
uresničevanju njihove politike v razvoju turizma.
Republiški komite za turizem.
10. Izobraževanje in kultura
Večstranske aktivnosti dežel v razvoju na področju izobraževanja in kulture so usmerjene na sodelovanje v okviru
UNESCO in v nevladnih organizacijah na! tem področju.
Sodelovanju neuvrščenih v okviru UNESCO in nevladnih
organizacijah na področju izobraževanja in kulture bo potrebno posvetiti več pozornosti glede na to, da ima v večini
teh organizacij največ neuvrščenih držav povsem pasivno
vlogo in se ne izrabljajo pomembne možnosti teh organizacij
za spremembo odnosov na tem področju.
Zvezni zavod za mednarodno znanstveno, prosvetno-kulturno in tehnično sodelovanje se že dogovarja s pristojnimi
organi republik in pokrajin o konkretni akciji naše države za

sodelovanje neuvrščenih na področju izobraževanja in kulture.
Na tej osnovi si bo Zavod SR Slovenije za mednarodno
znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje v
smislu sklepov in priporočil VII. konference prizadeval za:
4 - izobljšanje vsebine in kakovosti prosvetnega in kulturnega sodelovanja z državami v razvoju,
- za sklenitev periodičnih programov za sodelovanje z
vsemi državami v razvoju, s katerimi že sodelujemo,
- za zagotovitev programa v sodelovanju z UNESCO za
kratkoročno usposabljanje kadrov neuvrščenih držav in držav
v razvoju,
- za zagotovitev udeležbe SR Slovenije (Jugoslavije) na
najpomembnejših kulturnih prireditvah in univerzitetnih srečanjih, ki so v neuvrščenih državah in v drugih državah v
razvoju,
- za zagotovitev zastopanosti kultur neuvrščenih držav v
naši državi (SR Slovenija), zlasti v okviru mednarodnih prireditev pri nas.
Sodelovanje z neuvrščenimi državami je že sedaj opredeljeno kot prioritetna naloga samoupravnih interesnih skupnosti (Izobraževalna skupnost Slovenije in Kulturna skupnost
Slovenije itd.).
Prav tako kulturno sodelovanje z neuvrščenimi državami
predstavlja del rednega delovanja vsake kulturne ustanove ali
organizacije združenega dela s področja kulturnih dejavnosti
in njenega sodelovanja s tujino.
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za sodelovanje z organizacijo Združenih narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo (UNESCO) že aktivneje in bolj organizirano
izkorišča možnosti sodelovanja s to specializirano organizacijo. Potrebno pa bi bilo vzpostaviti še tesnejše sodelovanje z
jugoslovansko komisijo za sodelovanje z UNESCO.
Koordinatorji aktivnosti na tem področju v SR Sloveniji so
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, Republiški komite za kulturo in Zavod SR Slovenije za
mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje.

SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema Predlog
programa aktivnosti za uresničevanje sklepov konferenc.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zadolžuje:
- republiške upravne organe, da sklepe konference v New
Delhiju vgradijo v svojo redno dejavnost z namenom, da
okrepijo svojo aktivnost pri razvijanju medsebojnega sodelovanja med neuvrščenimi in deželami v razvoju ter izvajajo
svoje konkretne programe aktivnosti na svojih področjih;
- republiške upravne organe, da v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije pospešujejo realizacijo sklepov VI.
UNCTAD-a in dogovorov sprejetih v bilateralnih gospodarskih
razgovorih s tujimi delegacijami;
- republiške upravne organe, da se aktivno vključujejo v
priprave SFR Jugoslavije za predvidene sestanke v okviru
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) in da si
še naprej prizadevajo za vsestransko sodelovanje med našo
republiko in evropskimi državami, zlasti s sosedi na principih
helsinške listine. Pri tem naj se še intenzivneje vključujejo tudi
v regionalno multilateralno sodelovanje na območju AlpeJadrana in z obmejnimi pokrajinami sosednjih držav;
- Republiški komite za mednarodno sodelovanje, da povezuje vse naloge republiških upravnih organov v zvezi z uresni-

čevanjem sklepov konferenc in o tem obvešča Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ter da usklajuje vgrajevanje teh sklepov v delo komisij Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
sodelovanje s specializiranimi agencijami OZN.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije priporoča:
- organizacijam združenega dela, njihovim združenjem in
Gospodarski zbornici Slovenije, da pripravijo konkretne programe bilateralnega in multilateralnega gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju;
- Gospodarski zbornici Slovenije, da se vključuje v koordinirano dejavnost Gospodarske zbornice Jugoslavije in Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino in druge pristojne resorje, ki bodo v vseh ustreznihh telesih UNCTAD-a, zlasti v
svetu UNCTAD in komiteju za primarne proizvode in industrijske izdelke še naprej sprejemali kratkoročne in dolgoročne
ukrepe za boljši pristop k trgom razvitih držav za proizvode iz
držav v razvoju;
- Gospodarski zbornici Slovenije, da v skladu s priporočilom Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije ustanovi komisije za sodelovanje z mednarodnimi
organizacijami in integracijami na gospodarskem področju;
- Republiški konferenci SZDL, da seznanja delovne ljudi in
občane s temeljnimi opredelitvami neuvrščenih držav na VII.
konferenci v povezavi z našimi aktualnimi političnimi nalogami doma ter s sklepnim dokumentom Madridskega sestanka in sklepi VI. UNCTAD-a.
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1983

SAMOUPRAVNI SKLAD ZA INTERVENCIJE V
KMETIJSTVU IN PORABI HRANE V SR
SLOVENIJE
POROČILO
o izvajanju Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985, v letu
1983
I. UVOD
Z zakonom o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985, in dopolnitvami zakona v 1983. letu, je uveden poseben republiški
prispevek iz osebnega dohodka delavcev. Sredstva se uporabljajo za pospeševanje družbeno-organizirane kmetijske
proizvodnje.
Delo samoupravnih organov sklada je bilo v 1983. letu
usmerjeno predvsem na uresničevanje ukrepov tekoče politike pospeševanja kmetijske proizvodnje. Tako je v februarju
1983
- sprejet program pospeševanja proizvodnje hrane v 1983.
letu, in
-sklenjen dogovor o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane v 1983. letu.
Izvršilni odbor, je na svojih sejah obravnaval predloge aktov, ki so bili predloženi skupščini sklada v sprejem, spremljal
uresničevanje programa pospeševanja proizvodnje hrane ter
sprejemal ukrepe za p'ravočasno in skladno izvajanje sprejetih
sklepov.
Izvajanje intervencijskih ukrepov je potekalo nemoteno
skozi vse leto 1983.
Program ukrepov za pospeševanje proizvodnje hrane temelji na
- dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 in plana, ki zadeva kmetijstvo;
- usmeritvi na intenzivnejšo rabo zemlje, povečanje tržne
poljedelske in živinorejske proizvodnje, ter zagotovitvi ugodnega ekonomskega položaja posameznih panog kmetijstva;
- krepitvi dohodkovnih odnosov med organizacijami združenega dela in združenimi kmeti;
- povečanju obsega družbeno organizirane tržne proizvodnje združenih kmetov;
- odgovornosti družbeno-političnih skupnosti pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva in obratov za predelavo kmetijskih
pridelkov;
- usmeritvi blagovnih tokov k porabnikom hrane, ki so
prispevali sredstva za povečanje kmetijske proizvodnje;
- ukrepih, ki prispevajo k dolgoročni stabilnosti kmetijske
proizvodnje,
S programom pospeševanja proizvodnje hrane za leto 1983
so bila v republiškem skladu predvidena naslednja sredstva:
v 000 din
- pospeševanje živinoreje na domači krmi
368.290
- pospeševanje družbeno organizirane poljedelske
proizvodnje
189.000
- razvoj in delovanje kmetijske pospeševalne službe
62.200
- pospeševanje zreje in ulova rib
12.000
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih
območjih (ureditev pašnikov)
10.500
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- nadomestilo dela obresti pri kreditih iz sredstev
hranilno kreditnih služb
60.000
- kritje tečajnih razlik pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj
17.500
- stroški sklada
1.740
- rezervna sredstva sklada
88.770
810.000
Skupaj
Z odločitvami izvršilnega odbora in skupščine sklada, so
bila sredstva rezerve angažirana za nadomestilo povečanih
stroškov pridelave in predelave sladkorne pese, tečajnih razlik in obresti kreditov iz sredstev Mednarodne banke za
obnovo in razvoj povečanje deleža republiškega sklada pri
premiranju povečanja staleža plemenskih krav in regresiranje
semenske pšenice, ter za sofinanciranje objave pospeševalnih ukrepov v tisku.
Osnova za izvajanje intervencij v letu 1983 sta bila Dogovor
o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje
hrane ter Odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
uvedbi intervencijskih ukrepov.
,
II. OCENA INTERVENCIJSKIH UKREPOV V 1983.
LETU
V resoluciji za 1983. leto je predvidena 4% rast kmetijske
proizvodnje; naloge na področju kmetijstva so bile posebej
opredeljene v dodatku k resoluciji,
Poleg tega so aktivnosti za povečanje poljedelskeproizvodnje podrobneje konkretizirane s programom jesenske in programom spomladanske setve. Naloge na področju živinorejske proizvodnje so opredeljene s samouoravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih
v tržni proizvodnji mleka in mesa v letu 1983.
Program intervencij je bil naravnan k ciljem, da se doseže
plan, poveča intenzivnost in tržnost proizvodnje ter krepijo
odnosi med združenim kmetom in zadrugo.
V letih 1981-1983, je bila dosežena naslednja raven tržne
proizvodnje:
Dosežena tržna proizvodnja
EM
Raven
1981
1982
1983
1984
ocena
plan
proizv.
1985 (plan)
- meso
- goveje
- svinjsko
t
- perutninsko
- mleko
mio lit.
- pšenica, rž
- sladkorna pesa
- ribe
- morske
- sladkovodne

50.000
42.000
70.000
370
70.000
325.000

36.669
22.500
57.047
300
12.040
161.008

33.935
20.231
56.733
300
46.482
196.402

39.000
27.000
58.000
319
62.000
150.464

44.000
31.000
60.000
340
75.000
250.000

13.800
1.440

6.102
752

5.425
849

8.500
900

10.000
900

Podatki kažejo, da so bili doseženi pozitivni premiki zlasti v
rastlinski proizvodnji. Ti so predvsem rezultat dogovorjenih in
konkretiziranih proizvodnih obvez, sodelovanja povečanega
števila strokovnih delavcev neposredno v procesu proizvodnje in s tem doslednejšega uveljavljanja sodobne tehnologije
poročevalec

proizvodnje, zadovoljivešje oskrbe z reprodukcijskimi sredstvi, vnaprej znanih pogojih gospodarjenja in dobro pripravljene akcije odkupa.
Po dveh letih stagnacije v proizvodnji mleka in mesa beležimo v 1983. letu ponovno rast te proizvodnje.
V preteklem obdobju je stagnacija kmetijske proizvodnje
bila odraz nestabilnih pogojev gospodarjenja, slabše organiziranosti, nezadostne ali celo nikakršne dohodkovne povezanosti organizacij združenega dela v proizvodnji, predelavi in
prometu: Z intervencijskimi ukrepi smo spodbujali prizadevanja za večjo proizvodno povezanost in odgovornost za skladnejšo oskrbo tržišča ter vplivali na povečanje kmetijske
proizvodnje.
S sprejetjem zakona o zagotavljanju sredstev za pospeševanje kmetijske proizvodnje in o zagotavljanju sredstev za pridobivanje in usposabljanje novih kmetijskih zemljišč, smo
sistemsko uveljavili načelo, da vsi porabniki hrane sorazmerno prispevajo sredstva la povečanje proizvodnje hrane
in da se zbrana sredstva usmerjajo na osnovi planov pridobivanja zemljišč in samoupravnega dogovora o enotnem programu pospeševanja proizvodnje. To je temeljni pogoj, da na
podlagi dejanske proizvodne in poslovne soodvisnosti ter
povezanosti v proizvodnji, predelavi in prometu hrane ter
stabilnejših pogojih gospodarjenja za družbeno organizirano
proizvodnjo, uveljavimo skupni prihodek in dohodek kot element učinkovitega gospodarjenja v kmetijstvu. Povečana
tržna proizvodnja je nedvomno omogočila tudi velik premik v
izvozu kmetijsko-živilskih proizvodov.
V skladu s programom o pospeševanju proizvodnje hrane v
I. 1983 so pri posameznih vrstah proizvodnje doseženi naslednji rezultati:
1. Intervencijski ukrepi v govedoreji
Program intervencijskih ukrepov je bil uresničen v naslednjem:
EM
Plan Premirano
a) povečanje staleža
plemenskih krav
10.000
6.015
gib) pitanje mladih govedi
90.01921
g'- 125.000
c)
proizvodnja mleka mio lit.
321,6
307,2
1
glej pregled na 6. strani
2
tržna proizvodnja 319,4 mio lit.
a) Povečanje staleža plemenskih krav
Povečanje staleža plemenskih krav sicer ni doseglo planskih predvidevanj, vendar je v primerjavi s 1982. letom (2.721
glav) dosežen viden napredek. To se kaže tudi v staležu krav
in brejih telic, ki je bil
v letu

število

1981
264.893
1982
264.150
1983
273.224
" Iz sredstev republiškega sklada so izplačane premije za
povečanje staleža plemenskih krav in sicer
nižinsko
višinsko
območje
območje
skupaj
- število premiranih
krav
3.026
2.989
6.015
- izplačane premije
17.934.000 13.617.000 31.551.000
Poleg tega smo, v skladu s sklepom izvršilnega odbora,
nadomestili premije, ki naj bi jih izplačale organizacije združenega dela - mlekarne (6.015.000 din). Gre za poslabšan
ekonomski položaj mlekarn, ki niso mogle zagotoviti sredstev, zaradi česar kmetijske organizacije niso mogle uveljaviti
premij za povečanje staleža.
Gre torej za začetek organiziranega dela na povečanju
staleža krav, ki je dolgoročen ukrep. Ocenjujemo, da so
ukrepi pripomogli, da se stalež osnovne črede v SR Sloveniji
stabilizira in kaže tendenco rasti. Z nadaljevanjem aktivnosti
je pričakovati, da se bodo doseženi rezultati približali staležu
predvidenem s srednjeročnim planom (okrog 306.000 glav v
1985: letu).

b) Goveje meso (mlado pitano govedo)
Premije za pitanje telet so izplačane
število
teža znesek premij
govedi v tonah
(v din)
1. Kmetijske organizacije
- nižinsko območje
8.617 2.294,6
6.562.544,50
- višinsko območje
585
161,8
1.559.993,00
2. Združeni kmetje
- nižinsko območje
49.050 14.163,3 40.507.118,00
- višinsko območje
30.293 8.817,7 85.002.165,00
Skupaj
88.545 25.437,4 133.631.820,50
od tega:
- nižinsko območje
57.667 16.457,9 86.562.158,00
- višinsko območje
30.878 8.979,5 47.069.662,50
3. Izvoz
1.474
1.179.200,00
4. Obveznosti po prog.
288.855,85
Vse skupaj
90.019
135.099.876,35
Poleg tega je kmetijskim zadrugam odobren stalni avans v
višini 5.363.000 din, ki služi za izplačilo premij združenim
kmetom, dokler ne dobijo sredstev po mesečnih obračunih
premij.
Od načrtovane proizvodnje 42.700 ton govejega mesa ocenjujemo, da je proizvedeno okrog 39.000 ton mesa vseh
kategorij živali (real. 92%), kar je za okrog 5.065 ton ali 14,9%
več kot v 1982. letu.
Tržišče goveje živine seje umirilo zlasti v drugi polovici leta,
ko je bil odliv živine v območja izven SR Slovenije manjši;
oskrba trga in turizma je bila zadovoljiva. Spoštovanje samoupravnih sporazumov o tržni proizvodnji mleka in mesa je
prispevalo k večjemu redu na trgu, zlasti v zajemanju telet za
organizirano pitanje.
Zaradi še vedno prisotnega neskladja med stroški prireje in
dogovorjenimi proizvajalčevimi prodajnimi cenami, premije
še niso v dovoljni meri sodbujevalno vplivale na povečanje
družbeno organizirane proizvodnje.
Zaostajanje naložb ni omogočilo usposodobiteft vseh planiranih zmogljivosti za povečanje prireje. Omejitve v obsegu
kreditiranja so vplivale tudi na počasnejše uvajanje novih
odnosov v skupni proizvodnji (storitveno pitanje) med združenimi kmeti in organizacijo združenih kmetov.
c) Mleko
Po stagnaciji tržne proizvodnje v letih 1981 in 1982 je bil ob
uskladitvi odkupnih cen in premiranju tržne proizvodnje, odkup mleka v 1983. letu povečan za okrog 6%. Ugodne vremenske razmere v prvi polovici jeseni so nekoliko omilije
posledice suše, zato je tudi odkup mleka v oktobru bil sorazmerno ugoden. Ohladitve v novembru pa so vplivale na
zmanjšanje proizvodnje mleka.
Glede na to, da je proizvodnja mleka glavni interes živinorejcev, je ustrezna cena mleka, ki spodbuja na proizvodnjo,
pomemben dejavnik za povečano rejo krav. Gre za ekonomsko motivacijo, ki mora biti trajno prisotna. S tem bo tudi
proizvodnja mesa stabilnejša- V 1983. letu smo odkupili okrog
319,4 mio litrov mleka.
Od skupno odkupljenih 319,4 mio litrov je premirano 307,2
mio litrov mleka.
Proizvajalci oz. območje

Količina mle-lzplačane premika /000 1
je (v din)

1. kmetijske organizacije
in skupnosti
48.490,8 96.011.716,68
2. združeni kmetje
- nižinsko območje
128.162.0 57.672.913,95
- višinsko območje
130.537.1 152.728.387,62
skupaj
307.189,9 306.413.018,25
Obračunane premije so izplačane iz
- republiškega sklada
136.183.563,65
- združenih sredstev obč. skladov
170.229.454,60
Občinski skladi so združili
184.177.345,15 din.
d) V ovčereji In konjereji je program zajemal povečanje
staleža plemenskih živali. Kmetijske organizacije In
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strokovne inštitucije, ki so prevzele izvedbo programa, so
nadaljevale delo na oblikovanju matičnih čred, kontrole
proizvodnosti, sistematični odbiri plemenjakov,
zdravstveni preventivi in drugih strokovnih nalogah.
V ovčereji smo nadaljevali delo na oblikovanju matičnih
tropov ovac solčavske in bovške pasme. S premiranjem plemenskih ovac in ovnov smo spodbudili interes za rejo; tako se
tropi večajo. Vse za pleme sposobne ovce se dajo v nadaljnjo
rejo, povpraševanje po plemenskih živalih pa je večje od
por\udbe.
Oblikovanje matičnih tropov, ob organizirani strokovni
službi v kmetijskih zadrugah, kmetijskih zavodih in biotehniški fakulteti (rodovniška služba in selekcija) ter načrtni prodaji
plemenskih živali, je temelj za nadaljnjo širjenje reje ovac.
Za povečanje tropov ovac so izplačene premije za
- 1962 plemenskih ovac v višini
1,962.000,00
- 58 plemenskih ovnov
290.000,00
Poleg tega so sredstva uporabljena za
- selekcijsko delo
1,600.000,00
- nabavo opreme in mat. za selek.
delo
1,234.992,10
- razvoj ovčereje (proučevanje)
600.000,00
- zdravstveno preventivno
dejavnost
825.000,00
- delo kmetijskih zavodov na
ovčereji
800.000,00
- kontrolo proizvodnosti
299.728,00
- nabavo ovac in vzdrževanje
uvoženega tropa (BF-VTOZD za
živinorejo
700.000,00
- druge stroške (razstave i. p.)
35.000,00 6,094.720,10
Skupaj
8.346.720,10
Utrjevali smo delo rejskih centrov za konje (3), ki delujejo
skupno s Kobilarno v Lipici in Konjerejskim centrom v Krumperku pri Domžalah, na razvoju konjereje.
Z načrtnim strokovnim delom, širjenjem mreže plemenjakov, spodbujeno s premiranjem plemenskih živali, narašča
interes za rejo konj. To je opazno v pomlajevanju črede konj
in večjemu pripustu
Premije in druge intervencije za razvoj konjereje so izplačane za
- premiranje kobil in žrebičk v kmečki reji
4,271.000,00
- premiranje kobil in žrebcev v kobilarnah in
rejskih skupnostih ,
820.000,00
- vzrejo žrebičkov hafl. pasme
923.000,00
- odkup žrebičkov
1,810.000,00
- sofinanciranje reje žrebcev
720.000,00
- delo zavodov pri izvajanju ukrepov v konjereji 2,010.000,00
- selekcijsko delo
800.000,00
- ostali razhodki
557.399,50
- preizkušanje delovne sposobnosti
500.000,00
12,411.399,50
Skupaj
'
V znesku 2,010.000 din za delo zavodov pri izvajanju ukrepov v konjereji je zajeto izplačilo v višini 630.000 din, ki šteje
kot akontacija za 1984. leto.
2. Pospeševanje družbeno organizirane
pojedeljske proizvodnje
a) Za pospešeno uvajanje pridelovanja sladkorne pese in
zagotovitve potrebne ravni proizvodnje, ki bi omogočala normalno obratovanje tovarne sladkorja, smo uvedli premijo v
višini 0,40 din, ki smo jo ob spravilu povečali za 0,65 din za
kilogram pridelane in oddane slakorne pese.
V proizvodnjo je vključenih blizu 25% vseh pojedeljskih
površin kmetijskih organizacij, ki zaradi prepočasnega vključevanja združenih kmetov v pridelovanje te kulture, prevzemajo večje obveze za proizvodnjo sladkorne pese.
Sladkorno peso smo pridelovali na naslednjih površinah:
Skupaj
Združeni
Kmetijske
Leto
kmetje
organizacije
2.951,2 ha
670,5 ha
2.280.7 ha
1980
4.262,8 ha
1.331,0 ha
2.931.8 ha
1981
4.917,8 ha
1.639,8 ha
3.278,0 ha
1982
4.628,8 ha
1.571,4 ha
3.057,4 ha
1983
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Pri uvajanju proizvodnje sladkorne pese predstavlja pri
združenih kmetih objektivno težavo razdrobljena posestna
struktura, ki se postopoma ureja z melioracijskimi seli in
komasacijo kmetijskih zemljišč. Majhne proizvodne površine
večine združenih kmetov so velika ovira za rabo mehanizacije
ob setvi in spravilu sladkorne pese. V 1983. letu smo povečali
sofinanciranje pospeševalne službe-kadrov: financiranje pa
pogojili stopnji izpolnitve planov in doseženih proizvodnih
rezultatov.
Zaradi neugodnih vremenskih razmer je zaradi slabega
vznika pridelek sladkorne pese nizek, le 150.464 ton oz. 32,51
tone na hektar (1982. leta 196.400 ton oz. 39,94 tone).
Za pospešeno uvajanje pridelovanja sladkorne pese so:
- izplačane premije pridelovalcem
sladkorne pese
97.801,587
- delno nadomeščeni višji stroški predelave
33.849.420
131.651.007
Skupaj
b) Intenzifikacijo pridelovanja pšenice smo spodbujali z
regresiranjem semenske pšenice. V 1983. letu smo regresirali
okrog 2.109 ton kvalitetnega semena, v višini 16.874.751 din,
kar je pripomoglo k večji tržni pridelavi. Ugotavljamo, da ima
poraba kvalitetnega semena tendenco rasti, kar vpliva na
večjo intenzivnost proizvodnje. Od planiranih 64.000 ton pšenice in rži so proizvajalci oddali okrog 62.000 ton pšenice in
rži (1982. leta 46.482 ton). Organizacija odkupa je bila dobra.
Za spodbuditev odkupa pšenice smo uvedli premijo v višini
1 din za kilogram odkupljene pšenice, če je proizvajalec oddal
najmanj 2000 kg pšenice po hektarju in sklenil pogodbo o
pridelovanju v letu 1984. Fremije, ki so jih proizvajalci uporabili za nakup mineralnega gnojila, so izplačane v višini
38.368.294,35 din.
Za nadomestilo povečanih stroškov priprave posebne mešanice mineralnega gnojila za dognojevanje pšenice (proizvodnja 1983/84) je izplačano iz sredstev sklada 8.729.000 din;
za zagotovitev proizvodnje in redne dobave iz Tovarne dušika
Ruše pa 20.000.000 din.
3. Delovanje kmetijske pospeševalne službe
Strokovna usposobljenost delavcev v kmetijstvu in združenih kmetov ter hitrejši prenos bioloških in tehnoloških dosežkov v proizvodnjo je temeljnega pomena za uresničitev planskih ciljev in za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na vasi. Zato smo iz sredstev
republiškega sklada sofinancirali le naloge, ki so vezane na
uresničitev proizvodnih planov. S tem je pospeševalna služba
prevzela odgovornost, poleg strokovne in kvalitetne realizacije planskih nalog, še izdelavo ustreznih modelov za proizvodne skupnosti in pogodb o skupni proizvodnji in vlaganjih.
Posebej je sofinancirala pospeševalna služba pri kmetijskih
organizacijah v manj razvitih občinah do višine 50% potrebnih stroškov; ostali del pa zagotavljajo občinski skladi.
V 1983. letu smo sofinancirali 75 na novo zaposlenih pospeševalcev (1982. leta 52 pospeševalcev).
Obsežne akcije pridelovanja kmetijskih zemljišč (melioracije), zlasti na prednostnih območjih, pogojujejo večje vključevanje kmetijskih strokovnih kadrov, tako pri izvajanju samih
melioracij, kakor tudi pri organiziranju proizvodnje na teh
zemljiščih. Gre tudi za nove družbenoekonomske odnose v
proizvodnji; zahtevno strokovno delo in delo z ljudmi pogojuje aktivnost ustreznih strokovnih kadrov.
Preko Republiškega centra za pospeševanje kmetijstva pri
Zadružni zvezi SR Slovenije smo sofinancirali 32 regijskih
pospeševalcev (v 1982. letu 31).
Pri Republiškem centru za pospeševanje kmetijstva so tudi
v 1983. letu delovale strokovne skupine, v katerih sodelujejo
strokovni sodelavci Biotehniške fakultete in Kmetijskega inštituta Slovenije.
Ti so pripravili tehnologije za posamezne vrste proizvodnje
(poljedelska proizvodnja, živinoreja, pridelovanje krme, vrtnine, sadjarstvo, vinogradništvo, hmelj).
Tak pristop pri uresničevanju planirane proizvodnje in skrb
za dosledno izvajanje dogovorjene tehnologije, je v 1983. letu
prispeval k povečani tržni proizvodnji.
Prizadevati si moramo za nadaljnjo kadrovsko krepitev in
dograjevanje organizacije kmetijske strokovno-pospeševalne
službe, saj je ta ena najpomembnejših dejavnikov za uvajanje
poročevalec

sodobne intenzivne proizvodnje in razvijanje novih družbenoekonomskih odnosov.
Sredstva, predvidena s programom pospeševanja proizvodnje hrane so v celoti prenešena na
- Republiški center za pospeševanje kmetijstva
v višini
49,200.000 din
- Kmetijski inštitut Slovenije, za opravljanje
strokovnih nalog v višini
15,000.000
4. Ribištvo
Republiški sklad je zagotovil sredstva za pospeševanje
ulova rib v višini 12 mio din, s čimer je pripomogel, da je
organizacija združenega dela, ki je zadolžena za povečan ulov
rib, izpolnila za 1983. leto predviden plan (ta sredstva so tudi
nadomestilo za t. i. kanonska sredstva, ki jih prejemajo ribiške
organizacije v SR Hrvatski).
Povečanje zmogljivosti za ulov rib je, z nabavo novih in
rekonstrukcijo starih ladij, ugodno vplivalo na ulov, na boljšo
oskrbljenost trga in povečanje izvoza. V bodoče bi bilo treba
izdatneje podpreti širitev prodajne mreže z angažiranjem
sredstev samoupravnih interesnih skupnosti za oskrbo in
trgovskih organizacij.
5. Urejanje planinskih pašnikov
Od 7.000 ha pašnikov, predvidenih za 1983. leto, je urejenih
6.857 ha, premije pa izplačane v višini 10,286.250 din.
K urejanju pašnikov smo pristopili z namenom da pospešimo revitalizacijo hribovitih območij in oživljamo pašo, zlasti
mladih živali. To pomeni pocenitev prehrane in ponovno
vključitev v proizvodnjo slabo obdelanih zemljišč in zemljišč v
zaraščanju.
Poleg republiškega sklada so prispevali sredstva za ureditev pašnikov Živinorejska poslovna skupnost, Zveza vodnih
skupnosti in sredstva po makroprojektu II, ob udeležbi zainteresiranih kmetijskih organizacij in združenih kmetov.
6. Nadomestilo dela obresti HKS in tečajnih
razlik pri kreditih iz sredstev Mednarodne
banke za obnovo in razvoj
Zveza hranilno-kreditnih služb uveljavlja nadomestilo dela
obresti kreditov, ki so odobreni iz sredstev hranilno-kreditnih
služb za investicije združenih kmetov.
Zagotavljanje sredstev za nadomestila pomeni kontinuiteto
ekonomske politike, ki jo je do 1981. leta izvajal proračun SR
Slovenije.
Sporazum, ki naj bi uredil vprašanje pokrivanja nadomestil
v okviru bančnega mehanizma, kakor je bilo opozorjeno ob
sprejemanju intervencijskega zakona, med bankami in HKS v
1982. letu ni bil dosežen.
Nadomestilo obresti je bilo v 1983. letu izplačano
- za obveznosti v 1982. letu
20,000.000
- kot akontacija na obresti v 1983
letu
50,000.000
Skupaj
70,000.000
Nadzor obračuna nadomestil opravi Služba družbenega
knjigovodstva; za 1983. leto nadzor obračuna še ni končan,
zato izkazano nakazilo štejemo kot avans.
Pri tečajnih razlikah gre za pokrivanje razlike v tečajni
vrednosti in povečane tečajne vrednosti tuje valute ob plačilu
kreditov, ki so bili odobreni iz sredstev Mednarodne banke za
obnovo in razvoj. Krediti so bili izplačani $ dinarski vrednosti,
pridobljena devizna sredstva pa so del skupne devizne bilance. Poleg tega se nadomeščajo tudi obresti v višini, ki je
enaka razliki med obrestno mero tuje in domače banke (izplačano 17,391.064,55 din).
Izplačila tečajnih razlik so od 13,156.255,45 din v 1982. letu
porasla na 57,937.237,95 din v 1983. letu, predvsem zaradi
občutno spremenjenih tečajnih razmerij dinarja do tujih valut.
Povečanje tečajnih razlik zaradi obveznosti po novih kreditih
je zanemarljivo.
7. Obveznosti za 1982. leto
Kmetijskim organizacijam, ki so po zaključnem računu za
1982. leto predložile obračun za premije oz. regrese za proizporočevalec

vodnjo iz 1982. leta (premije za pšenico, za mineralna gnojila
na hribovitem območju i. p.) smo izplačali 5,349.400 din.
8. Stroški sklada
Za stroške sklada in delo delovne skupnosti smo izplačali
1,663.722 din, od tega za
- potne stroške
17.446
- za tiskanje in razmnoževanje
gradiva (tuji)
24.912
- objave v Uradnem listu SRS
40.511
- najemnine za sejne sobe
16.135
- reprezentanco
7.969
- storitve SDK v plač. prometu
334.529,40
- dnevnice
22.220
- delovno skupnost
1,200.000
III. OCENA IZVAJANJA DOGOVORA O ENOTNI
POLITIKI IN UKREPIH PRI POSPEŠEVANJU
PROIZVODNJE HRANE V 1983. LETU
Intervencije imajo lahko ekonomski učinek le ob ustrezni
krepitvi trajnih proizvodnih in dohodkovnih vezi med organizacijami združenega dela in če postanejo sestavni del samoupravnih dohodkovnih odnosov med združenimi kmeti v združenih organizacijah. V naporih za povečano tržno poljedelsko
proizvodnjo, smo v 1983. letu dosegli nadaljnje premike v
odnosih med proizvajalnimi in predelovalnimi organizacijami,
zlasti v dolgoročnejšem urejanju in načrtovanju skupne proizvodnje.
Pravica do pridobitve sredstev iz intervencijskih skladov je
vezana na urejene dohodkovne in prihodkovne odnose, sklenitev pogodb o naročeni proizvodnji in spoštovanje pogodbenih obvez. V tem ima intervencijski zakon spodbujevalno in
usmerjevalno funkcijo.
Dogovor o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane pospešuje pretok sredstev in proizvodov med
proizvajalci in porabniki hrane, s čimer se dolgoročno urejajo
odnosi v naročeni proizvodnji. To prispeva k večji varnosti
proizvajalcev in stabilnejši oskrbi.
Dogovor je prispeval k odpravljanju neenotnosti na trgu, saj
usmerja sredstva v proizvodnjo, kjer je osnovni razlog za
nestabilno oskrbo in odpravljanja spodbujanje porabe.
Podpisniki dogovora (republiški in občinski skladi, Živinorejska poslovna skupnost in Poslovna skupnost za sladkor) so
se zavezali, da bodo intervencijska sredstva uporabljali tako
kot to določa zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi
hrane in zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985. Dogovor usmerja uporabo sredstev za ključne naloge v pospeševanju proizvodnje hrane, predvsem, da spodbuja:
- povečanje družbeno organizirane tržne kmetijske proizvodnje ob intenzivnejši rabi zemljišč,
- trajno povezovanje organizacij združenega dela s področja kmetijstva, živilske industrije, trgovine, gostinstva in
turizma, na dohodkovnih osnovah,
- podružbljanje kmetijske proizvodnje na podlagi združevanja kmetov z organizacijami združenih kmetov,
- izvedbo dogovorjenih programov na podlagi združevanja
sredstev med proizvajalci in porabniki hrane, s čimer so
zagotovljena večja stabilnost kmetijske proizvodnje in boljša
oskrba trga,
- usmerjanje dogovorjenih količin hrane porabnikom, ki
prispevajo sredstva za pospeševanje proizvodnje hrane.
Z dogovorom o enotni politiki so se podpisniki zavezali, da
bo za proizvodnjo, za katero so predvidena intervencijska
sredstva, zagotovljen v osnovi enak d^žbeno-ekonomski položaj proizvajalcev v družbeno organpr
proizvodnji.
Pri uresničevanju teh načel ugotavljamo, da ta niso v celoti
in v vseh sredinah uveljavljena. Upoštevaje načela, da vsi
porabniki hrane prispevajo sredstva za stimulacijo proizvodnje hrane ter, da se sredstva usmerjajo iz porabe v proizvodnjo, terja in pogojuje opredelitev obvez med nosilci proizvodnje in oskrbe, ne pa kupoprodajne odnose. V tem je pomembna vloga družbenopolitičnih skupnosti pri iniciranju
sporazumov med proizvodnjo in porabo, s ciljem dolgoročne
ureditve odnosov v proizvodnji, tako glede skupnih naložb in
intervencij, na drugi strani pa obveznost proizvajalcev za
nemoteno oskrbo.
19

Občinski skladi so vskladili svoje programe z dogovorom o
enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane.
Mimo tega so nekateri skladi, zlasti v gospodarsko razvitejših
občinah, predvideli intervencije, ki niso opredeljene z zakonom o intervencijah v kmetijski proizvodnji (n. pr. kolektivno
zdravstveno varstvo živali, zavarovanje živali, financiranje naložb združenih kmetov mimo sovlaganja deleža organizacije
združenih kmetov v skupni proizvodnji, regresiranje močnih
krmil - ne pa proizvodnje lastne krme i. p.). Pomembnejša
informacija delovanja in porabe sredstev občinskih skladov
so pripravljena in predložena izvršilnemu odboru republiškega sklada v 1984. letu.
V SR Sloveniji je ustanovljenih 54 občinskih skladov za
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane; od teh sta dva za
občine mesta Ljubljana (5 občin) in za občine mesta Maribor
(6 občin).
Prispevna stopnja občinskih skladov se giblje med 0,3% in
0.9%. Med letom prosta sredstva je republiški sklad začasno
deponiral pri internih bankah in Zvezi hranilnokreditnih služb
za financiranje kmetijske proizvodnje, ki jo sklad spodbuja.
V 1983. letu ugotavljamo večjo ažurnost v obračunavanju in
izplačevanju stimulacij (premij in regresov) ob enostavnejši in
izplačevanju stimulacij (premij in regresov) ob enostavnejši
evidenci, kar je pripomoglo k zmanjšanju administracije.
Strokovna, finančna in administrativna dela je opravljala
delovna skupnost Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in
živilske industrije Slovenije.
Program pospeševanja proizvodnje hrane v 1984. letu ter
dogovor o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane v 1984. letu smo sprejeli decembra 1983; k
slednjemu je pristopilo potrebno število občinskih skladov
tako, da velja in je objavljen v Uradnem listu SR Slovenije.
Pri snovanju programa in dogovora smo upoštevali usmeritve resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja
SR Slovenije v 1984. letu ter zapažanja in pobude, ki so bile
dane ob uresničevanju programa intervencij v 1983. letu.
IV. DRUGA IZPLAČILA PREKO SKLADA
Sklad izplačuje intervencijske zneske v porabi hrane iz
sredstev, ki so za to posebej dodeljena. Tako so preko sklada,
na podlagi odlokov izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
izplačane intervencije
- kompenzacija za meso
- namestila za plačano premijo pri nakupu pšenice.
Za gornje namene'so per 31. december 1983 izplačana
naslednja sredstva:
1. Kompenzacije za meso
- prejeta sredstva
- prenos sredstev iz 1982.leta
7,126.338,90
- dodeljena sredstva
105,038.000,00 112,164.338,90
- izplačano
112,164.163,25
175,65
Ostanek
2. Nadomestila za plačano premijo
pri nakupu pšenice
- sprejeta sredstva
3,300.000,00
- prenos sredstev iz 1982. leta
295,766.976,15 299,066.976,15
- dodeljena sredstva
298,917.569,70
- izplačano
166,056,95
Ostanek
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PREGLED
STOPENJ PRISPEVKOV ZA INTERVENCIJE V
PROIZVODNJI HRANE SAMOUPRAVNIM
SKLADOM ZA INTERVENCIJE V KMETIJSTVU
IN PORABI HRANE V OBČINAH V LETU 1983
Zap.
štev

Samoupravni sklad občine
oz. občin mesta

1.

Ajdovščina

2.
3.

Brežice
Celje

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cerknica

10.
11.

Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ilirska Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laško
Lenart
Lendava

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Litija
Ljubljana
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica'

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica
Sevnica

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Škofja Loka
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Velenje

54.
55.
56.

Vrhnika
Zagorje ob Savi
Žalec

-

Višina
prispev.
v%
0,5
0.8
0,7
0,3
0,7
0.4
0,8
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,6
0,9
0,5
0,7
0,4
0,4
0,5
0,65
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0.5
0.5
0.5
0,4
0,8
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
0,4
0,3
0,6
0,5
0,5
0,5
0,3
0,55
0,4
0,4
0,5 „
0,5
0,5
0,5
0,3
0,9
0,4
0,5
0,5

Za obdobje
I.-31. V.
VII.—31. XII.
1-31. XII.
I.-31. V.
VI.—31. XII.
1.-30. IV.
V.-31. XII.
1.-31. XII.
I —31. XII.
I.-31. XII.
I—31 .XII.
I.-31. XII.
1.-31. XII.
I—31 III.
IV.—31. XII.
1.-31. XII.
1.-31. XII.
1.-31. XII.
1.-31. XII.
1.-31. XII.
1.-31. XII.
I.-31. XII.
1.-31. XII.
I.—31 .XII.
1.-31. XII.
I.-28. II.
III.-31.XII.
1.-31. XII
I —31. XII
I.-31. XII
(.-31. XII
I.-31. XII.
I.-31. XII.
I.-31. XII.
1.-31. XII.
I.-30. VI.
VII.—31. XII.
1.-31.XII.
I.—31 .XII.
1.-31. XII.
1.-31. XII.
I —31. XII.
I —31. XII.
I—31. XII.
I.—31. XII.
I.-31. XII.
I.—31. XII.
IV.—31. XII.
1.-31. XII.
1.-31. XII.
L—31. XII.
I —31. XII.
1.-31. XII.
I —31. XII.
I.—31. XII.
I.-31. XII.
I —31. XII.
I—31. xil.
I.—31. XII.
h—31. XII.
IV —31. XII.
1.-31X11.
1.-31. XII.
I—31. XII.

poročevalec
'

'

'

'

. •

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakona
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v
obdobju 1982-1985 v letu 1983
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 16. 2.
1984 obravnaval poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju
in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v
obdobju 1982-1985 v letu 1983 in sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN PREDLOG
I. UGOTOVITVE
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da:
1. so interventni ukrepi v letu 1983, po stagnaciji in upadanju proizvodnje (mleko, meso) prispevali k povečanju družbeno organizirane tržne proizvodnje zlasti mesa (govejega za
14,9%), mleka (za 6,3%), pšenice (za 33,4%) ter ulova rib (za
56,6%), stabilnejši in boljši oskrbi s kmetijskimi pridelki ter
manjšemu nihanju cen. Okrepili so se družbeno-ekonomski
odnosi med združenimi kmeti in organizacijami združenih
kmetov na eni, ter s porabniki hrane na drugi strani. V taki
povezavi je spodbuden interes in odgovornost tudi porabnikov hrane za povečanje kmetijske proizvodnje, ki ob naročeni
proizvodnji postopoma spreminja tokove sredstev za naložbe
in pospeševanje kmetijske proizvodnje iz območij porabe v
proizvodna območja;
2. je delovanje samoupravnega sklada za intervencije v
kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji usklajeno z zakonom
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije vproiz-

vod nji hrane v obdobju 1982-1985 (Uradni list SRS, št. 3/82 in
26/83) in z zakonom o intervencijah v kmetijstvu in porabi
hrane (Uradni list SRS, št. 1/79);
3. sta bila programa pospeševanja proizvodnje hrane v SR
Sloveniji za leto 1983 in dogovor o enotni politiki in ukrepih
pri pospeševanju proizvodnje hrane v letu 1983 usklajena s
prej navedenima zakonoma ter z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in z resolucijo o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v
letu 1983 in da temeljita na izkušnjah iz preteklih let;
4. so zapažanja pri uresničevanju interventnih ukrepov ter
dane pobude delegatov in občinskih skladov upoštevana pri
pripravi programa pospeševanja kmetijske proizvodnje in dogovora o enotni politiki za 1984. leto. V programu in v dogovoru za 1984. leto je poudarjena odgovornost proizvajalcev
ter strokovne službe za uresničitev dogovorjene ravni tržne
proizvodnje, raba intervencijskih sredstev pa pogojena izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
II. PREDLOG
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga izvršilnemu
odboru Samoupravnega sklada za intervencije v kmetijstvu in
porabi hrane v SR Sloveniji, naj v letu 1984 pripravi informacijo o delovanju občinskih skladov za intervencije v 1983. letu
in predloži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije poročilo
o tem.

ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE ODBOR ZA MELIORACIJE

POROČILO
o

izvajanju Zakona o zagotavljanju

usmerjanju

in

sredstev za usposabljanje

zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko

proizvodnjo v obdobju

1982-1985, v

letu

1983

Na podlagi 6. člena Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 (Uradni list SRS, štev. 3/82) je Zveza vodnih skupnosti Slovenije dolžna poročati o izvajanju predmetnega zakona
skupščini SR Slovenije. V ta namen je Zveza vodnih skupnosti Slovenije pripravila poročilo, katerega je predhodno
I. UVOD:
Zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-85 (v nadaljnjem besedilu: Zakon), je
Skupščina SR Slovenije sprejela v začetku leta 1982. s čimer
je bila dana materialna podlaga za realizacijo z družbenim
planom določenih nalog na področju urejanja kmetijskih
zemljišč. Na osnovi zakona je bil sprejet Program za izvajanje
Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-85, * (v

obravnaval Odbor za melioracije Zveze vodnih skupnosti
Slovenije in ga tudi uskladil s pripombami Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano SR Slovenije ter Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
Poročilo dostavljamo s prošnjo, da ga obravnavate v
Skladu s programom dela zborov skupščine SR Slovenije
za leto 1984.
nadaljnjem besedilu: Program urejanja zemljišč), ki podrobno
opredeljuje celotno dejavnost za izvedbo 18.000 ha hidromelioracij, 19.111 ha komasacij in 6.000 ha odkupa kmetijskih
zemljišč in uporabo sredstev ter pogojev, ki morajo biti izpolnjeni pri izvajanju plana urejanja zemljišč.
V skladu s 6. členom Zakona je Zveza vodnih skupnosti
Slovenije dolžna vsako leto poročati o izvajanju Programa
'Celotni Program urejanja zemljlič a podrobno navedbo obmoilj urejanja In
Inveatltorjev je vaebovan v SaS o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 (Ur. I. SRS it 37/82)
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urejanja zemljišč Skupščine SR Slovenije.
Namen poročila je seznaniti delegate Skupščine SR Slovenije o izvajanju Zakona in Programa urejanja zemljišč v letu
1983. Glede na to, da končujemo prvo polovico izvajanja
Programa urejanja zemljišč in zaradi celovite ocene izvajanja
le-tega je v poročilu dana tudi skupna ocena za leto 1982-83
in Program urejanja zemljišč v letu 1984.
II. URESNIČEVANJE »PROGRAMA UREJANJA
ZEMLJIŠČ V LETU 1983« IN SKUPNO ZA LETO
1982-83
V skladu s Programom urejanja zemljišč so se kmetijske
organizacije združenega dela obvezale, da bodo v letih 198283 izvedle naslednji obseg urejanja zemljišč:
I
v izvajanju
vrsta urejanja
Program 1982-85
1982 1983 skupaj 1982 1983 skupaj
zemljišč
A. Hidromelioracije
5.424 6.048 11.472 6.048 6.886 12.934 113
B. Komasacije
2.587 6.226 8.813 3.779 6.960 10.739 122
C. Odkup zemljišč
1.500 1.500 3.000 3.046
345 1.391 46
D. Agromelioracije
- 6.000 6.000
- 5.820 5.820 97

hidromelioracije
SR Slovenija
Prednostna obm.
- Pomurje
- Pesniška in Polsk. dolina
- Vipavska dolina
- Slovensko Primorje
Druga območja

1982
5.424
4.445
1.421
1.502
1.258
264
979

V letu 1983 so kmetijske organizacije združenega dela pričele izvajati hidromelioracije na 6.886 ha, kar je za 14% več,
kot je predvidela dinamika po letnem programu. Glede na
postopne pričetke fizičnega izvajanja del skozi vse leto je od
navedenega obsega pričetih hidromelioracij v letu 1983 aokončanih 4.500 ha, kar pomeni 65%. Nedokončani obseg
izvajanja hidromelioracij iz leta 1983 bodo kmetijske organizacije izvedle v pretežnem obsegu do spomladanske setve
1984.
Vse pričete hidromelioracije iz leta 1982, katerih del izvajanja se je tudi prenesel v leto 1983, so končane. Na podlagi
navedenega ugotavljamo, da je skupen obseg fizično izvedenih hidromelioracij v letu 1982 in 1983 10.548 ha, kar pomeni
92% od planiranega obsega po programu urejanja zemljišč
oziroma 82% od pričetih hidromelioracij. Po navedenem programu morajo kmetijske organizacije do konca tega srednjeročnega obdobja še izvesti ca. 8.000 ha hidromelioracij.
Izvajanje hidromelioracij v letih 1982 in 1983 po posameznih območjih je naslednje:

po programu 1982-85
skupaj
1983
11.472
6.048
9.211
4.766
2.814
1.393
3.500
1.998
2.373
1.115
524
260
2.261
1.282

V globalni oceni vidimo, daje obseg izvajanja hidromelioracij večji, kot je dogovorjeno s Programom urejanja zemljišč za
13%. Posebno močno presega plansko dogovorjeni obseg
izvajanje hidromelioracij na »drugih območjih« za 37%. Največ uspeha pri izvajanju hidromelioracij na teh območjih
imajo v občini Krško, Šmarju pri Jelšah in Slovenskih Konjicah. Izvajanje hidromelioracij na prednostnih območjih po
Zakonu pa je večji za 7% od planiranega obsega po Programu
urejanja zemljišč. Na prednostnih območjih zelo dobro izpolnjujejo sprejete planske obveze v Pomurju s 37%, oziroma s
34% večjim obsegom v Slovenskem Primorju. Na območju
Pesniške in Polskavske doline je izvajanje hidromelioracij v
okviru planskih obvez, medtem koje izvajanje hidromelioracij
na območju Vipavske doline manjše od planiranega obsega in
znaša le 76%.
Najpomembnejši vzrok za zaostajanje pri izvajanju programa urejanja zemljišč v Vipavski dolini je v neusklajenosti
programov urejanja osnovnega odvodnega omrežja in programa urejanja zemljišč. Poleg tega pa so bila dela za zelo
obsežen program urejanja zemljišča pričeta šele v letu 1982. V
zadnjem času pa se pojavlja tudi problem nasprotovanja
posameznih lastnikov zemljišč. Podobni problemi so tudi na
nekaterih drugih območjih, npr. v občini Novo mesto, Brežice.
Globalna ocena o dveletnem izvajanju Programa urejanja
zemljišč je sorazmerno ugodna. Ob tem pa moramo opozoriti1
na nekatere ugotovitve pri dosedanjem izvajanju hidromelio
racij in na usmeritve za nadaljnje kvalitetno izvajanje tega
programa:
- začetne težave, ki so nastopile pri izvajanju programa
urejanja zemljišč v letu 1982 je večina kmetijskih organizacij
združenega dela uspešno odpravila, tako da so skoraj v celoti
izpolnile dinamiko urejanja zemljišč do konca leta 1983, s
čemer so izpolnile resolucijske obveznosti za leto 1983;
- projektantske organizacije, ki so bile zadolžene za izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije, šo se za to močno
zavzele in uspele pripraviti vse naročene projekte, razen za
Vipavsko dolino, zaradi česar je izvajanje del na doureditvi
reke Vipave v trimesečnem zaostanku.
Investicijsko tehnično dokumentacijo bo treba v prihodnje
izdelati bolj kompleksno tako, da bodo pri projektiranju hkrati
upoštevani vsi vidiki urejanja kmetijskega prostora.
- na podlagi ugotovljenih rezultatov dokončane raziskova22

A. Hidromelioracije:

1982
6,048
4.967
2.490
1.538
879
60
1.081

1983
6.886
4.859
1.357
1.949
918
635
2.027

realizacija
skupaj
12.934
9.826
3.847
3.487
1.797
695
3.108

I
113
107
137
100
76
134
137

lne naloge »Proučevanje vzrokov slabšega delovanja drenaž
na melioracijskih sistemih in predlog ukrepov«, ki jo je izvedla
Biotehniška fakulteta v Ljubljani in spremljanja izvajanja hidromelioracij ugotavljamo, da nekateri melioracijski sistemi,
ki so bili izvedeni v prejšnjem srednjeročnem obdobju, slabo
delujejo oziroma niso dali pričakovanih rezultatov. Osnovni
vzrok za takšno stanje je slabo vzdrževanje in v nekaterih
primerih pomanjkljiva izvedba ter ponekod v prvih letih prevelika obremenjenost zemljišč s stroji za pridelovanje sladkorne
pese.
- Uporabniki zemljišč so dolžni redno vzdrževati melioracijske objekte. Na podlagi konkretnih ugotovitev stanje že
izvedenih melioracijskih sistemov ugotavljamo, da ta naloga v
letu 1983 v večini primerov ni bila zdovoljivo izvedena. To
stanje je kritično zlasti na nekaterih melioracijskih območjih
Pesniške in Polskavske doline.
Zato morajo uporabniki urejenih zemljišč v letu 1984 zanemarjene sisteme v celoti dourediti oz, opraviti vsa potrebna
vzdrževalna dela. Kolikor uporabniki urejenih zemljišč v letu
1984 ne bodo tega izvršili bodo proti njim izvedene sankcije
po zakonu.
- območne vodne skupnosti in Zveza vodnih skupnosti
Slovenije so v skladu s Samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih
skupnosti Slovenije na temelju skupno usklajenih osnov vodnega gospodarstva v obdobju 1981-85 (Ur. I. SRS štev.
37/81) sprejele obveznost, da bodo v celoti zagotovile sredstva za ureditev primarnega odvodnega omrežja, ki je pogoj
za izvajanje programa urejanja zemljišč in to zlasti na prednostnih območjih po zakonu oziroma po sprejetem Programu urejanja zemljišč.
V letu 1982 urejenost primarnega odvodnega omrežja ni
povzročala težav pri izvajanju programa hidromelioracij, in
sicer zato, ker so melioracije potekale na območjih, kjer je
bilo osnovno odvodno omrežje že urejeno na zalogo iz prejšnjega srednjeročnega obdobja.
V letu 1983 ugotavljamo, da urejanje primarnega odvodnega omrežja ne sledi dinamiki izvajanja hidromelioracij na
območju Območne vodne skupnosti Soča (reka Vipava), Območne vodne skupnosti Drava (zasipanje stare struge Pesnice) in Območne vodne skupnosti Dolenjske (regulacija na
območju Sromljice in pritokov Krke), ter delno tudi na obporočevalec

močju Območne vodne skupnosti Mura, kjer je izvajanje hidromelioracij večje kot je predvideno po Programu urejanja
zemljišč. Osnovni vzrok je pomanjkanje finančnih sredstev za
urejanje primarnega odvodnega omrežja oz. premajhnega
prednostnega usmerjanja sredstev vodnega gospodarstva v
urejanje osnovnega odvodnega omrežja, ki je pogoj za
izvedbo hidromelioracij. To pa povzroča izreden pritisk območnih vodnih skupnosti, da bi se tudi izvajanje primarnega
odvodnega omrežja sofinansiralo iz sredstev po Zakonu, kar
pa je nesprejemljivo.
- Potrebna bančna sredstva za izvajanje Programa urejanja zemljišč v letu 1983 so bila za vse vložene zahtevke
odobrena. Do konca leta 1983 so temeljne banke zagotovile
za izvajanje Programa urejanja zemljišč iz leta 1983 272,8 milj.
din. Od tega je bilo porabljeno za izvajanje hidromelioracij v
letu 1983 le 40 milj. din, preostali del sredstev pa so banke
prenesle kot finančno obvezo za leto 1984.
Glede na zmanjšanje obsega sredstev za naložbe v kmetijstvu v letu 1984 je treba ponovno proučiti ustreznost sedanje
strukture virov sredstev za melioracije. Posebej se prouči
možnost povečanja deleža sredstev po Zakonu.
- urejanje kmetijskih zemljišč, še zlasti tistih v lastnini,
zahteva celovit in usklajen pristop vseh nosilcev. Osnovna
naloga in odgovornost ležita na investitorju, t. j. na.kmetijski
organizaciji združenega dela. Pri izvajanju urejanja kmetijskih
zemljišč ugotavljamo, da nekatere kmetijske organizacije
združenega dela ne izpolnijo svojih obveznosti pravočasno in
dovolj kvalitetno, kar zelo podaljšuje čas samega izvajanja
investicije. V okviru posameznih faz izvajanja hidromelioracij
so zelo slabo opravljene organizacijske priprave pred začetkom hidromelioracij. Kmetijske organizacije bi morale ob
uvedbi ureditve zemljišč, zlasti tistih v lastnini, predložiti združenim kmetom in drugim lastnikom zemljišč celovit prikaz
ureditve, t. j. tehnične rešitve, ekonomske kazalce, ki morajo
temeljiti na predvideni pridelavi, organiziranosti pridelave in
obveznosti glede vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov na
urejenih zemljiščih. Slabo opravljene organizacijske priprave
pa povzročajo nemalo težav (celo ustavitev del), tudi med
izvajanjem hidromelioracij, kar pa ima za posledico sorazmerno dolge roke izvajanja in podražitve investicije ter
slabšo tehnično izvedbo.
Posledica nezadostnih in nepravočasnih priprav pa je tudi
preveliko časovno obdobje med odobritvijo sredstev in pričetkom izvajanja del. To obdobje v prihodnje ne bo smelo biti
daljše od treh mesecev. Kolikor v tem času investitor ne bo
pričel z izvajanjem del, mu bodo odobrena sredstva odvzeta.
Za uspešno odpravljanje navedenih problemov bo treba v
kmetijskih organizacijah (organizacijah združenih kmetov)
čimprej okrepiti pospeševalno službo in intenzivirati delo
strokovnih skupin, ki so zadolžene in odgovorne za izvedbo
Programa urejanja zemljišč po sprejetih terminskih planih.
V letih 1982/83 je bil uveden pri oddaji del za izvajanje
hidromelioracij postopek zbiranja ponudb in licitacij, kar je
povečalo izvedbeno ponudbo tudi zpnaj vodnogospodarske
dejavnosti in v nekaterih primerih prineslo tudi pocenitev
projektov.
Sklenjeni »Samoupravni sporazum o skupnem nastopu in
izvedbi melioracijskih del v Sloveniji za obdobje 1982-85« ni
prinesel zaželenega uspeha glede cenejše, hitrejše in kvalitetnejše izvedbe del.
B. Komasacije:
- Tabelarični pregled komasacij v letih 1982 in 1983 program in izvajanje:
program 82-85 ha
v izvajanju ha
Območje
1982 1983 skupaj 1982 1983 skupaj
SR SLOVENIJA
2.587 6.226 8.813 3.779 6.960 10.739
Prednostna območja
1.877 4.773 6.650 1.1
5.002 6.883
Pomurje
290 1.295 1.585
658 1.745 2.403
- Pesn.-Polsk. dolina
905 1.980 2.885
966 1.433 2.399
Vipavska dol.
682 1.458 2.140
257 1.410 1.667
SI. Primorje
40
40
414
414
Preostala območja
1.958 3.856
710 1.453 2.163 1.1

- Po programu urejanja zemljišč za obdobje 1982-85 naj bi
bile v letu 1983 izvedene komasacije na površini 6226 ha.
V letu 1983 so financirali in pričeli izvajati komasacije v
obsegu 6960 ha, kar je za 12% več, kot je bilo določeno s
programom za urejanje zemljišč v obdobju 1982-85.
- Skupni obseg komasacij v izvajanju v letih 1982 in 1983 je
10739 ha, kar je za 22% več, kot je bilo določeno s programom za urejanje zemljišč v obdobju 1982-85.
Pripomniti pa je potrebno, da so komasacije na prednostnih
območjih potekale približno v obsegu programov; obseg izvajanja je bil povečan predvsem na preostalih območjih.
- Od navedenih skupnih 10739 ha pričetih komasacij je
glede na fizični obseg del končanih le 68% ali 7240 obračunskih hektarjev, glede na program pa 82%.
- Za pospešitev priprav in samega izvajanja komasacij je
Zveza vodnih skupnosti Slovenije skupaj, z Republiško geodetsko upravo v letu 1983 pripravila meseca aprila in oktobra
sestanke z vsemi organizacijami združenih kmetov zaradi
pravočasne priprave investicijsko tehnične dokumentacije in
poživitve delovanja pri urejanju zemljišč, tudi komasacij. Republiška geodetska uprava je izvedla za območje Pomurja,
Pesniško-Polskavske doline, Vipavske doline in Celjske regije
enodnevne seminarje o vodenju komasacijskega postopka,
na katerih so bili navzoči poleg komasacijskih komisij tudi
predstavniki organizacij združenih kmetov, kmetijskih zemljiških skupnosti, kmetijskih upravnih organov in družbeno političnih organizacij. Tako so bili dani pogoji za boljši potek
priprav za komasacije in za uspešnejše izvajanje v skladu z
obstoječimi predpisi.
Vendar pa dinamika izvajanja komasacije še vedno zaostaja. Vzroki za to so zlasti naslednji:
a - kmetijske organizacije združenih kmetov, ki so investitorji in organizatorji komasacije, ne pripravijo pravočasno
investicijsko tehnične dokumentacije, v okviru te pa pogosto
niso predloženi konkretni in kvalitetni prizvodni programi, v
katerih bi bili določeni načini organiziranja proizvodnje, in pa
obveznosti lastnikov zemljišč po izvedeni komasaciji;
b - še vedno se v večini primerov med potekom priprav za
komasacije in v spremljanje izvajanja in učinkov ne vključujejo v zadostni meri organi družbeno političnih skupnosti in
družbeno politične organizacije, tako da ostajajo kmetijski
strokovnjaki v svojih prizadevanjih osamljeni in zato manj
učinkoviti;
c - zainteresiranost za proizvodnjo je pri nekaterih komasacijskih udeležencih na nizki stopnji; zlasti pri tistih lastnikih
zemljišč, ki niso vključeni v proizvodne odnose pri zadrugi in
ki se upirajo vključitvi v usmerjeno ali enotno organizirano
kmetijsko proizvodnjo;
č - izvajanju komasacij se ves čas upirajo nekateri lastniki
zemljišč. Zaradi lastništva ali čustvene navezanosti ne sprejemajo sprememb v odnosih do družbene vloge kmetijske zemlje zlasti tisti, ki jim kmetijstvo ni edina dejavnost in pa
ostareli. Ti udeleženci uporabljajo v svojem odporu vsa
možna pravna sredstva, kar glede na sedanja zakonska določila otežuje in podaljšuje izvajanje komasacijskih postopkov;
d - v skladu s programom urejanja zemljišč se komasacije
izvajajo predvsem na melioriranih zemljiščih hkrati z izvajanjem melioracij ali po izvršeni melioraciji. Težave in kasnitve
pri izvajanju melioracij se odražajo tudi pri izvajanju komasacij;
e - na manj razvitih območjih je vprašljiva sposobnost
kmetijskih organizacij združenih kmetov in občine v celoti pri
zagotavljanju sredstev za izvajanje komasacij, kot tudi za
delovanje komasacijskih komisij. Vse ostreje se kaže ta problem tudi na ostalih območjih, kar povzroča dodatne težave.
Do leta 1982 je v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih
stroške občine pokrila republika iz sredstev za pospeševanje
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, na drugih
območjih pa občine same, v znatni meri tudi iz sredstev
kmetijskih zemljiških skupnosti.
S prenehanjem financiranja komasacij na manj razvitih
območjih iz sredstev za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji so prizadete občine obremenjene
tudi s temi stroški. Tudi na preostalih območjih, zlasti v
primerih, ko naj bi izvedli komasacije v večjem obsegu, pomenijo ti stroški za občino veliko breme, posebno v pogojih, ko
so se tudi dohodki kmetijskih zemljiških skupnosti bistveno
zmanjšali.
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Za pospešitev izvajanja komasacij ocenjujemo, da so potrebni naslednji ukrepi:
- pri organizacijah združenih kmetov oz. pri ivvestitorjih naj
se oblikujejo ekipe - glede na obseg komasacij, ki bodo
sposobne razreševati vsa proizvodna, pravna in tehnična
vprašanja od priprave komasacije do uvedbe organizirane
kmetijske proizvodnje na komasiranih zemljiščih. Pomagajo
naj tudi komasacijskim komisijam pri vodenju upravnih postopkov komasacij;
- glede na obseg komasacij naj se v občinah uvede delo
komasacijskih komisij kot poklicno delo začasnih upravnih
organov in naj bodo zagotovljena potrebna sredstva za njihovo delo;
- izvršni sveti skupščin občin naj bi zagotovili boljšo koordinacijo in povezavo med pristojnimi upravnimi organi, organizacijami in skupnostmi v občini, ki so se glede na svoje
pristojnosti in odgovornosti dolžni vključevati v izvajanje komasacij;
- zagotoviti je treba stalno povezavo med ekipami v občinah (pri organizacijah združenih kmetov) in ustreznimi službami v republiki. Zadružna zveza Slovenije naj to vključi v svoj
program pospeševalnih nalog za leto 1984;
- pristojni republiški upravni organi morajo tekoče reševati
pritožbe v zvezi s komasacijami. To mora biti njihova prioritetna naloga;
- glede na probleme zagotavljanja finančnih sredstev v
občini za izvajanje komasacij in glede na zakonske obveznosti republike pri sofinanciranju komasacij je potrebno, da se iz
republiških sredstev po Zakonu zagotovijo sredstva v višini do
90% od predračunske vrednosti izvedbe komasacij,
- potrebno je čimprej pripraviti spremembe in dopolnitev
predpisov o komasacijah. Pri tem si je treba prizadevati za
poenostavitev postopkov in izvedb. Predpise bo treba dopolniti zlasti z naslednjim:
- komasacija naj se uvede z odlokom občinske skupščine;
- območja komasacij naj bodo konkretno opredeljena v
prostorskem delu družbenega plana občine;
- dovoliti je treba promet z zemljišči v vseh primerih, ko gre
v prid učinkovitejšemu združevanju zemljišč;
- določneje je treba opredeliti kriterije za novo razdelitev
zemljišč in metode vrednotenja;
- prevzem zemljišč v začasno posest (preden postane odločba o novi razdelitvi veljavna) naj postane obvezen. Obvezno naj postane tudi obdelovanje na novih parcelah;
- posebej je treba opredeliti pravice in obveznosti tistih
udeležencev, ki jim kmetijstvo ni edina dejavnost;
Žpritožbe na drugi stopnji naj rešuje samo en republiški
upravni organ.
C. Odkup kmetijskih zemljišč:
Po programu urejanja zemljišč je predvideno, da bi morale
kmetijske organizacije združenega dela v obdobju 1982-85
odkupiti skupaj 6.000 ha oz. na leto 1.500 ha kmetijskih
zemljišč. Navedene planske obveze ne potekajo s predvideno
dinamiko. V prvih dveh letih izvajanja prej citiranega programa so kmetijske organizacije združenega dela odkupile
skupaj ie 1.391 ha, in sicer na prednostnem območju 1.133 ha
(Pomurie 793 ha, Pesniška in Poslavska dolina 336 ha, Vipavska doiina 4,5 ha, Slovensko Primorje 0 ha in na drugih
območjih 257 ha).
Glede na realizacijo odkupa kmetijskih zemljišč v lanskem
letu so v letošnjem letu kmetijske organizacije zmanjšale
planski obseg le na 813 ha. Do konca leta so kmetijske
organizacije združenega dela pripravile investicijsko tehnično
dokumentacijo za odkup 826 ha kmetijskih zemljišč. Realizacija dejanskega odkupa kmetijskih zemljišč, to je, da so bile
sklenjene kupoprodajne pogodbe, je le 335 ha, kar pomeni
40% od obsega iz odobrenih programov.
Kmetijske organizacije združenega dela sledijo ponudbi
odkupov, vendar ugotavljamo, da se je interes za prodajo
zemljišč močno zmanjšal. Med drugim so temu tudi vzrok
cene zemljišč.
Sredstva, ki so predvidena v programu urejanja zemljišč za
oc!k'.-;> zemljišč, bomo preusmerili v povečani obseg melioracij
katerih bo organizirana družbena proizvodnja
večin ;n rmjrm.

D. Agromelioracije:
V letu 1983 je bilo prvič vključenih v program agromelioracij
5.820 ha planinskih pašnikov. S programom urejanja planinskih pašnikov na površinah v hribovskem svetu, ki se zaraščajo, smo pričeli na pobudo Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, ki je za oživitev kmetijske proizvodnje na marginalnih območjih Jugoslavije namenil investicijska sredstva v
obliki kreditov z izredno ugodnimi pogoji. V Sloveniji smo del
teh sredstev namenili za ureditev skupnih planinskih pašnikov
na površinah v hribovitem svetu. Ker samo sredstva Zveznega
sekretariata za ljudsko obrambo niso zadoščala, so vključili v
ta program sredstva tudi investitorji (OZK in OZD kmetijske
proizvodnje), vključila so se sredstva Živinorejske poslovne
skupnosti, sredstva Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva
in živilske industrije in sredstva Zveze kmetijskih zemljiških
skupnosti. Zaradi izredno velikega zanimanja investitorjev
(OZK in OZD) za ponovno vključevanje opuščenih travnatih
površin v kmetijsko uporabo (skupna paša) omenjena sredstva niso zadoščala, zato se je Zveza vodnih skupnosti Slovenije vključila v sofinanciranje tega programa.
( Od celotnega programa 5.820 ha je bilo urejenih 3.343 ha
skupnih pašnikov v hribovitem svetu, ostale površine se bodo
uredile v letu 1984.
Ustanovljenih je bilo 75 pašnih skupnosti s 525 člani. Na teh
površinah se je paslo 3.428 glav živine, od tega plemenskih
telic 73%, krav 18%, pitane živine 9%, paslo pa se je tudi
približno 600 glav ovac.,Izračunani prirast 52 dkg/dan na
glavo v povprečni pašni sezoni 124 dni znaša 221.037 kg mesa
v vrednosti 30.945.000 din.
E. Uporaba finančnih sredstev:
V letu 1983 je bilo zbranih 1,497.3 milij. din in sicer:
- Iz sredstev po zakonu
1,422.0
a) od družbenega sektorja
1,390.8
b) od občanov
31,2
- iz naslova odškodnin za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča
(17. člen Zakona o kmetijskih
zemljiščih Ur. I. SRS, št. 1 /79)
75,3
Iz zbranih sredstev je znašala finančna realizacija programa
urejanja kmetijskih zemljišč 6.886 ha hidromelioracij, od tega
4500 ha v lastnini, 6.960 ha komasacij, 5.820 ha agromelioracij
in 826 ha odkupa kmetijskih zemljišč.
Poleg financiranja osnovnega programa urejanja zemljišč
je bil del sredstev v znesku 381 milij. din uporabljen za
premostitvena sredstva območnim vodnim skupnostim Mura,
Drava, Dolenjska in Soča za doureditev primarnega odvodnega omrežja, ki pogojuje ureditev hidromelioracij, od tega
je bilo za doureditev reke Vipave uporabljenih 357,5 milij. din.
Odbor za melioracije je z odobritvijo prej citiranih premostitvenih sredstev v celoti izpolnil obveznosti v skladu s Samoupravnim sporazumom o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 (Ur. I. ŠRS, št. 37/82).
III. PRIDELAVA IN NJENA ORGANIZIRANOST
NA UREJENIH ZEMLJIŠČIH
Na vseh urejenih zemljiščih so kmetijske organizacije združenega dela dolžne organizirati tržno pridelavo poljščin v
skladu s proizvodnimi programi, ki so bili podlaga naložbenim odločitvam za urejanje zemljišč. Proizvodni programi na
urejenih zemljiščih so upoštevali strateške usmeritve družbenega plana SR Slovenije na področju kmetijstva, in sicer tako
glede povečanega obsega pridelovanja poljščin kot tudi pridelovanja domače krme za živinorejo. Večji del teh zemljišč je
bil vključen v pridelavo koruze za zrnje, pšenice, deteljno
travnih mešanic in sladkorne pese.
V strukturi pridelave na melioriranih zemljiščih sta zavzemali pšenica in koruza po 50% površin. V severovzhodni
Sloveniji je bila vključena v kolobar tudi pridelava sladkorne
pese s ca. 30% površin.
Na podlagi analize pridelave, ki jo vodi strokovna služba
Odbora za melioracije v skladu z zahtevo zakona, ugotavljamo, da so bili v letošnjem letu kljub izredni suši doseženi
zadovoljivi proizvodni rezultati. Na novo pridobljenih njivskih
zemljiščih so bili doseženi pridelki pšenice 40-60 q/ha, koruze za zrnje 50-80 q/ha in sladkorne pese do 400 q/ha. Tako
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je znašala na teh zemljiščih nova pridelava v letošnjem letu
24.134 ton pšenice, 30.716 ton koruze za zrnje in 70.480 ton
sladkorne pese. Najboljše rezultate v pridelavi pšenice na
novo pridobljenih zemljiščih je dosegel kmetijski kombinat
ABC Pomurka, KG Rakičan s povprečnim pridelkom suhega
zrnja 56 q/ha; pri pridelavi sladkorne pese so imeli najboljše
rezultate v Kmetijski zadrugi Križevci pri Ljutomeru s povprečnim pridelkom 43,6 t/ha; pri pridelavi koruze za zrnje pa
Hmezad - Kmetijski kombinat Šmarje pri Jelšah s povprečnim
pridelkom 83 q/ha suhega zrnja na 205 ha melioriranih zemljiščih.
Za celotni obseg urejanja zemljišč, ki so v lastnini, so bile
ustanovljene melioracijske skupnosti v skladu z 86. členom
Zakona o združevanju kmetov (Ur. I. SRS št. 1/79). V letih 1982
in 1983 je bilo ustanovljeno 44 melioracijskih skupnosti, ki so
vključevale v urejanje zemljišč skupaj 7.226 ha. Te skupnosti
so prevzele po končani ureditvi kmetijskih zemljišč funkcijo
pridelovalnih skupnosti (poljedeljske, živinorejske in sadjarsko vinogradniške skupnosti), kar je omogočilo, da se je
odvijala na urejenih zemljiščih usmerjena družbeno organizirana tržna pridelava poljščin. Pridelovanje poljščin ponavadi
poteka tako, da se prvo leto po ureditvi zemljišča opravi
enotna setev s koruzo na celotnem melioracijskem območju.
Spravilo pridelka pa je različno glede na strojno opremljenost
kmetijskih organizacij združenih kmetov oziroma članov melioracijskih skupnosti.
Pridelava v naslednjih letih v večini primerov ni več skupna,
ampak je usmerjena glede na dogovorjen proizvodni program
melioracijske skupnosti in glede na proizvodno usmerjenost
združenih kmetov.
IV. PROGRAM UREJANJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ V LETU 1984
Glede na Program urejanja zemljišč v obdobju 1982-85 in
glede na predvidene materialne možnosti bomo v letu 1984
izvedli naslednji obseg urejanja zemljišč:
-hidromelioracije
6.000 ha
- komasacije
10.000 ha
- odkup zemljišč
"
500 ha
- agromelioracije
5.000 ha
Za izvajanje navedenega programa urejanja zemljišč v letu
1984 bodo zagotovljena sredstva republike v vrednosti 1,725
milj. din iz naslednjih virov:
1. iz sredstev po Zakonu
- od družbenega sektorja
1.610 milj. din
- od občanov
30 milj. din
2. iz naslova odškodnin od spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč
(Ur. I. SRS, št. 1/79)
75 milj. din
Glede na materialne možnosti investitorjev, pripravljene
investicijsko tehnične dokumentacije in nekatere že izvedene
vodne ureditve pa predlagajo kmetijske organizacije združenega dela ureditev zemljišč v letu 1984 v naslednjem obsegu:
Območje
MelioracijeKomasacije Agromel.
Odkup
ha
ha
ha
zem.
ha
SR Slovenija
12.361
12.182
10.363
500
1. Prednostna
7.915
8.393
območja
- Pomurje
3.562
4.115
- Polskavska in
2.104
1.583
Pesniška dol.
- Vipavska dolina
1.626
1.896
- Slovensko Primorje
623
790
1. Peostala območja:
4.446
3.789

6. obseg dosedaj financiranih ureditev zemljišč glede na dinamiko urejanja zemljišč po Programu urejanja zemljišč v
obdobju 1982-85,
V okviru tega je treba opozoriti na večje prizadevanje investitorjev urejanja zemljišč, izvajalcev in projektantskih organizacij za racionalnejšo izrabo sredstev in s tem v zvezi za
cenejšo izvedbo urejanja zemljišč, ki mora temeljiti na družbeno verificiranih ekonomskih načelih.
V zvezi z materialnimi možnostmi je treba proučiti tudi
pobude nekaterih območij (Pomurje, Vipavska dolina in Slovensko Primorje) za vključitev namakanja zemljišč v Program.
Dosedanji kazalci kažejo, da bo v tem srednjeročnem obdobju
mogoče opraviti le strokone priprave, izvajati pa jih bo mogoče šele po letu 1983.
V. SKLEP
Iz poročila povzemamo, da poteka izvajanje Programa urejanja zemljišč v glavnem v skladu s predvideno dinamiko.
Temu ustrezna je tudi poraba sredstev, ki so zagotovljena po
Zakonu. Rezultati urejanja zemljišč so razvidni iz doseženih
kvalitetnih premikov v letih 1982-83 v smislu boljšega organiziranja kmetijske pridelave, kar je bilo upoštvano tudi pri
realizaciji setvenih planov. Pri izvajanju Programov urejanja
zemljišč pa so ugotovljene tudi težave, zlasti na območju
Vipavske doline, v občinah Novo mesto in Brežice.
Glede na pozitivne učinke dosedaj izvedenega Programa
urejanja zemljišč sodimo, da je treba s to aktivnostjo pospešeno nadaljevati. Za uspešen potek aktivnosti je treba:
- zagotoviti večjo usklajenost tehnične in proizvodne ureditve zemljišč ter pravočasno pripravo tehnične dokumentacije. Pri tem se morajo upoštevati in uskladiti tudi interesi
drugih uporabnikov prostora;
- zagotoviti izvajanje vzdrževanja že vgrajenih melioracijskih sistemov v skladu s predpisi;
- okrepiti je strokovno službo kmetijskih organizacij združenega dela, ki mora vzpostaviti še učinkovitejše oblike
skupne in organizirane tržne pridelave poljščin;
- Ponovno proučiti in določiti obseg urejanja zemljišč v
letu 1984 in delež sofinanciranja republike iz sredstev po
Zakonu;
- proučiti možnosti sprememb oziroma dopolnitev predpisov s ciljem, da se navedene naloge uspešno izvedejo, postopki pa poenostavijo in
- zagotoviti pravočasno ureditev osnovnega odvodnega
omrežja, ki pogojuje izvajanje in vzdrževanje hidromelioracij.
Odbor za melioracije Zveze vodnih skupnosti Slovenije bo
izvršil vse potrebne naloge za uspešno izvedbo Programa
urejanja zemljišč v letu 1984.

Zaradi neskladja med predlogi kmetijskih organizacij združenega dela in danimi materialnimi možnostmi se bo prioritetno izvajalo urejanje zemljišč na podlagi naslednjih kriterijev:
1. Urejenost primarnega odvodnega omrežja;
2. stopnje družbeno utemeljene vrednosti vlaganj, ki jo pridobimo z novo pridelavo;
3. cenenost urejanja zemljišč;
4. izpolnjevanje družbenih obvez, na že urejenih zemljiščih;
5. stanje že urejenih zemljišč (vzdrževanje);
poročevalec

25

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakona
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985, v letu 1983
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 16.2.
1984 obravnaval poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju
in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982 do 1985 v
letu 1983 in sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN PREDLOGE
I. UGOTOVITVE
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da:
1. sta izvajanje programa urejanja zemljišč in uporaba
sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v skladu z zakonom o zagotavljanju in
usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982 do 1985
(Uradni list SRS, šf. 3/82);
2. poteka uresničevanje programa urejanja zemljišč v glavnem v skladu s predvideno dinamiko. V letu 1983 je bil
nadoknađen zaostanek iz leta 1982, poleg tega pa je bilo
dodatno ob osnovnem programu urejanja zemljišč izvedenih
še 5.820 ha agromelioracij. S tem je podana podlaga za
uresničitev celotnega programa urejanja zemljišč do leta
1985;
3. kljub ugodni skupni oceni uresničevanja programa urejanja zemljišč, na nekaterih pomembnejših območjih (Vipavska dolina, Brežice, Novo mesto) zaostajajo pri izvajanju sprejetega programa;
4. je na doslej urejenih zemljiščih vzpostavljena družbeno
organizirana tržna proizvodnja in da je dosežen kvalitetni
premik glede obdelave zemljišč in organizacija proizvodnje.
Doslej urejena kmetijska zemljišča so vključena v setvene
programe občin in so pomembno pripomogla k uresničevanju
programov kmetijske proizvodnje v letu 1983.

II. PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da:
1. investitorji (kmetijske organizacije združenega dela) zagotovijo, da bodo projekti za urejanje kmetijskih zemljišč in
njihova izvedba celovito razreševali tehnične in proizvodne
vidike urejanja zemljišč. Pri tem morajo biti upoštevani in
usklajeni tudi potrebni ukrepi za varstvo okolja ter varstva
naravne in kulturne dediščine ter usklajeni interesi z vsemi
drugimi dejavnostmi, ki so tudi uporabniki teh zemljišč (vodno gospodarstvo, lovstvo, ribištvo ipd.);
2. investitorji v letu 1984 izvedejo vsa potrebna vzdrževalna
dela na že zgrajenih melioracijskih objektih, Zveza vodnih
skupnosti Slovenije pa naj pri tem zagotovi potrebno strokovno pomoč in nadzor;
3. organizacije združenih kmetov na urejenih zemljiščih v
lastnini dosledno zagotovijo vzpostavitev ustrezne oblike
skupne pridelave in družbeno organizirano tržno proizvodnjo
na podlagi trajnega združevanja dela, sredstev in zemlje združenih kmetov. V ta namen naj organizacije združenih kmetov
krepijo strokovno službo; pri tem naj sodelujejo tudi občinski
skladi za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane;
4. Zveza vodnih skupnosti Slovenije - odbor za melioracije
zaradi bistveno zmanjšanega obsega sredstev za naložbe v
kmetijstvu v letu 1984 ponovno prouči obseg urejanja zemljišč v letu 1984. Ob upoštevanju, da je potrebno zagotoviti
kontinuiteto urejanja zemljišč v skladu s programom za obdobje 1982 do 1985 naj ponovno prouči in določi delež republiških sredstev, ki se zagotavljajo na podlagi zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, v strukturi naložb v urejanje zemljišč.

DOPOLNITEV POROČILA
Odbora za melioracijo Zveze vodnih skupnosti o izvajanju zakona o
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985, v
letu 1983, v skladu z zahtevo Odbora za agrarno politiko ZZD Skupščine
SR Slovenije
ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE
DELOVNA SKUPNOST STROKOVNIH SLUŽB
Na podlagi 4. točke UGOTOVITVEV IN PREDLOGOV Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k »Poročilo o izvajanju
Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo
v obdobju 1982-85, v letu 1983 je Zveza vodnih skupnosti
Slovenije - Odbor za melioracije ponovno proučil in določil
delež republiških sredstev, ki se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v
obdobju 1982-85 (Ur. I. SRS, št. 3/83).
Odbor za melioracije je na 11. seji, ki je bila 23. februarja
1984 določil novo strukturo zagotavljanja finančnih sredstev
za urejanje zemljišč v letu 1984 in sicer:
1. HIDROMELIORACIJE:
a) 80% delež republiških sredstev, ki se zagotavljajo z
Zakonom o'zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-85;
b) 20% bančna sredstva;
Limitirana vrednost je 238.000 din/ha.

2. NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ:
- enako kot pri hidromelioracijah v prejšnji točki;
3. KOMASACIJE:
a) 90% delež republiških sredstev, ki se zagotavljajo z
Zakonom o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-85;
b) 10% lastna udeležba komasacijskih udeležencev;
Limitirana vrednost je 24.700 din/ha.
4. AGROMELIORACIJE:
a) 70% delež republiških sredstev, ki se zagotavljajo z
zakonom o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-85;
b) 10% delež republiških in občinskih sredstev, ki se zagotavljajo z zakonom o zagotavljanju sredstev za intervencijo v
proizvodnji;
c) 20% lastna udeležba investitorjev in kredit po makroprojektu II.
Limitirana vrednost je 60.000 din/ha.
Poleg navedene obveznosti je Odbor za melioracije pristopil k pripravi Akcijskega programa za izvajanje urejanja zemljišč v letu 1984. Navedeni program bo Odbor za melioracije
obravnaval in sprejel na prvi seji v aprilu tega leta.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI KOMITE
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

POROČILO
o

izvedbi

1983
letu

in

programa jesenske setve v

letu

program spomladanske setve v

1984

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne
16. 2. 1984 obravnaval:
- POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA JESENSKE SETVE V LETU 1983 IN PROGRAM SPOMLADANSKE SETVE
V LETU 1984,
ki vam ju pošiljamo na podlagi 212. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.

I. UVOD
Resolucija o politiki družbenogospodarskega razvoja SR
Slovenije v letu 1984 predvideva v kmetijstvu, ribištvu in
živilski industriji 3,5% rast proizvodnje. Z namenom, da seznani Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z aktivnostmi za
uresničitev predvidene rasti proizvodnje na področju poljedelstva, je Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi programa dela Izvršnega sveta za leto
1984, pripravil poročilo o izvedbi programa jesenske setve v
letu 1983 in program spomladanske setve v letu 1984. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije naj v zvezi s predloženim poročilom sprejme predlagane ugotovitve, sklepe in predloge, ki naj
bi prispevali k popolni uresničitvi setvenega programa v letu
1984.
V letu 1984 je dan poudarek intenzifikaciji rabe kmetijskih
zemljišč, povečanju tržnosti pšenice, sladkorne pese, krompirja in vrtnin ter večjemu zagotavljanju krme na travnikih in
pašnikih ob aktivnejšem vključevanju (strokovno) pospeševalne službe v realizacijo planiranih nalog.
V zasebnem sektorju si bomo prizadevali za povečan obseg
družbenoorganizirane tržne pridelave ter zaostrili odgovornost za uresničitev setvenih programov in sprejetih obveznosti po samoupravnih sporazumih in pogodbah.
Za pravočasno in dosledno uresničevanje nalog iz programa jesenske in spomladanske setve potekajo že od lanske
jeseni aktivnosti na terenu za zagotovitev ustrezne strukture
in obsega setve. Prav tako so v teku aktivnosti za zagotovitev
gnojil, semen, sredstev za varstvo rastlin, pogonskih goriv,
rezervnih delov in kmetijske mehanizacije ob hkratnem sprejemanju potrebnih ekonomskih ukrepov na osnovi programa
republiških in občinskih intervencij v kmetijstvu in porabi
hrane.
II. URESNIČITEV PROGRAMA SETVE PŠENICE V
JESEN11983 V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI
1. Jeseni 1983 bi morali v Jugoslaviji zasejati s pšenico
1,551.900 ha. Po podatkih Zveznega komiteja za kmetijstvo je
bilo v SFRJ v času jesenske setve zasejano s pšenico
1,408.800 ha oziroma 143.100 ha ali 9,2% manj od planiranih
površin. Vzroki za manjši obseg setve so dolgo sušno obdobje
pred setvijo, pomanjkanje mineralnih gnojil ob istočasnih
podražitvah gnojil, podražitev pogonskih goriv, zvišanje obresti za posojila, pa tudi višje cene semenske pšenice in strojnih
storitev. Posledice tega so se odrazile predvsem v zasebnem
sektorju. V SR Sloveniji je zmanjšanje obsega setve krušnih
žit povzročilo pomanjkanje krme za živino zaradi spomladanporočevalec

Gradivo je pripravil Republiški komite za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Hkrati vam pošiljamo ugotovitve, sklepe in predloge
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejel ob
obravnavi poročila o izvedbi programa jesenske setve v
letu 1983 in programa spomladanske setve v letu 1984.

ske suše, povečan stalež živine v letu 1983, povečan obseg
strne setve dosevkov in cenovno neskladje med pšenico in
koruzo.
2. V SR Sloveniji smo aktivnosti p,'i pridelovanju krušnih žit
usmerili v povečanje tržnosti v zasebnem sektorju ter zvišanje
hektarskih pridelkov v družbenem in zasebnem sektorju.
V pripravah na jesensko setev smo na terenu organizirali
posvete, v organizacijah združenih kmetov pa sprejeli aktivnosti za sklepanje pogodb za tržno pridelovanje pšenice.
Plan setve krušnih žit v SR Sloveniji:
pšenica
47.828 ha
rž
5.355
53.183 ha
Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko je zasejano s
pšenico in ržjo 50.391 ha, od tega v družbenem sektorju 8.069
ha in 42.322 ha v zasebnem sektorju.
Plan družbeno organizirane tržne pridelave žit:
d ružben i sekto r
7.657 ha
zasebni sektor
15.405 ha
23.062 ha
Oktobra 1983 so kmetijske organizacije združenega deia pridelovalke pšenice, žitno predelovalne organizacija, oskrbovalci repromateriala in druge organizacije združenega
dela, podpisale samoupravni sporazum o tržni pridelavi pšenice in sladkorne pese v letu 1983/84. S tem sporazumom so
se kmetijske organizacije združenega dela zavezale, da bodo
v letu 1983 zasejale 23.390 ha pšenice in rži za prodajo ter
odkupile 72.000 ton tržnih viškov pšenice in rži za moljavo ter
3.642 ton semena pšenice in rži.
Zavezale so se tudi, da bodo v dogovorjenem obsegu sklenile pogodbe z žitno predelovalnimi organizacijami o oddaji
pšenice in rži.
Žitno predelovalne organizacije so do sredina marca 1984
sklenile pogodbe za naslednji cbseg pridelave pšenice in rži
za meljavo:
' (v tonah)
Žitno
družbeni sektor
zasebni"ssklor
predelovalne
obveze pogodbe
% obveza pogodbe
%
organizacije
SaS
saS
Žito, Ljubljana
5433
4584 844
3.ft17~ 53,1
Intes, Maribor
14.127 13.582 96,1
8.660
8.150 94,1
Mlinopek,
M. Sobota
10.830
9.990 92,2 15.260 15.210 99,7
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Mlinotest,
300 100,0
3.170
3.170 100,0
300
Ajdovščina
2.754
1.454 52,8
4.535
4.015 88,5
Merx MPI, Celje
33.444 29.910 89,4 38.200 34.362 90,0
Skupaj
Pogodbe ž žitno predelovalnimi organizacijami še niso sklenile naslednje kmetijske organizacije - pridelovalke pšenice
V družbenem sektorju:
z Žito Ljubljana:
z Intes Maribor:
z Merx MPI Celje:
V zasebnem sektorju:
z Žito Ljubljana:

KIT KZ Trebnje
TIMA, KZ Zadružnik, Maribor
KIT KZ Krka, Novo mesto

KIT KZ Krka Novo mesto
KIT KZ Trebnje
AGRARIA, TOK Brežice
z Merx MPI Celje:
Zasavska KZ Trbovlje,
Dol pri Hrastniku
Po podatkih Zadružne zveze Slovenije nadaljujejo organizacije združenih kmetov s sklepanjem pogodb za tržno pridelavo pšenice. Predvidevamo, da bo uresničena načrtovana
tržna pridelava pšenice.
V času jesenske setve je bilo na razpolago dovolj mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin.
Na razpolago je bilo dovolj semena priporočenih sort, saj so
semenarske organizacije zagotovile 5.822 ton semena, kar bo
nedvomno prispevalo k višjim hektarskim pridelkom.
Setev ozimin je potekala nemoteno in je bila zaradi pravočasnega spravila pridelkov in ugodnega vremena opravljena v
optimalnem roku.
Pogonskega goriva je kljub izredno težki energetski situaciji bilo dovolj za vso kmetijsko pridelavo.
Oskrba z rezervnimi deli za kmetijsko mehanizacijo je bila v
času jesenske setve nekoliko boljša kot spomladi 1983 in je
rezultat usklajenega dela nosilcev oskrbe z rezervnimi deli.
Največje težave so še vedno pri zagotavljanju gum in klinastih
jermenov, kjer kljub zagotovljeni devizni udeležbi proizvajalci
niso mogli zadovoljiti vseh potreb v kmetijstvu. Zaradi ugodnega vremena tako v času spravila, kakor tudi v času setve,
je bilo na kmetijski mehanizaciji manj okvar, zato tudi ni bilo
večjih zastojev.
Čeprav je bila setev pšenice pravočasna, njeno stanje ni
najboljše. Ocene strokovnih služb so, da sta suša in nato
nenavadno hud mraz ovirala kaljenje pšenice, posejane koncem oktobra. Že vznikle rastline so izredno nizke temperature
brez snega tudi prizadele (golomrazica). Pšenica, posejana v
začetku oktobra, se je dovolj dobro razrastla in je kljubovala
nizkim temperaturam.
V program spomladanske setve bomo vključili tudi setev
jarih žit, da bi tako nadomestili izpad jesenske setve krušnih
žit. Prav tako bodo pridelovalci ponovno zasejali z jarimi žiti
tiste površine, kjer pšenica ne bo prezimila. Z ustreznimi
organizacijskimi in tehnološkimi ukrepi je možno uresničiti
načrtovani obseg pridelave in odkupa krušnih žit.
Ti ukrepi so zlasti:
- pravočasna oskrba kmetijskih organizacij z mineralnimi
gnojili za dognojevanje pšenice, še zlasti tam, kjer bo slabo
prezimila, ter s sredstvi za varstvo rastlin;
- pravočasno in dosledno izvajanje strokovnih navodil na
terenu pri gnojenju, dognojevanju, uporabi sredstev za varstvo rastlin ter pri pripravi površin za spomladansko setev;
- sklepanje pogodb o tržni pridelavi pšenice med organizacijami združenih kmetov in zasebnimi kmetijskimi pridelovalci, ki bi naj bilo končano najpozneje do 31. 3. 1984 v
obsegu, ki izhaja iz obvez po samoupravnem sporazumu;
- temeljita priprava kmetijskih organizacij na žetev in odkup pšenice v mesecu maju in juniju 1984;
- pravočasen nakup najmanj 35.000 ton kvalitetne koruze
za zamenjavo za pšenico s strani žitno predelovalnih organizacij in dogovor z organizacijami združenih kmetov o razdelitvi koruze med kmete na podlagi sklenjenih pogodb o tržnem
pridelovanju in oddaji pšenice.
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III. PROGRAM SPOMLADANSKE SETVE
1. Obseg spomladanske setve:
Vrsta poljščine

skupno v družbeni s.
(ha)
letu 1984 (ha)
8.240
67.000
3.792
24.000
3.047
6.000**
328
6.500
214*
30.000
100
12.000

zasebni s.
(ha)
58.760
20.208
2.953
6.172
29.786
11.900

koruza za zrnje
silažna koruza
sladkorna pesa
jara žita
krompir
vrtnine
krmne rastline
40.070
690*
40.760
in TDM
druge kulture
4.645
1.700
3.345
(oljnice, hmelj)
174.494
18.111
192.605
SKUPAJ:
* vključno semenska pridelava
" poleg tega še 500 ha na območju SR Hrvatske
Pri vrsti poljščin in obsegu setve se upoštevajo usmeritve v
razvoju poljedelstva in živinoreje.
Pri načrtovanju ukrepov in aktivnosti za uresničitev spomladanske setve bomo namenili posebno pozornost naslednjim
nalogam:
- v obdelavo vključili vsa razpoložljiva kmetijska zemljišča;
- povečali intenzivnost obdelave zemljišč in vseh kultur;
- v intenzivno pridelovanje krme vključili najmanj 150.000
ha travnikov in pašnikov;
- povečali naročeno pridelavo krompirja na 90.000 ton za
organizirano oskrbo, predelavo in izvoz;
- intenzivirali pridelavo koruze za zrnje in silažo na vseh
površinah.
2. Aktivnosti in priprave na spomladansko setev potekajo
nepretrgano od jeseni 1983. Za uresničitev spomladanske
setve smo sprejeli naslednje ukrepe:
- organizirali smo regijske posvete z namenom, da vzpodbudimo aktivnost v občinah pri pripravi in usklajevaju setvenih programov;
- Zadružna zveza Slovenije in organizacije združenih kmetov so izvedle program zimskega izobraževanja kmetov, kjer
smo dali poseben poudarek pospeševanju njivske rastlinske
pridelave in intenzifikaciji travinja;
- v teku so aktivnosti za pravočasno oskrbo s potrebnimi
reprodukcijskimi sredstvi (gnojila, sredstva za varstvo rastlin,
rezervni deli).
3. Sladkorna pesa
V času priprav in izvedbe spomladanske setve bomo namenili posebno pozornost uresničitvi programa setve sladkorne
pese.
Od načrtovanih 6.500 ha površin setve sladkorne pese je
predvidenih na območju SR Slovenije 6.000 ha, od tega v
družbenem sektorju 3.047 ha in v zasebnem sektorju 2.953 ha.
Za potrebe Tovarne sladkorja v Ormožu bo na območju SR
Hrvatske zasejanih s sladkorno peso 500 ha površin, od tega v
družbenem sektorju 300 ha in v zasebnem sektorju 200 ha.
Povečani obseg površin pod sladkorno peso je najpomembnejši sestavni del sanacije Tovarne sladkorja Ormož.
Za boljšo oskrbo Tovarne sladkorja Ormož s sladkorno
peso tečejo dogovori za setev te kulture dolgoročno pri OZD v
SR Hrvatski in na Madžarskem za površine 2.000 s pričetkom
spomladi 1984 za dobo najmanj 5 let. Nosilca programa sta
ABC Pomurka in Tovarna sladkorja Ormož.
V letu 1984 bo Tovarna sladkorja Ormož nabavila že manjkajočo mehanizacijo za spravilo sladkorne pese in organizirala izgradnjo potrebnega števila deponij za sladkorno peso
predvsem v družbenem sektorju.
Do setve sladkorne pese bodo sklenjene pogodbe med
Tovarno sladkorja Ormož in kmetijskimi organizacijami - pridelovalkami sladkorne pese. Za setev sladkorne pese bo Tovarna sladkorja Ormož zagotovila kvaliteto in strokovno preizkušeno seme in pri setvi sodelovala s svojo strokovno službo.
Prav tako bo uvajala tehnološke ukrepe za višje pridelke
sladkorne pese. Prav tako se bo Tovarna sladkorja Ormož do
setve dogovorila z organizacijami združenega dela o sezonski
pomoči pri izvajanju del, ki zahtevajo veliko ročnih opravil.
poročevalec

Po podatkih Tovarne sladkorja Ormož je bilo do 20. 3. 1984
sklenjeno s kmeti naslednje število pogodb za pridelovanje
sladkorne pese:
Organizacije
Obveznost
Pogodbe
ABC KZ Ljutomer, Križevci
ABC VŽK Ljutomerčan
ABC KZ G. Radgona
ABC KZ Lendava
ABC KZ Panonka
TIMA KZ Zadružnik
Slovin TOK Ormož
VQ Kapela TOZD Kooperacija
KZ Lenart
KZ Lovrenc na Dravskem polju
KZ SI. Bistrica
KZ Ptuj
Skupaj

po SaS ha
240
60
180
250
650
250
280
44
85
60
66
300
2.465

ha
116
45
132
200
430
172
190
26
80
15
35
230
1.671

%
48
75
73
80
66
69
68
59
94
25
53
77
68

4. Koruza
V skladu s programom povečanja živinorejske proizvodnje
v letu 1984 načrtujemo intenzifikacijo pridelovanja silažne
koruze na 24.000 ha ter koruze za zrnje na 67.000 ha. Osnovni
cilj je pridelati dovolj koruze za potrebe govedoreje in večji
delež za perutninarsko in prašičjerejsko proizvodnjo.
Strokovne službe so izdelale konkretno tehnologijo, za posamezna območja Slovenije pa bo SK Semenarna zagotovila
najprimernejše sorte kvalitetnega hibridnega semena.
Program intenzifikacije ima kot temeljni cilj vključevanje
vseh površin namenjenih setvi koruze, poleg tega pa vključuje
tudi aktivnosti za organizacijo in izvedbo kvalitetne setve ter
spravila v strojnih skupnostih. V ta namen izvajajo pospeševalne službe v organizacijah združenih kmetov v zimskem
času potrebne priprave.
Konkretne ooveznosti o vseh teh nalogah bodo do setve
koruze sprejele kmetijske organizacije s podpisom regijskih
samoupravnih sporazumov o tržni proizvodnji mleka in prireji
mesa v letu 1984 najkasneje do 20. februarja 1984.
5. Krompir
Za pridelavo krompirja v SR Sloveniji je za leto 1984 predvidenih 30.000 ha. Po programu Poslovne skupnosti ža krompir
je namenjeno za tržno pridelovanje krompirja 5.000 ha, za
pridelavo semenskega krompirja pa 460 ha. Ob upoštevanju
optimalnih strokovnih zahtev po štiriletni menjavi semenskega krompirja in porabi 2,5 tone semena na hektar, bi
potrebovali letno 18.750 ton kvalitetnega semenskega krompirja.
Po podatkih SK Semenarne je za pridelavo merkantilnega
krompirja v letu 1984 v SR Sloveniji na razpolago le 1.500 ton
semena, kar predstavlja le 8% potreb. Posledice takšnega
stanja se kažejo v zmanjšani rodovitnosti, v nizkih hektarskih
pridelkih, v izrojenosti sort in v večji podvrženosti bolezenskim okužbam.
Od skupno pridelanih 7.096 ton semenskega krompirja različnih sort in vzgojnih stopenj v letu 1983 bodo kmetijske
organizacije - pridelovalke semenskega krompirja pridržale
za nadaljnjo reprodukcijo višje vzgojne stopnje (elita in original), v druge republike in pokrajine pa bodo prodale 2.000 ton
semenskega krompirja. Gre v večini za sorte krompirja, ki niso
primerne za SR Slovenijo in se pridelujejo kot semensko
blago za druge republike in pokrajine.
Za pridelavo semenskega krompirja v letu 1984 je SK Semenarna že v letu 1982 uvozila 235 ton, kar pa ne zadošča za
pokrivanje potreb niti v SR Sloveniji, kaj šele za druga območja, ki jih oskrbuje SR Semenarna.
V letu 1984 bodo za pridelavo semenskega krompirja kmetijske organizacije namenila 451 ha in v letu 1985 557 ha, in
sicer:
poročevalec

Kmetijska organizacija
1. GKZ TZE Cerklje
2. GKZ TZE Sloga
3. GKZ TZE Naklo
4. KIT KZ Stična
5. KIT KZ Trebnje
6. KIT KŽK KZ Radovljica
7. KIT KZG TOZD Kmetijstvo
8. KZ Medvode
9. SK Semenarna
10. KKZ TZE Odor Dravograd
11. Kmetijski inštitut Slovenije
12. Emona Kooperacija Domžale
13. Agroemona Domžale
14. KZ Škofja Loka
15. ABC KZ Panonka
Skupaj

1984 1985 (ha)
40,5
50
7,2
12
3,8
8
67,0
100
42.2
50
12,00
15
160,00
170
10,00
15
11.3
12
18,0
20
5.8
10
17,2
30
41,00
15,00
451

45
20
557

Proizvodnja semenskega krompirja v SR Sloveniji je pod
nivojem realnih možnosti, zato bo potrebno realizirati predvsem naslednje naloge:
- za dodelavo in kvalitetno skladiščenje semenskega
krompirja usposobiti že obstoječe skladiščne zmogljivosti in
to pri KKZ Dravograd, GKZ TZE Cerklje in KIT KZ Stična
Ivančna gorica;
- čimprej pričeti z izgradnjo novih skladišč za dodelavo in
hrambo semenskega krompirja pri KIT KZ Trebnje in GKZTZO
Sloga;
- izgraditi obrat za hitro in brezvirusno razmnoževanje ter
pridelavo semenskega krompirja pri KIT KŽK Kranj;
- izgraditi center za selekcijo krompirja pri Kmetijskem
inštitutu Slovenije;
- vsakoletno večati površine za pridelavo semenskega
krompirja v družbenem in zasebnem sektorju, da bi do leta
1990 dosegli obseg pridelave semenskega krompirja na 810
ha in pridelali 14.000 ton semenskega krompirja. Za pridelavo
mekantilnega, industrijskega krompirja in krompirja za izvoz
bi namenili 7.530 ton semena, 4.500 ton za druge republike in
pokrajine, 1.880 ton za lastno reprodukcijo semenskega
krompirja;
- občinske skupščine bi morale skladno s 3. členom zakona o semenu in sadikah najpozneje do oktobra 1984 določiti obdobja in območja, v katerih so kmetje dolžni uporabiti
za pridelovanje kvalitetno seme krompirja in tudi na ta način
zvišati hektarske pridelke;
- da kmetijske organizacije - pridelovalke semenskega
krompirja sprejmejo do 31. marca 1984 samoupravni sporazum o družbenoorganizirani in naročeni pridelavi semenskega krompirja do leta 1990;
- da SK Semenarna in Helios jeseni 1984 uvozita 400 ton
elitnega semena krompirja za semenarsko pridelavo v letu
1985 za potrebe industrijske predelave (škrob in pire); in
izvoza;
- Zadružna zveza Slovenije in Splošno združenje za kmetijstvo in živilsko industrijo pripravita najpozneje do 1. 4. 1984
predlog za ureditev ekonomskih odnosov med pridelovalci
krompirja, predelovalno industrijo in tgovinskimi organizacijami.
V letu 1984 bomo kmetijske organizacije na območju Notranjske in Dolenjske razširile obseg pridelovanja krompirja in
pri izdelavi agrokarte namenile površine za pridelavo krompirja na bolj tipična rastišča. S tem bomo tudi zviševali hektarski pridelek in zmanjševali skupne površine pod krompirjem.
6. Vrtnine
Tržno pridelovanje vrtnin načrtujemo na 1.000 ha, v družbenem sektorju na 100 ha, v zasebnem sektorju na 900 ha.
Predvideni pridelek 23.000 ton vrtnin zadovolji le 1/3 potreb v
SR Sloveniji.
Odnosi med pridelovalci vrtnin, predelovalci in trgovskimi
organizacijami še vedno niso urejeni, zato je obseg naročene
pridelave vrtnin predvsem v zasebnem sektorju dosti nižji od
realnih možnosti.
Za učvrstitev povezav morajo v okviru Zadružne zveze Slovenije in Splošnega združenja kmetijstva in živilske industrije
Slovenije pridelovalci vrtnin, predelovalna industrija in trgov29
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ske organizacije dolgoročno uskladiti skupne potrebe in interese in skleniti samoupravni sporazum o pridelavi in blagovnih tokovih vrtnin na domačem tržišču in v izvozu, za leto
1984 najpozneje do konca februarja 1984. Posebno strokovno
skrb bodo pridelovalke vrtnin namenile najintenzivnejšim tehnološkim prijemom, med katerimi je najpomembnejše uporaba kvalitethega semena in namakanje.
7. Oljnice
V letu 1982 so kmetijske organizacije zasejale z oljno repico
874 ha, kar je v primerjavi z letom 1982 35% povečanje.
Oljni repici bodo kmetijske organizacije dale v bodoče večji
poudarek, saj predstavlja ta poljščina poleg pridelave jedilnega olja tudi pomembno sestavino v prehrani živine.
Zato bosta do 1. 5. 1984 Tovarna olja Slovenska Bistrica in
Kmetijski inštitut Slovenije izdelala skupno s Splošnim združenjem kmetijstva, živilske industrije in prehrane Slovenije ter
Zadružno zvezo Slovenije program širjenja oljne repice, kar je
predpogoj in ena od osnov za pravočasno sklepanje samoupravnega sporazuma o pridelovanju oljnic v naslednjih letih.
Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta v Ljubljani bosta do 1. 3.1984 pripravila program uvajanja in širjenje
pridelave soje v Sloveniji. Nadaljevali bomo z dogovori o
skupni pridelavi soje v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah za potrebe živinoreje v Sloveniji.
Več poudarka bomo namenili tudi pridelavi drugih oljnic
(bučnice in olive) za izboljšanje prehranske bilance SR Slovenije.
8. Poleg aktivnosti za pridelavo hrane v SR Sloveniji bodo
OZD agroživilstva na podlagi pogodb in samoupravnih sporazumov zagotavljale iz drugih republik in avtonomnih pokrajin
naslednje količine glavnih kmetijskih proizvodov:
pšenica in rž
87.000 ton
moka
69.000 ton
koruza
358.000 ton
sladkor
75.000 ton
surovo olje
13.000 ton
rafinirano olje
3.5000
oljna repica
2.480 ton
sončnično seme
1.500 ton
Za zagotovitev teh količin pšenice in moke sklepajo organizacije letne pogodbe o naročeni proizvodnji ob jesenski setvi,
za koruzo, sladkor, oljnice in olje pa v času spomladanske
setve. Pri avansiranju naročene proizvodnje zagotavljajo potrebna sredstva poleg OZD tudi temeljne banke ob koriščenju
reeskontnih kreditov Narodne banke Jugoslavije.
IV. OSKRBA KMETIJSTVA Z REPRODUKCIJSKIM
MATERIALOM V LETU 1984
1. Mineralna gnojila
V letu 1984 potrebuje kmetijstvo 286.500 ton mineralnih
gnojil.
Mineralna gnojila bodo zagotovile naslednje organizacije:
(lon)
Skupno
NPK
KAN UREAost. gnojila
Organizacija
90.000 90.000
TD Ruše
147.500 84.500 50.500 12.500
INA Kutina
1 440
10.000 8.560
ZORKA Šabac
9.000 6.000 2.000
1.000
HIP Pančevo
30.000
- 30.000
iz uvoza
1.440
286.500
189.060
82.500 13.500
Skupaj:
Za spomladansko setev bomo rabili naslednje količine gnojil:
NPK
132.340 ton
KAN
74.250 ton
UREA
12.150 ton
ostala gnojila
1.440 ton
220.180 ton
Skupaj:
INA Kutina je v zadnjem četrtletju leta 1983 ustavila dobave
in dobavila le 98.157 ton namesto 161.493 ton. TD Ruše je
svoje planske obveze za leto 1983 presegla. Za pokritje izpada
dobav mineralnih gnojil jeseni 1983 je v teku uvoz 30.000 ton
dušičnih gnojil iz Romunje, Zorka Šabac pa bo dobavila
10.000 ton NPK.
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2. Sredstva za varstvo rastlin
Za proizvodnjo sredstev za varstvo rastlin je potrebno zagotoviti 12 mio dolarjev.
Nekatera sredstva za varstvo rastlin za zimsko in spomladansko tretiranje so deloma že zagotovljena iz uvoza surovin
jeseni 1983, druga sredstva, oziroma sestavine za njihovo
proizvodnjo, pa bo potrebno takoj uvoziti, da bodo pravočasno pripravljena.
3. Potrebna devizna sredstva
Za uvoz mineralnih gnojil, surovin za proizvodnjo mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin potrebujemo v letu
1984:
-za mineralna gnojila
20,7mio dolarjev
- za sredstva za varstvo rastlin
12.0 mio dolarjev
32,7 mio dolarjev
Skupaj:
Za spomladansko setev potrebujemo:
- za mineralna gnojila
12,7 mio dolarjev
- za sredstva za varstvo rastlin
8,4 mio dolarjev
21,1 mio dolarjev
Skupaj:
Dinamika potreb deviznih sredstev je naslednja:
(mio dolarjev)
trimesečje II. trimesečje skupaj
12,7
7,4
5,3
mineralna gnojila
sredstva za
8,4
3,6
4,8
varstvo rastlin
12,2
21,1
3,9
Skupaj:
Pokrivanje potreb:
Narodna banka Jugoslavije bo po sklepu Zveznega izvršnega sveta v skladu z družbenim dogovorom o zagotavljanju
in uporabi deviz za plačevanje prednostnega uvoza določenih
proizvodov odprodala devize proizvajalcem mineralnih gnojil
in sredstev za varstvo rastlin od februarja do maja 1984 v višini
10,0 mio dolarjev (6,4 za gnojila; 4,5 za sredstva za varstvo
rastlin).
Ker članice Vil. enote SISEOT v času do spomladanske
setve, zaradi dinamike izvoza, ne bodo zbrale dovolj deviz na
podlagi družbenega dogovora, je nujno, da poslovne banke
odobrijo avanse proizvajalcem mineralnih gnojil in sredstev
za varstvo rastlin v višini 10,2 mio dolarjev. Brez odobritve
avansov v prvem in v začetku drugega trimesečja je nemogoče zagotoviti pravočasno oskrbo z gnojili in sredstvi za
varstvo rastlin.
V letu 1984 bodo članice VII. enote SISEOT v SR Sloveniji z
izdvajanjem 28% od vrednosti izvoza kmetijskih proizvodov
po družbenem dogovoru o zagotavljanju in uporabi deviz za
plačevanje prednostnega uvoza določenih proizvodov, od
potrebnih 32,7 mio dolarjev zagotovile le 15,4 mio dolarjev,
sredstva v višini 12,5 mio dolarjev bi naj zagotovila Narodna
banka Jugoslavije, ostali del sredstev v višini 4,8 mio dolarjev
bodo morale zagotoviti organizacije združenega dela s kompenzacijskimi posli ali preko maloobmejnega prometa in blagovnih kreditov.
4. Kmetijska mehanizacija in rezervni deli
Agrotehnika-Gruda bo kot koordinator oskrbe z rezervnimi
deli do 1. 3.1984 dogovorila z domačimi proizvajalci obseg in
pogoje oskrbe v letu 1984 in bo skupaj s Splošnim združenjem drobnega gospodarstva Slovenije in Zvezo združenj
samostojnih obrtnikov Slovenije pripravila program za domačo izdelavo rezervnih delov.
Tovarna sladkorja Ormož bo do začetka setve sladkorne
pese in v času vegetacije skupno s pridelovalci sladkorne
pese usposobila in preverila delovanje strojev ter opravila
preizkus znanja traktoristov.
Tovarna sladkorja Ormož bo vzpodbujala ustanavljanje proizvodnih in strojnih skupnosti za pridelovanje sladkorne pese
v zasebnem sektorju.
5. Seme in sadike
Za spomladansko setev bo SK Semenarna zagotovila dovolj
semena jarih žit, koruze, vrtnin in trav.
Kmetijske organizacije same bodo skupno s kmetijsko inšporočevalec

pekcijsko službo zagotovile uporabo le tistih semen, ki ustrezajo pogojem kaljivosti. Tovarna sladkorja Ormož bo skupno
s kmetijskim inštitutom Slovenije preverila kvaliteto semena
sladkorne pese ter uporabila za setev le najkvalitetnejše
seme.
Za spomladansko setev industrijskih rastlin, trav detelj
semenskega krompirja in vrtnin, bo SK Semenarna'uvozila
semena v največjem možnem obsegu.
V naprej bo SK Semenarna z drugimi pridelovalkami kmetijskega semena intenzivno delovala pri usposabljanju za večji
delež doma pridelanih vseh vrst kakovostnih semen.

6. Gorivo
Z uredbo o omejitvi prometa z motornim bencinom in
plinskim oljem je vsem kmetijskim proizvajalcem zagotovljena normalna oskrba z gorivom.
V kritičnih razmerah imajo pri oskrbi prednost združeni
kmetje na podlagi sklenjenih pogodb za tržno pridelovanje.
V času spomladanske setve bomo v skladu z možnostmi
zagotovili kmetijskim organizacijam prioritetno oskrbo s pogonskimi gorivi. Na podlagi sprejetih aktov v ISNAP in Republiški energetski skupnosti bo Petrol kot izvajalec in ISNAP
kot nosilec oskrbe izvajal program oskrbe z motornim bencinom, plinskim oljem, motornim petrolejem ter motornimi in
zavornimi olji.
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UGOTOVITVE, SKLEPI IN PREDLOGI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvedbi jesenske
setve v letu 1983 in programa spomladanske setve v letu 1984
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je
na 117, seji dne 16. 2. 1984 ob obravnavi
poročila o izvedbi jesenske setve v letu
1983 in programa spomladanske setve
v letu 1984 sprejel
UGOTOVITVE, SKLEPE IN
PREDLOGE
'
\
A. UGOTOVITVE
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
ugotavlja da:
1. je bil program jesenske setve v letu
1983 zadovoljivo uresničen ter da bo z
doslednejšim izvajanjem intenzifikacije
predelovanja pšenice, z nadaljnjim sklepanjem pogodb za tržno pridelovanje in
ob dobro pripravljeni žetvi možno doseči
načrtovani odkup krušnih žit;
2. s programom spomladanske setve v
letu 1984. je predviden tolikšen obseg
poljščin, ki bo zagotovil tržno pridelavo,
predvideno v resoluciji o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v
letu 1984, Z doslednim izvajanjem aktivnosti v kmetijskih proizvajalnih in strokovnih organizacijah, v bankah in SlSEOT je možno v celoti uresničiti program spomladanske setve za leto 1984.
B. SKLEPI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
nalaga;
1. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju s Splošnim združenjem za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano
Slovenije in Zadružno zvezo Slovenije
sproti spremlja uresničevanje programa
spomladanske setve v letu 1984;
2. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju z ISNAP in Petrolom pravočasno
zagotovi zadostne količine pogonskih
goriv in maziv za potrebe spomladanske
setve.
Dinamika in obseg oskrbe morata biti
usklajena s potekom opravil na posameznih območjih.
3. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju z Republiškim komitejem za tržišče in splošne gospodarske zadeve ter
Republiško skupnostjo za cene pripravi
poročevalec

do 31. marca 1984 predlog proizvajalske
prodajne cene in zaščitne cene za krompir letine 1984 in predloži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije v sprejem.
C. PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predlaga, da:
1. Izvršni sveti' skupščin občin do 1.
marca 1984 obravnavajo uresničitev programa jesenske setve 1983 in program
spomladanske setve 1984 ter sprejmejo
ustrezne ukrepe in aktivnosti na ravni
občine za njegovo uresničitev. Program
spomladanske setve 1984 mora vsebovati tudi aktivnosti za vključevanje neobdelanih zemljišč v proizvodnjo in za njihovo
boljšo obdelavo:
2. izvršni sveti skupščin občin sproti
spremljajo uresničevanje programa spomladanske setve 1984 in sklepanje pogodb organizacij združenih kmetov z
združenimi kmeti ter o tem od 20. 2. 1984
dalje tedensko poročajo Republiškemu
komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano;
3. občinske skupščine z območij, kjer
kmetijske organizacije združenega dela
pridelujejo semenski krompir, sprejmejo
na podlagi 3. člena zakona o semenu in
sadikah do oktobra 1984 predpise o obvezni uporabi kvalitetnega semenskega
krompirja;
4. podpisniki družbenega dogovora o
zagotavljanju in koriščenju deviz za plačilo prednostnega uvoza določenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo na enotnem jugoslovanskem tržišču pravočasno zagotovijo devizna sredstva za uvoz najnujnejših surovin za mineralna gnojila in sredstva za varstvo
rastlin; poslovne banke na podlagi omenjenega družbenega dogovora zagotovijo proizvajalcem mineralnih gnojil in
sredstev za varstvo rastlin terminske nakupe deviz;
5. poslovne banke zagotovijo v marcu
in aprilu 1984 obratna sredstva kmetijskim organizacijam za nakup repromateriala za uresničitev spomladanske setve
in za financiranje naročene pridelave
pšenice, koruze, oljaric in sladkorne pese v drugih republikah in avtonomnih
pokrajinah;
6. organizacije združenih kmetov nadaljujejo s sklepanjem pogodb za tržno

pridelavo pšenice tako, da bo vsa načrtovana tržna pridelava dogovorjena s pogodbami najpozneje do 1. 4. 1984 in s
tem dane možnosti za realizacijo načrtovane tržne pridelave;
7. Zadružna zveza Slovenije pospeši
aktivnosti pri sklepanju pogodb med organizacijami združenih kmetov in kmeti
o setvi sladkorne pese, pri čemer naj
aktivno sodeluje kmetijska pospeševalna
služba, v skladu s svojimi pristojnostmi
pa tudi izvršni sveti skupščin občin in
družbenopolitične organizacije;
8. Žitna skupnost Slovenije, Splošno
združenje kmetijstva, živilske industrije
in prehrane Slovenije ter Zadružna zveza
Slovenije sprejmejo pri vseh organizacijah, ki so v zaostanku pri sklepanju pogodb o tržni pridelavi pšenice, konkretne
ukrepe za izpolnitev obvez po samoupravnem sporazumu do 29. februarja
1984;
9. Tovarna olja Slovenska Bistrica kot
nosilec pridelave oljnic skupno s Kmetijskim inštitutom Slovenije do 1. maja 1984
pripravi:
- program pridelovanja oljnic v SR
Sloveniji in
- skupno s Splošnim združenjem za
kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano
Slovenije ter Zadružno zvezo Slovenije
pripravi predlog samoupravnega sporazuma o pridelovanju oljnic v letu
1984/85;
10. organizacije združenega dela članice Poslovne skupnosti za sadje,
krompir in vrtnine Slovenije - pridelovalke krompirja in vrtnin sklenejo Samoupravni sporazum o tržni pridelavi krompirja v letu 1984 in dolgoročni sporazum
o pridelavi semenskega krompirja, najkasneje do 1. 4. 1984, za vrtnine pa do 1. 3.
1984;
11. Kmetijska pospeševalna služba v
organizacijah združenega dela skupno s
strokovnimi službami regijskih zavodov
prične izvajati konkretne programe intenzifikacije pridelovanja krme in poljščin;
12. Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z upravnimi organi pristojnimi za
kmetijsko inšpekcijo preveri kvaliteto semen, še posebno semen koruze in sladkorne pese;
13. SK Semenarna pravočasno zagotovi zadostne količine semena jarih žit in
31

uvoz potrebnega semena trav, detelj in
drugih krmnih dosevkov;
14. ABC Pomurka in Tovarna sladkorja Ormož kot nosilki programa pospešeno nadaljujeta z aktivnostmi za podpis
dogovora s podjetji iz LR Madžarske o
setvi sladkorne pese na 2.000 ha že v letu

1984 za potrebe Tovarne sladkorja Ormož ter v sodelovanju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano čimprej proučita možnosti in pogoje za dolgoročno pridelovanje sladkorne pese pri kmetijskih organizacijah iz
SR Hrvatske na površini 2.000 ha;

15. Kmetijske organizacije združenega dela - pridelovalke sladkorne pese - v
sodelovanju z izvršnimi sveti skupščin
občin pripravijo za leto 1984 program
vključevanja dodatnih delavcev v sezoni
za redčenja in spravila sladkorne pese.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
MNENJE
Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k
poročilu o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije
v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985, v letu 1983
Odbor Zbora združenega dela za
agrarno politiko je na svoji seji dne 15.
marca 1984 obravnaval poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za intervencije v proizvodnji
hrane v obdobju 1982-1985 v letu 1983.
Odbor ugotavlja, da so bili na področju
povečanja kmetijske proizvodnje doseženi rezultati v lanskem letu precej dobri,
da pa s tem ni možno biti v celoti zadovoljen ob upoštevanju vseh naravnih in drugih pogojev, ki jih imamo za kmetijsko
proizvodnjo. Posebna skrb je bila namenjena urejanju dohodkovnih odnosov in
tržno organizirani proizvodnji, prav tako
pa tudi pospeševalni službi.
Iz pregleda prispevnih stopenj za občinske sklade je razvidno, da so jih v
lanskem letu posamezne občine povečale, druge pa ne. Na ta način so se še
povečale razlike med občinami, kar občutijo predvsem tisti, ki so upravičeni do
interventnih sredstev, ki se tako zberejo.
To povzroča med kmetovalci negodovanja, saj so razlike med občinami - tudi
znotraj iste regije - kar precejšnje. Temu
je krivo tudi stanje, da pretok sredstev iz
»nekmetijskih« občin v »kmetijske« občine še ni stekel tako, kot bi moral, prav
tako pa si v nekaterih »nekmetijskih« občinah prizadevajo, da bi sami porabili kar
največ tako zbranih sredstev. Iz teh razlo-

gov se manjši del sredstev troši nenamensko, v ••kmetijskih<• občinah pa za
vse programe ni dovolj sredstev. Del težav bi bilo možno rešiti tudi na ta način,
da bi se ta prispevek zbiral po domicilnem principu. Od tod tudi pomembne
razlike pri višini regresov oziroma intervencij za posamezne namene.
Odbor meni, da bi bilo koristno poleg
vrednostnih navedb porabe interventnih
sredstev po občinah prikazati tudi fizične
kazalce, kar bi vse skupaj dalo realnejše
rezultate. V tem okviru bi bilo treba tudi
proučiti, ali ne bi kazalo poenotiti prispevne stopnje, ki se zbirajo v občinahPrav tako pa bi kazalo proučiti možnosti
za enotno zagotavljanje premij iz republiškega sklada, ne pa da se enak del zagotavlja iz republiškega sklada, različen pa
je del, ki se zagotavlja iz občinskih skladov.
V zvezi z delom pospeševalne službe
odbor meni, da je vse preveč administrativnih opravil in čedalje manj časa in
možnosti za pravo strokovno delovanje
pospeševalcev. Iz teh razlogov učinki dela pospeševalne službe niso zadostni, kar
pa ni možno še naprej dopuščati.
Odbor je bil seznanjen, da Zadružna
zveza Slovenije v zadružnih organizacijah na terenu skuša sproti odpravljati
probleme na tem področju.

Odbor poudarja, da je nujno pospešiti
pripravo kriterijev in meril za določanje
višinskih oziroma nižinskih kmetij. V tem
pogledu prihaja zaradi neenotnosti med
posameznimi občinami do občutnih razlik. Odbor je bil tudi seznanjen, da je
Zadružna zveza Slovenije že pripravila
podlago za take kriterije oziroma merila,
da pa stvari na pristojnih organih še niso
bile sprejete. Kljub temu pa so v izbranih
občinah že uvedli ta merila, vendar so jih
kasneje v nekaterih občinah zamenjali s
prejšnjim sistemom na osnovi davčnih
okolišev. Odbor terja, da pristojni organi
čimprej sprejmejo objektivna merila za
določanje višinskih oziroma nižinskih
kmetij, saj ni možno dopuščati še naprej
takih razlik med občinami. Po mnenju
odbora davčni okoliši ne morejo priti v
poštev za tako ločevanje. Odbor predlaga, da se taka metodologija za ločevanje
kmetij na višinske in nižinske sprejme še
v letošnjem letu, da bi lahko v letu 1985 v
celoti zaživela.
Odbor predlaga, da se v skladu s 157.
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije s predloženim poročilom, z ugotovitvami jn predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter z mnenjem odbora
seznani delegate tako, da se vse skupaj
objavi v Poročevalcu.

MNENJE
Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k
poročilu o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju
1982-1985 v letu 1983
da ni sprejemljiva pavšalna ocena
Odbor Zbora združenega dela za racijah postavlja resno vprašanje vzdrže- meni,
vanja sistemov, saj je bilo ugotovljeno, o škodljivem vplivu mehanizacije za sladagrarno politiko je na svoji seji dne 15.
korno peso na obstoječe ureditvene simarca 1984 obravnaval poročilo o izvaja- da marsikje ni bilo dovolj storjenega za • steme.
nju zakona o zagotavljanju in usmerjanju to. Iz teh razlogov se del novih melioracij
Tudi pri komasacijah so se pojavljale
sredstev za usposabljanje zemljišč za izvaja na starejših melioracijskih siste- težave
zaradi necelovitih predpriprav,
družbeno organizirano kmetijsko proiz- mih, kar vsekakor ne more biti gospodar- poleg tega
pa so nastopali problemi tudi
no.
Pri
izvajanju
novih
meliroacij
pa
vodnjo v obdobju 1982—1985 v letu 1983.
zaradi
nesoglašanja
posameznih lastni■predpriprave
za
urejanje
zemljišč
niso
biOdbor ugotavlja, da so bili v lanskem
kov zemljišč.
letu na področju prostorskega urejanja le povsod dovolj usklajene, kar je podaljOdkup zemljišč je bil realiziran v nizzemljišč doseženi sorazmerno ugodni re- šalo izgradnjo sistemov. To pa je pome- kem
deležu od planiranega, vendar je
zultati, izjemoma to ne velja edino za nilo tudi podražitev investicije. Del težav bilo zaradi tega na razpolago več sredodkup zemljišč. Pri urejanju zemljišč na- izhaja tudi iz stanja primarne odvodnje, stev za agromelioracije.
stajajo določene težave, ki zaviralno vpli- ki vedno ni najbolj kvalitetno opravljena.
Odbor terja, da se zaostri odgovornost
vajo na dogovorjene aktivnosti na tem Zaradi tega tudi drugi ureditveni posegi za to, da bodo že izvedeni melioracijski
ne
morejo
biti
dovolj
kvalitetni.
Odbor
področju. Tako se pri že izvedenih melio32

poročevalec

sistemi ustrezno vzdrževani, saj je njihova izgradnja terjala znatna družbena
sredstva. To velja tako za družbeni kot
tudi za zasebni sektor. V zvezi s tem je b,H
odbor seznanjen, da je Odbor za melioracije pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije
sklenil, da bo odobravanje finančnih
sredstev za nove melioracije pogojeval z
ustrezno vzdrževanim že zgrajenim melioracijskim sistemom. Pri individualnih
lastnikih zemljišč so na terenu težave pri
urejanju zemljišč predvsem pri tistih, ki
jim kmetijstvo ni edini oziroma glavni vir
dohodka. Pri teh je tudi največ problemov pri uvajanju določene proizvodnje
na komasiranih zemljiščih. Odbor ugotavlja, da del težav izhaja iz togega veljavnega pravnega sistema, ki ščiti lastnika in ki premalo upošteva zemljo kot
splošno družbeno dobrino.
Zaradi teh težav bi kazalo proučiti pozitivne izkušnje sosednjih republik in avtonomnih pokrajin, kjer so bile komasacije izvedene za celotna območja posameznih občin. V vsakem primeru pa je
treba pri izvajanju konkretnih programov
zagotoviti večjo pomoč družbenopolitičnih organizacij in družbenopolitičnih
skupnosti, in to občin in krajevnih skupnosti. Prav tako bi kazalo proučiti tudi
možnosti, da bi stalna strokovna ekipa
spremljala odvijanje proizvodnje na urejenih zemljiščih.

Odbor poudarja, da je treba nadaljevati
s proučevanjem sistema zagotavljanja
sredstev za urejanje zemljišč za srednjeročno obdobje 1986-1990, saj so potrebe
očitno še precej velike. V ta namen je
treba proučiti možnost, da se v urejanje
zemljišč vključi tudi izgradnja sistemov
za namakanje in večje izvajanje agromelioracij. To nalogo je treba uskladiti z
aktivnostmi za pripravo republškega plana in dogovora o njegovih temeljih.
Odbor je bil širše seznanjen s problematiko zagotavljanja sredstev za izvajanje ureditvenih posegov. Pri tem je do
večjih problemov prihajalo predvsem zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnih
sredstev. Zaradi nujnosti izvajanja programa sprejetih ureditvenih del je odbor
poudaril da je treba pripraviti novo strukturo zagotavljanja sredstev za posamezne ureditvene posege. Pri tem je bil odbor seznanjen, da je Odbor za melioracije nov izračun že pripravil. Odbor zato
predlaga, da je treba z novo strukturo
zagotavljanja sredstev seznaniti tudi delegate. Skupna značilnost nove strukture
je povečanje deleža republiških sredstev.
Odbor tako strukturo podpira. Ob tem pa
je jasno, daje sredstev za vse ureditvene
posege premalo in da se bo to poznalo
pri manjšem obsegu izvedenih agromelioracij.

Odbor tudi ugotavlja, da je treba pričakovati manj zbranih sredstev od sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč,
in to predvsem zaradi uveljavitve interventnega zakona o varstvu kmetijskih
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti. Kljub povečanju odškodnin za
spremembo namembnosti bo teh sredstev sorazmerno dosti manj, kar odbor
ocenjuje kot pozitivno tendenco v gospodarjenju s kmetijskim zemljiščem. V
zvezi s tem odbor poudarja, da je potrebno kršilce interventnega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti poleg kaznovanja še
javno objaviti, saj ni možno še naprej
dopuščati neodgovornega ravnanja z
zemljo.
Ob zaključku je odbor ocenil predloženo poročilo kot zelo dobro, še zlasti ker
so prikazani učinki na izvedenih uredil
tvenih posegih. Odbor podpira program
urejanja kmetijskih zemljišč v letu 1894,
prav tako pa tudi ugotovitve in predloge
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
k predloženemu poročilu.
Odbor predlaga, da naj se v skladu s
157. členom poslovnika Skupščina SR
Slovenije s predloženim poročilom, z dodatkom k poročilu, z ugotovitvami in
predlogi izvršnega sveta in z mnenjem
odbora seznani delegate tako, da se vse
skupaj objavi v Poročevalcu.

MNENJE
Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k
poročilu o izvedbi programa jesenske setve v letu 1983 in program spomladanske
setve v letu 1984
Odbor Zbora združenega dela za
agrarno politiko je na svoji seji dne 15.
marca 1984 obravnaval poročilo o izvedbi programa jesenske setve v letu 1983 in
program spomladanske setve v letu 1984.
Odbor je bil uvodoma seznanjen z najnovejšimi podatki glede podpisovanja
sporazumov za letošnjo letino. Pri tem je
bilo ocenjeno, da so doseženi rezultati
precej dobri, pri čemer pa ni razlogov za
preveliko zadovoljstvo, saj so rezultati še
vedno pod možnostmi, ki jih za to
imamo.
V zvezi z zagotavljanjem reprodukcijskega materiala v kmetijstvu je bilo ugotovljeno, da bo preskrba v globalu zadovoljiva, nekoliko slabše bo le pri sredstvih za varstvo rastlin in pri nekaterih
rezervnih delih za kmetijsko mehanizacijo. Pri slednjem se pojavljajo težave
predvsem zaradi velikega števila tipov in
znamk mehanizacije, zaradi česar najbrž
ni realno pričakovati nadomestnih delov
za vse. Iz tega razloga odbor meni, da je
treba v izdelavo posameznih rezervnih
delov pritegniti drobno gospodarstvo —
tako zasebni kot družbeni sektor, ki lahko precej pripomorejo k odpravljanju pomanjkanja rezervnih delov.
Odbor poudarjala je nujno treba za-
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gotoviti zadostne količine in ustrezno dinamiko umetnih gnojil in zaščitnih sredstev, kar je predpogoj za povečanje kmetijske proizvodnje. V tem okviru bo nujno
zagotavljati tudi zadostna devizna sredstva za nakup nujnega repromateriala v
tujini.
Odbor je posebno pozornost namenil
problematiki pomanjkanja koruze. Pri
tem je ugotovit, da problemov pri oskrbi s
koruzo v Jugoslaviji ne bi smelo biti, saj
bi je moralo biti dovolj za vse. Vendar pa
je že sama proizvodnja koruze neenakomerno razporejena po državi, določene
količine so bile izvožene, nekaj težav pa
je nastalo tudi zaradi zamenjav pšenice
za koruzo. Pri slednjem bi bilo treba ločiti
pravico do koruze in potrebo po koruzi,
saj marsikdo ni rabit koruze, vendar jo je
vseeno dobil za oddano pšenico. Posledica vseh teh okoliščin se je najprej pokazala v zviševanju cen koruze nad uradno dogovorjeno ceno, kasneje pa je bito
zaradi ostrejše kontrole cen in tudi zaradi
špekulativnih namenov na trgu vse manj
koruze. Krajši konec pri vsem tem vlečejo
živinorejci, saj jim primanjkuje krme za
rejo. Odbor je bit seznanjen, da se na
zveznem nivoju pripravljajo določene rešitve.

Za intenziviranje proizvodnje koruze
odbor poudarja, da je treba vsako leto v
celoti zamenjati hibridno seme, saj je bilo
to doslej storjeno le na 2/3 proizvodnih
površin. Gojitev oljne repice pa bi morali
pospeševati tam, kjer ni kolobarja, v katerem sodeluje tudi sladkorna pesa. Zadružna zveza izvaja določene aktivnosti
pri pripravi sistema kolobarjev oziroma
na rajonizaciji.
Ob zaključku je odbor poudaril, da je
predloženo poročilo dobro, saj kaže na
napredek in opozarja na težave, ki nastajajo pri izvajanju spomladanske setve.
Rezultati so dobri predvsem zaradi organiziranega pristopa k proizvodnji in zaradi uveljavljenih prednosti tržno organizirane proizvodnje. Zato odbor poudarja,
da je treba sproti odpravljati nastale ovire, da bodo rezultati še boljši. Odbor
podpira ugotovitve, sklepe in predloge
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
k predloženemu poročilu.
Odbor predlaga, da naj se v sklpdu s
157. členom poslovnika Skupščine SR
Slovenije s predloženim poročilom, z
• ugotovitvami, sklepi in predlogi izvršnega sveta ter z mnenjem odbora delegate
seznani tako, da se vse skupaj objavi v
Poročevalcu.
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Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR
Slovenije k poročilu o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 v letu 1983, poročilu o
izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč
za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 v letu 1983 z
ugotovitvami in predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poročilu o
izvedbi programa jesenske setve v letu 1983 in program spomladanske setve v
letu 1984
- poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju
1982-1985, v letu 1983,
- poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju
1982-1985, v letu 1983 z ugotovitvami in
predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in
- poročilo o izvedbi programa jesenske setve v letu 1983 in program spomladanske setve v letu 1984
Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj je na seji dne
13. marca 1984 obravnaval:
1. Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju In usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju
1982-1985, v letu 1983, ki ga je predložil
v obravnavo Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji.
Člani odbora so ocenili, da poročilo
kvalitetno in celovito prikazuje uresničevanje zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za inteivencije v proizvodnji
hrane v obdobju 1982-1985, delovanje
republiškega in občinskih skladov ter
uspehe, ki so bili doseženi na posameznih področjih pri pospeševanju proizvodnje hrane v zadnjih letih v republiki.
Odbor je ocenil, da so bili v času od
sprejema zakona in ustanovitve skladov
za intervencije v proizvodnji hrane doseženi v republiki pomembni uspehi pri povečevanju proizvodnje hrane, ki opravičujejo vlaganja na tem področju. Odbor
je tudi v celoti podprl zaključne ugotovitve in predloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k obravnavanemu poročilu.
2. Poročilo o izvajan!u zakona o zagotavljanju In usmerjanju sredstev za
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985, v letu 1983, ki ga je
predložila Zveza vodnih skupnosti Slovenije ter ugotovitve In predloge, ki jih je k
poročilu sprejel Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije je

dolžna v skladu z zakonom o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v obdobju
1982-1985 vsako leto poročati o izvajanju programa urejanja zemljišč. Odbor je
ocenil, da poročilo dobro in pregledno
prikazuje uresničevanje progrsima urejanja zemljišč v republiki na posameznih
področjih ter uspehe in probleme, ki so
bili pri tem doseženi oziroma prisotni v
zadnjih letih. Člani odbora so ocenili, da
so bili v zadnjih letih doseženi vidni
uspehi pri izvajanju programa urejanja
zemljišč v republiki, predvsem na področju hidromelioracij in komasacij. Glede na vedno večje stroške urejanja zemljišč in visoko inflacijo pa se je treba še
naprej prizadevati za čimbolj racionalno
porabo sredstev ter za njihovo mčbilnost, da sredstva za posamezne operacije ne bi ležala neizkoriščena. V razpravi
je bilo tudi predlagano, da je potrebno,
kjer je to tehnično mogoče, pristopiti k
etapnemu urejanju zemljišč.
Odbor sprejema poročilo ter podpira
zaključne sklepe, ki jih predlaga v poročilu Zveza vodnih skupnosti Slovenije.
Odbor tudi v celoti soglaša z ugotovitvami in predlogi, kijih je sprejel Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije na seji dne 15. 2.
1984.
3. Poročilo o izvedbi programa Jesenske setve v letu 1983 in program spomladanske setve v letu 1984, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Odbor sprejema poročilo in ocenjuje,
da sta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Republiški komite za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano vlagala v zadnjem času velike napore za povečanje
pridelave hrane v republiki in da so ti
napori prispevali k temu, da je stanje
glede temeljnih pogojev za uspešno setev v republiki zadovoljivo, kljub splošnim gospodarskim težavam, posebno pa
nestabilnemu trgu kmetijskih pridelkov
in velikemu pomanjkanju deviznih sredstev na tem področju.
V razpravi so delegati povezali napore
na tem področju z našim trenutnim družbenoekonomskim položajem, ki vedno

bolj utrjuje spoznanje, da so naše velike
možnosti za hitrejši izhod iz gospodarskih težav, predvsem pa izboljšanje zunanjetrgovinske bilance, ravno na področju kmetijstva. Vendar pa trenutno
stanje na tem področju kljub temu zaskrbljuje, saj zaradi zamrznitve cen tržne
in ekonomske zakonitosti ne delujejo,
kar že povzroča dalekosežnejše probleme na tem področju. Dejstvo je, da s
samo politično akcijo, brez učinkovitih
ekonomskih ukrepov, ne moremo dosegati še boljših rezultatov. Zaskrbljujoče
je tudi, da v celotni Jugoslaviji še nimamo enotnih pogledov na kmetijsko politiko, kar vsem skupaj povzroča veliko škodo. Pri tem gre predvsem za politiko izvoza in uvoza, devizno soudeležbo, zadrževanje določenih pridelkov v skladiščih in
podobno. Trenutno je najbolj pereče pomanjkanje koruze, zato so člani odbora
menili, da tega vprašanja ne moremo
prepustiti le dogovarjanju med posameznimi organizacijami s tega področja v
republikah, ampak bi se moral v večji
meri vključevati republiški izvršni svet.
Aktivnejšo vlogo pri reševanju tega aktualnega vprašanja pa bi moral odigrati
Zvezni izvršni svet.
Veliko pozornost so člani odbora namenili tudi doslej nedefinirani politiki
uvoza kmetijske mehanizacije, ki je prispevala k temu, da imamo v republiki
nenormalno veliko število znamk in tipov
traktorjev in druge kmetijske mehanizacije. To pa povzroča velike probleme pri
' zagotavljanju rezervnih delov. Člani odbora so podprl; usmeritev, da se zagotavljajo rezervni deli predvsem za najbolj
pogoste tipe ter, da se v večji meri vključi
v izdelavo teh delov drobno gospodarstvo. Izvršni svet in republiški upravni
organ pa naj si v skladu s svojo pristojnostjo prizadevata, da bi v bodoče uvoz
kmetijske mehanizacije potekal bolj organizirano.
Ob zaključku razprave so člani odbora
menili, da naj se obravnavana problematika, glede na aktualnost in pomembnost,
pogosteje uvrsti na dnevne rede skupščinskih delovnih teles in zborov. Obravnavano poročilo pa naj se objavi v Poročevalcu skupaj z mnenjem odbora.
-#
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Bi E IZVAJANJA ZAKONA O ZDR117FNFM DELU

SKLEP
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi pobude glede
uresničevanja 19. člena zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu
Ob obravnavi pobude glede uresničevanja 19. člena zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu na 15. seji
Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
6. marca 1984 je bil sprejet naslednji
SKLEP
Z namenom, da bi pospešili samoupravno urejanje odnosov
pri gospodarjenju s sredstvi za razširjeno reprodukcijo in
zagotovili delavcem v združenem delu dejansko odločanje in

Iz

prevzemanje odgovornosti za investicijske odločitve kot to
določa zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR Slovenije priporoča Službi družbenega knjigovodstva Slovenije, da zahteva od prijavitelja investicije (nove
investicije ali nadomestitve opreme) ob predložitvi investicijske dokumentacije tudi dokazilo o obravnavanju investicije v
temeljni organizaciji v smislu določil 19. člena zakona o
razširjeni reprodukciji in minulem delu.
Tako dokazilo mora investitor predložiti v tistih primerih
investicij, ki so podvržene obravnavi na republiški oziroma
regijski komisiji za oceno investicij. Služba družbenega knjigovodstva naj se ravna po tem priporočilu do sprejetja oziroma uveljavitve novega zakona, ki bo uredil te odnose.
O priporočilu Komisija za spremljanje izvajanja zakona o
združnem delu obvesti Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in družbenega pravobranilca samoupravljanja ter ga objavi v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije in Gospodarskem vestniku.

Skupščine

SFRJ

Velik prispevek Jugoslavije pri reševanju
mednarodnih političnih in ekonomskih
problemov
• Ob kontrarevolucionarnih dogodkih leta 1981 do 1983 so v SAP Kosovo odkrili
72 ilegalnih organizacij in skupin s približno tisoč pripadniki
• V letih 1982 in 1983 je sovražna emigracija organizirala pri nas 7, v tujini pa 67
diverzantsko-terorističnih in drugih akcij, v katerih so bile v tujini ubite tri
osebe, ranjenih pa je bilo devet
• V zadnjih petih letih so izdatki za oboroževanje narasli za prek 50 odstotkov in
so leta 1983 znašali 800 milijard dolarjev
• Od leta 1981 do polovice leta 1983 je bilo v naši državi okrog 20.000 združenih
vaj oboroženih sil in ostalih dejavnikov splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite, k[ se jih je udeležilo skoraj 6,5 milijona ljudi
• Zadolženost držav v razvoju, ki je dosegla zelo nevarno razmerje (skoraj 800
milijard dolarjev) je najizrazitejša posledica nepravilnega sistema mednarodnih
ekonomskih odnosov
Ker smo v prejšnji številki
nomske težave v državi, zao- nja, nedoslednost in počasno
Glasila Skupščine SFRJ obja- VARSTVO USTAVNE
stajanje v razvoju socialistič- izvajanje sprejete politike na
vili prvi del skrajšanega Poro- UREDITVE
nih samoupravnih odnosov in eni strani ter zaostrovanje
čila Predsedstva SFRJ o stanju
V delu poročila, ki se nanaša
in problemih v notranji in zu- na varstvo ustavne ureditve in povezano s temi problemi pri mednarodne politične in ekonanji politiki, danes nadaljuje- notranjo varnost je poudar- delovanju političnega sistema nomske situacije po druai
mo z drugim delom. Le-ta vse- jeno, da je stanje notranje var- socialističnega samoupravlja- strani, vse to je šlo na roke
buje problematiko varstva nosti države povezano s splošustavne ureditve, notranjo var- nim družbenim in političnim
=1
nost ter zunanjo politiko in stanjem in z odnosi v družbi in
POROČILO PREDSEDSTVA SFRJ O STANJU
5
IN PROBLEMIH V NOTRANJI IN ZUNANJI POLITIKI (II)
mednarodni položaj Jugosla- v svetu ter z delovanjem sociaS
vije.
lističnih subjektivnih sil. Eko300000000000001
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sničevanje kontrarevolucionarnih ciljev albanskih nacionalistov in iredentistov. Stanje
varnosti v SAP Kosovo je konsolidirano, kar je omogočilo,
da smo iz pokrajine umaknili
združeno enoto milice, ki so jo
sestavljali pripadniki organov
za notranje zadeve iz vseh republik in SAP Vojvodine.
Kijub temu, da se je stanje v
SAP Kosovo normaliziralo, so
tu še naprej resni varnostni
problemi. Albanski iredentisti
in nacionalisti ob spodbudi in
podpori LSR Albanije še naprej razvijajo svojo sovražno
dejavnost, cilj njihove dejavnosti pa je doseči etnično čisto
Kosovo in ga priključiti »veliki
Albaniji«. Iredentisti se poleg
propagandnega delovanja lotevajo tudi drugih ilegalnih
oblik delovanja, zagovarjajo
pa tudi teroristične akcije.
V času od kontrarevolucionarnih dogodkov leta 1981 do
decembra 1983 so v SAP Kosovo odkrili 72 ilegalnih organizacij in skupin s približno tisoč pripadniki, medtem ko so
zaradi udeležbe v raznih oblikah iredentističnega delovanja
v enakem obdobju obsodili
658 oseb in kaznovali za prekrške približno 2.000 oseb.
Izseljevanje Srbov in Črnogorcev iz SAP Kosovo pod pritiskom je eden najresnejših
problemov, ki vsebuje poleg
drugih tudi element varnosti.
Predsedstvo je vsestransko
obravnavalo vprašanja izseljevanja Srbov in Črnogorcev iz
SAP Kosovo pod pritiskom in s
svojimi stališči in sklepi usmerilo delovanje k odločnejšim
ukrepom, da se-zaustavi izseljevanje, odpravijo vzroki izseljevanja in ustvarijo pogoji za
vrnitev tistih v SAP Kosovo, ki
si to želijo.
Toda boj proti raznim pritiskom za izseljevanje Srbov in
Črnogorcev je lahko uspešen
samo če se na tem vprašanju
angažirajo vsi družbeni subjekti, predsem Zveza komunistov in predvsem komunisti AlDOGAJANJA V SAP
banci, Srbi, Črnogorci in MuKOSOVO
slimani ter druge napredne siKontratrevolucionarni do- le v SAP Kosovo, SR Srbiji in
godki v SAP Kosovo leta 1981 Jugoslaviji.
so bili najbolj grob napad na
ozemeljsko celovitost naše dr- DELOVANJE
žave in so neposredno nega- SOVRAŽNE
tivno vplivali na varnostno si- EMIGRACIJE
tuacijo. Albanski nacionalisti
Sovražna emigracija je v
in iredentisti so glavne pridobitve naše revdlucije napadali svojem protijugoslovanskem
tudi v vsem preteklem ob- delovanju tudi v preteklih treh
letih uporabljala razna sreddobju.
Zveza komunistov in druge stva, njen ekstremni del pa je
socialistične sile SAP Kosovo, posegel celo po terorističnih
SR Srbije in celotne države so akcijah v naši državi in tujini. V
z močno idejno-politično akci- letih 1982 in 1983 je sovražna
jo in drugimi ukrepi odločno emigracija organizirala pri nas
preprečili in preprečujejo ure- 7, v tujini pa 67 diverZantsko-

nasprotnikom našega sistema
pri njihovem delovanju z dogmatsko-birokratskih, meščansko-liberalističnih, nacionalističnih, ultralevičarskih in drugih sovražnih pozicij. Ti so bolj
odkrito skušali vplivati na politično razpoloženje občanov,
pri čemer so širili nezaupanje v
socialistično samoupravljanje,
politiko ZKJ in omalovaževali
temeljne pridobitve revolucije.
Notranji sovražnik je v zadnjih treh letih okrepil napade
na naš ustavni red, je poudarjeno v poročilu, Zvezo komunistov, stabilizacijske ukrepe,
družbenopolitična in samoupravna telesa in organe ter si
prizadeva ustvariti vtis o nemoči in nesposobnosti naše
družbe, da reši ekonomske in
druge probleme. Z raznimi parolami, najpogosteje nacionalističnimi, se v bistvu zavzema
za birokratsko-etatistično ali
buržoazno družbeno ureditev.
Ena glavnih tarč nacionalistov in drugih notranjih sovražnikov so mednacionalni
odnosi in enakopravnost naših
narodov in narodnosti. Širijo
nacionalistične teze in parole,
verbalno in pisano propagando in se ilegalno organizirajo.
To svojo aktivnost želijo prikazati kot boj za človekove, verske in umetniške svoboščine,
čeprav je to le njihova krinka
za sovražno delovanje.
V zadnjih letih je prišlo do
oživljanja klerikalizma, ki je
usmerjen k politizaciji verskega življenja, istovetenju vere in
nacije, s tem pa tudi k spodbujanju nacionalne nestrpnosti.
Niso redki tudi poskusi, da se
klerikalci povezujejo s fašistično emigracijo. Takšno delovanje je družbeno nevarno predvsem zaradi tega, ker je
usmerjeno k mladini, ki je zaradi nezadostnega angažiranja
družbenopolitičnih organizacij, zlasti Zveze socialistične
mladine, prepuščena tujim
vplivom.
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terorističnih in drugih provokativnih akcij, v katerih so bile
v tujini ubite tri osebe, ranjenih
pa je bilo devet. Z uspešnim
delom organov in varnostnih
služb in z angažiranjem drugih
dejavnikov družbene samozaščite je bilo več diverzantskoterorističnih akcij pravočasno
odkritih in onemogočenih.
Poleg ustaške in četniške
emigracije se poskuša v zadnjem času tudi sovražna emigracija albanskega porekla
konsolidirati kot enotna organizacija. Deluje z albanskimi
uradnimi dejavniki in z iredento v naši državi. Poleg nepretrganega propagandnega delovanja izvaja pritiske na klube
jugoslovanskih državljanov v
tujini in se vse bolj usmerja k
terorističnim aktivnostim ter
se povezuje z ustaško emigracijo.
Obstajajo pobude in aktivnosti, da se vse nacionalne
grupacije protijugoslovanske
emigracije ob podpori nekate^
rih zunanjih dejavnikov zberejo na skupnem izhodišču boja
proti SFRJ.
Sovražna emigracija vseh
barv poskuša izkoristiti naše
ekonomske težave je poudarjeno v poročilu. Skuša vplivati
na nekatere posle, ki jih jugoslovanska podjetja sklepajo s
tujimi firmami. Že dve turistični sezoni izdaja veliko število
letakov, v katerih poziva tuje
turiste, da ne odhajajo v Jugoslavijo, naše državljanje, ki so
na začasnem delu v tujini, pa
nagovarjajo, da ne vlagajo tujih sredstev v jugoslovanske
banke.
MEDNARODNI
TERORIZEM
Tudi mednarodnemu terorizmu se ni mogla izogniti naša
država. Izhajajoč iz svojih znanih načel notranje in zunanje
politike, se naša država vztrajno in dosledno bori proti vsem
oblikam terorizma. Zvezni
izvršni svet si prizadeva, da se
v sodelovanju z vladami drugih
držav odpravi uporaba dvojnih
standardov v boju proti mednarodnemu terorizmu. Naše
varnostne službe skupaj z drugimi dejavniki družbene samozaščite uspešno preprečujejo
delovanje ter vrste kriminala
na ozemlju Jugoslavije.
Ko je govor o tujih obveščevalnih službah je poudarjeno,
da so vse ofenzivnejše v svojih
prizadevanjih, da bi zbrale čim
več podatkov o gibanjih v naši
državi, poskušajo pa vplivati
tudi na notranje procese v naši
družbi. V letu 1983 je bilo sojenih, ali pa je bil sprožen kazenski postopek proti 27 osebam

zaradi kaznivega dejanja vohunstva, med katerimi je bilo
12 tujih državljanov.
Celotna kriminaliteta, zlasti
gospodarska, se nekoliko povečuje, kot tudi število odkritih
kaznivih dejanj. Najtežja kazniva dejanja gospodarske kriminalitete so bila odkrita na področju zunanjetrgovinskega
prometa, pri tem pa imajo nekatera izmed njih znake spodkopavanja ekonomske osnove
družbe.
Gospodarski kriminaliteti v
prid je tudi neodgovoren
odnos do družbene lastnine in
nezadostna aktivnost družbenih in samoupravnih subjektov
v okviru družbene samozaščite. Pristojni organi in službe se
pri tem srečujejo tudi z določenimi odpori v nekaterih okoljih, ki branijo ožje interese
(»koristne malverzacije«) in
posamezne delovne organizacije.
VARSTVO DRUŽBENE
LASTNINE
V poročilu je poudarjeno, da
napadi na družbeno lastnino
kot materialno osnovo samoupravljanja pomenijo objektivno napad na socialistično samoupravljanje in ovirajc uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Zato je v tem trenutku gotovo zelo aktualna družbena in
politična akcija vseh subjektov
družbe - varstvo družbene
lastnine, saj se z njo v bistvu
branijo osnovni družbenoekonomski in družbenopolitični
odnosi v družbi.
Z druge strani pa politična
delinkvenca ne pomeni resnega družbenega problema, saj
znaša vsega le 0,4 odstotka od
celotne kriminalitete v državi.
Stanje prometne varnosti ni
zadovoljivo, čeprav se zmanj1šuje število prometnih nesreč
in ponesrečenih.
V zadnjih letih se je povečalo število požarov, eksplozij in
havarij. Posebej se moramo
zamisliti nad številnimi gozdnimi požari, ki so v letih 1982
in 1983 povzročili velike materialne škode.
Ker je organizirani mednarodni kriminal vse bolj razširjen tudi našo državo vse pogosteje uporabljajo za ilegalno
prenašanje in deponiranje mamil. V minulih treh letih je bilo
zaplenjenih 4.864 kilogramov
mamil, od tega 291 kg heroina.
Med organizatorji tihotapskih
kanalov in preprodajalci je vse
več Jugoslovanov - samo v letu 1983 je bilo prijetih 50 takih
oseb. Število uživalcev mamil
se stalno povečuje.
V boju proti mednarodnemu
poročevalec

kriminalu Jugoslavija zelo široko sodeluje z varnostnimi
organi tujih držav. V okviru
mednarodne organizacije za
boj proti kriminalu, Interpola,
sodelujejo naši varnostni organi z več kot 60 državami, na
dvostranski podlagi pa z več
kot 40 državami. Se zlasti je
intenzivno sodelovanje s sosednimi in neuvrščenimi državami.
Pravkar poteka tudi delo v
zvezi s spremembami in dopolnitvami zveznega zakona o
temeljih sistema državne varnosti, kar mora prispevati k še
bolj skladnemu in učinkovitemu delovanju služb v federaciji, republikah in pokrajinah je
poudarjeno v tem dokumentu.
Posebna pozornost je posvečena usposabljanju varnostnih
služb v SAP Kosovo, pri čemer
so bili doseženi pomembni rezultati. Treba pa si je še naprej
prizadevati za krepitev in
usposabljanje varnostnih organov v tej pokrajini.
OBRAMBNE PRIPRAVE
V delu poročila o splošni
ljudski obrambi, je poudarjeno, da je Predsedstvo SFRJ v
preteklem obdobju posvečalo
posebno pozornost pripravam
za obrambo države. Glavne aktivnosti so bile usmerjene v
najpomembnejša vprašanja
nadaljnjega izpopolnjevanja
sistema
splošne
ljudske
obrambe in družbene samozaščite.
Tako delovanje so terjali
poostreni in zelo težki mednarodni odnosi in razmah oboroževalnega tekmovanja. V svoje
oborožene sile uvajajo velike
sile in njihovi zavezniki nova
strateška raketna sredstva,
nevtronsko orožje, kemična
sredstva in vse popolnejše sisteme klasičnih oborožitvenih
sredstev. V zadnjih petih letih
so se vojaški izdatki v svetu
povečali več kot za 50 odstotkov, tako da so v letu 1983
znašali več kot 800 milijard dolarjev.
Nove razmestitve jedrskega
in konvencionalnega orožja v
Evropi, zlasti v našem sosedstvu in krepitev vojaških grupacij na območju okoli naše
države, povzroča nove probleme in zahteva nadaljnjo krepitev celotnega obrambnega sistema naše družbe ter učinkovitejše varstvo na vseh ravneh
družbenega organiziranja.
Priprave vseh subjektov
družbenoekonomskega in političnega sistema za splošno
ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito je izrednega pomena za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe.
poročevalec

Zato se s temi pripravami vse
bolj, pa tudi vse uspešneje ukvarjajo tudi delegatske skupščine, organi družbenopolitičnih skupnosti, vodstva družbenopolitičnih in družbenih organizacij in samoupravni organi v organizacijah združenega dela.

obrambe je bil angažiran za
razvoj, opremljanje in usposabljanje teritorialne obrambe,
opremljanje civilne zaščite, sistem opazovanja in obveščanja ter zvez in vodenja v družbenopolitičnih
skupnostih.
Vendar pa je bilo v tem obdobju zapostavljeno financiranje
obrambnih priprav v gospodarskih in družbenih dejavnostih in pri ustvarjanju blagovnih rezerv v ožjih družbenopolitičnih skupnostih.
Jugoslovanska ljudska armada se opremlja, organizira
in pripravlja za učinkovit oborožen boj v razmerah sodobne
vojne, je poudarjeno v poročilu. Sprejeti so bili ukrepi, da z
njeno nadaljnjo modernizacijo
in bojno graditvijo dosežemo
skladnejši razvoj oblik in rodov. Težišče je na graditvi in
izpolnjevanju bojnih sistemov
za protioklepni boj in za protizračno obrambo. Večja pozornost je bila posvečena tudi
graditvi in izpopolnjevanju sistema
za
protidesantno
obrambo, zaščito pred elektronskim delovanjem, pa tudi
za povečanje ognjene možnosti, manevrske in udarne sposobnosti,
Opremljanje in modernizacije JLA je planirana v skladu s
sredstvi, določenimi za financiranje JLA v družbenem planu
Jugoslavije, V zadnjih sedmih
letih pa se ta sredstva ne zagotavljajo tako kot je določeno.
Tako je od 5,8 odstotka ustvarjenega nacionalnega dohodka, predvidenega za financiranje JLA, v sedanjam srednjeročnem planu zagotovljenih
samo 4,79 odstotka, kar bi
utegnilo povzročiti določene
zastoje v razvoju in modernizaciji JLA. Toda z večjimi prizadevanji, varčevanjem in
smotrnejšim poslovanjem JLA
pa manjši delež ni negativno
vplival na bojno pripravljenost.

USPOSABLJANJE
OBOROŽENIH SIL
IN PREBIVALSTVA
Zlasti 6o bile intenzivne priprave pri usposabljanju oboroženih sil in prebivalstva. Samo
v obdobju 1981 do polovice leta 1983 je bilo v naši državi
izvedenih približno 20.000
združenih vaj oboroženih sil in
drugih dejavnikov sistema
splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite, na katerih je sodelovalo skoraj 6,5
milijona ljudi. Poleg tega v
zadnjih nekaj letih vse republike in pokrajini organizirajo in
izvajajo množične vaje in preverjanja pod splošnim naslovom »Nič nas ne sme presenetiti«, »Enotni v obrambi in zaščiti« in podobno, v katerih sodeluje skoraj celotno prebivalstvo. Poleg neposrednih ukrepov pri razvijanju posameznih
komponent sistema splošne
ljudske obrambe je sprejelo
Predsedstvo SFRJ tudi ustrezne dokumente za enotno delovanje vseh subjektov splošne
ljudske obrambe.
V poročilu je poudarjeno, da
si je kljub vidnim rezultatom v
celotni pripravljenosti družbe
za delovanje v vojni in v izrednih razmerah treba še naprej
prizadevati
za
krepitev
obrambnih priprav države.
Glede na ekonomsko situacijo
v državi in izkušnje v našem
razvoju moramo stalno upoštevati, da so usposabljanje,
organizacijska priprava in razvit sistem splošne ljudske
obrambe samo ena stran
uspešnih priprav družbe za TERITORIALNA
obrambo.
OBRAMBA
Problemi, s katerimi se v
Ko je govor o teritorialni
zadnjih letih sooča naše gospodarstvo, so negativno vpli- obrambi je poudarjeno, da se
vali na njegove celotne pripra- je le-ta razvila v milijonsko arve na splošno ljudsko obram- mado in je pomembna sestavibo, zagotavljanje surovin in re- na oboročenih sil in družbene
produkcijskega materiala za samozaščite. Poleg enot za
vojno proizvodnjo in vojne re- bojno kontrolo ozemlj^a, so
zerve. Ti in še nekateri drugi ustanovljene tudi mane /rske
razlogi so negativno vplivali enote v vseh republikah ,n potudi na celoten priliv finančnih krajinah, Te enote so usposobsredstev za splošno ljudsko ljene in namenjene za ofenzivobrambo in družbeno samoza- na bojna dejstvovanja na širščito, na pripravo in ureditev šem prostoru Jugoslavije in so
udarna sila teritorialne obramozemlja za vojno itd.
Največji del sredstev, ki jih be, zlasti pri dejstvovanja na
izven, s proračunom določe- začasno zasedenih ozemljih,
nih potreb JLA, družbenopoliIzkušnje iz SAP Kosovo in
tične skupnosti izločajo za fi- druge kažajo, je poudarjeno v
nanciranje splošne ljudske poročilu, da je treba prostor-

ske strukture teritorialne
obrambe in enote za specialne
namene v prihodnjem obdobju
še intenzivneje usposabljati za
opravljanje namenskih nalog.
Eden od problemov, ki zavira opremljanje enot teritorialne obrambe s sodobnimi oborožitvenimi sredstvi in opremo,
je tudi njihova visoka cena. Zato oborožitev in opremljanje
štabov, poveljstev in enot še
vedno zaostaja za tempom
razvoja in številčnega naraščanja teritorialne obrambe.
Za uresničitev načrtovanega
razvoja in modernizacije oboroženih sil je posebnega pomena dosledno uresničevanje
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Dinamičen in stabilen gospodarski in
ekonomski razvoj države je temeljni pogoj za povečanje naših obrambnih sposobnosti,
krepitev obrambne in zaščitne
sposobnosti pa jamči nujne
pogoje za uresničevanje dolgoročne strategije skupnega
družbenoekonomskega in političnega razvoja. Zato mora
imeti zagotovitev materialnih
in drugih pogojev za nadaljnji
sodobni razvoj in modernizacijo oboroženih sil prednost v
vseh načrtih družbenoekonomskega razvoja.
ZUNANJA POLITIKA
Poseben del poročila je posvečen zunanji politiki in mednarodnemu položaju Jugoslavije. V njem je ocena, da je
naša država, po Titovi poti, tudi v tem izredno težkem obdobju, ki ga bremonijo številne
velike nevarnosti in izzivi, dosledno in aktivno delovala za
uveljavitev načel ustanovne listine Združenih narodov, politike neuvrščenosti in za razvijanje aktivnega in miroljubnega sožitja. Temelji zunanje politike Jugoslavije so tudi v tem
obdobju vsebovali ideje svobode, splošne emancipacije,
neodvisnosti, enakopravnosti
in družbenega napredka kot
trajne pridobitve jugoslovanske socialistične revolucije.
Z zavzemanjem za izvirna
načela politike neuvrščenosti,
smo si prizadevali dati svoj prispevek k ustvarjanju takšnih
mednarodnih odnosov, v katerih bo lahko vsak narod samostojno določil poti svojega razvoja in odločal o svoji družbenopolitični ureditvi. Borili smo
se za vzpostavitev in razvijanje
demokratičnih političnih in
ekonomskih odnosov med narodi in državami in za premostitev globokega prepada med
razvitim in nerazvitim svetom.
S tem smo hkrati prispevali tudi k nadaljnjemu razvijanju in
poglabljanju demokratične in
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humanistične vsebine socializma kot svetovnega procesa.
V tem obdobju so še bolj
prišle do izraza težnje narodov
in držav po neodvisnosti ter
politični in ekonomski enakopravnosti. Politika in gibanje
neuvrščenosti sta kot izraz teh
naprednih stremljenj ohranila
identiteto in kljub vsem težavam uveljavila svoj globalni,
neodvisni in izvenblokovski
značaj. Gibanje neuvrščenosti
je po številu držav ter kot ideja
stalno naraščalo. Politika in
aktivnost tega gibanja dobivata vse večjo in širšo podporo
tudi od držav, ki niso neuvrščene, od naprednih partij in
gibanj, pa tudi vlad.
Kot aktiven član je Jugoslavija veliko storila za uveljavitev
politike in gibanja neuvrščenih
držav. Za to sta Jugoslavija in
predsednik Tito dobila priznanje zlasti na VI. konferenci neuvrščenih držav v Havani in
pozneje na drugih srečanjih
neuvrščenih držav.
Obenem je Jugoslavija kot
socialistična in neuvrščena država angažirano in konstruktivno delovala tudi v vseh smereh široko razčlenjene mednarodne aktivnosti. Zavzemala se
je za univerzalnost procesa
popuščanja. Z evropskimi nevtralnimi državami smo našli
skupen interes in razvili aktivnost za zboljšanje evropske
varnosti in sodelovanja.
POSLABŠANJE
MEDNARODNIH
ODNOSOV
V zadnjih letih, je poudarjeno v poročilu, smo priče zelo
resnemu poslabšanju mednarodnih odnosov, katerega
vzroki so v politiki blokov in
velikih sil, Le-te si namreč prizadevajo ohraniti pridobljene
pozicije in razširiti interesne
sfere ter pridobiti določene
strateške prednosti pred drugo stranjo. Vse to je onemogočilo, da detant prerase v univerzalen proces popuščanja t.
j. da zajame vse regije sveta in
vsa področja mednarodnih
odnosov. Prav zaradi tega se
zdaj soočamo z največjimi nevarnostmi, ki grozijo svetovnemu miru in varnosti, od obdobja hladne vojne.
Negativnemu razvoju se ni
izognilo niti eno področje
mednarodnega življenja, posledice pa je čutiti v vseh regijah. Ogrožena je neodvisnost
in varnost številnih držav, zlasti neuvrščenih in držav v razvoju, vse močnejši pa so tudi
pritiski znotraj blokov zaradi
krepitve notranje discipline.
Povečuje se tudi vmešavanje v
notranje zadeve drugih držav,
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prizadevanja, da se dastabilizirajo države in režimi ter ustavijo procesi emancipacije in samostojnega razvoja, pri čemer
se izrabljajo njihove ekonomske težave pa tudi odprte intervencije in agresije. Na sceni so
še naprej različne oblike politike imperializma, kolonializma
in hegemonizma.
Odnosi med blokoma, zlasti
še med dvema največjima silama, so skrajno napeti. Bloka
ostro drug drugemu nasprotujeta in diktirata zaostrovanje v
skoraj vseh delih sveta, medsebojno nezaupanje pa je že
doseglo tako stopnjo, da utegne tudi nekontrolirani incident
izzvati širši spopad.
Zaskrbljuje tudi dejstvo, da
so bila zaradi napetih odnosov
in pomanjkanja politične pripravljenosti ustavljena pogajanja, posebej tista o pomembnih vprašanjih jedrske oborožitve.
Razvija se tudi nova oboroževalna tekma, ki še naprej povečuje medsebojno nezaupanje, spodbuja uporabo sile v
mednarodnih odnosih in vodi
v širjenje področja nestabilnosti. Pogajanja v Ženevi o raketah srednjega dometa in o
strateškem jedrskem orožju so
bila prekinjena in na obeh
straneh so že začeli postavljati
te rakete.
PRIZADEVANJA
O PREKINITVI TEKME
O OBOROŽEVANJU
V poročilu je podčrtano, da
prizadevanja za razorožitev h
katerim so še zlasti prispevale
neuvrščene države in številne
pobude Jugoslavije, niso pripeljala do napredka in konkretnih rezultatov. Izdatki za
orožje so vsak dan vse večji in
že dosegajo ogromne zneske.
Tudi države v razvoju, obremenjene z ekonoskimi težavami
in krizami, so prisiljene, da za
obrambo svoje neodvisnosti
izločajo vse večji del nacionalnega dohodka. Njihovi izdatki
v znesku 81 milijard dolarjev
že znašajo 15,7 odstotka celotnih stroškov za oboroževanje v
svetu medtem ko je pred desetimi leti ta vsota znašala samo 7,9 milijarde dolarjev.
Hrabri pa spoznanje, da rastejo odpori proti taki politiki
ki se opira na orožje in vojaško
silo in da so vse glasnejše zahteve za zaustavitev nevarne
oboroževalne tekme. Ob znanih načelih stališč neuvrščenih
držav se vse bolj slišijo glasovi
protesta tudi znotraj blokovskih držav, njihovih vlad, političnih partij, družbenih organizacij, javnih delavcev in gibanja za mir.

V mednarodnih ekonomskih
odnosih, so bili v minulem odbobju vse izrazitejši znaki kriz,
ki nastajajo kot posledica globokih, strukturalnih motenj, ki
so v polni meri potrdile preživelost sedanjega modnarodnega ekonomskega sistema.
Njene posledice močno čutijo
v razvitih državah Zahoda in
Vzhoda. Najtežje pa je v državah v razvoju, ki nosijo največje breme, saj razvite države
prek njih poskušajo rešiti svoje
probleme.
Eksistenca cele vrste držav v
razvoju je že tako ogrožena, da
so se že začela uresničevati
predvidevanja, da utegne nerešen problem teh držav postati v mednarodnih ekonomskih odnosih najvažnejši politični problem z najneposrednejšimi posledicami za svetovni mir in varnost.
NOVA MEDNARODNA
EKONOMSKA
UREDITEV
Ko je govor o vzpostavitvi
nove mednarodne ekonomske
ureditve, ne samo da se je povečal odpor do vsebinskih
sprememb sedanjega sistema,
ampak so nekatere najbolj razvite države, kateriz privilegiran položaj je bil ogrožen, začele narekovati razvoj, ki vodi
k nadaljnji nestabilnosti in k
poglobljevanju krize ekonomskih odnosov v svetu. Ob tem
so se pokazale nevarne težnje,
da se globalni politični in strateški interesi velikih sil in blokov vsiljujejo kot podlaga za
razvijanje odnosov s posameznimi državami, zlasti z državami v razvoju. S tem se ekonomska vprašanja pojavljajo
še v večji meri kot sredstvo politične konfrontacije in zaostrovanja v odnosih Sever-Jug
in Vzhod-Zahod.
Zadolženost držav v razvoju,
ki je dosegla že nevarne razsežnosti (skoraj 800 milijard
dolarjev) je najizrazitejša posledica nepravičnega sistema
mednarodnih
ekonomskih
odnosov, zlasti na področju
mednarodnih financ, trgovine,
tehnologije in na monetarnem
področju. Situacija je še posebej kritična v državah Latinske
Amerike.
V zvezi z reševanjem teh
vprašanj je bila v sistemu
Združenih narodov in drugih
forumov uresničena intenzivna mednarodna dejavnost, v
kateri je sodelovala tudi Jugoslavija. Naša država je dala tudi poseben konstruktiven prispevek kot gostiteljica letnega
zasedanja Mednprodnega monetarnega sklada in Svetovne

banke ter VI. zasedanja UNCTAD
Tudi akcije, kot so bile na
primer sestanek v Cancunu leta 1981, srečanje določenega
števila šefov držav ali vlad v
New Yorku na zasedanju Generalne skupščine Združenih
narodov idr., smo izkoristili za
to, da poudarimo pomen in
poti za reševanje mednarodnih
ekonomskih problemov.
Zaradi odpora nekaterih razvitih zahodnih držav ni bil dosežen napredek, niti pomembnejši rezultati. Tudi vzhodnoevropske države niso pokazale
dejanskega zanimanja za konkretno angažiranje na tem področju.
Z druge strani pa so neuvrščene države dosegle pomembne uspeho pri razvoju in
krepitvi medsabejnega sodelovanja na področju informiranja, ki je kohezijski element
akcijske enotnosti gibanja neuvrščenih. Neuvrščene države,
predvsem z lastnimi močmi in
vzajemno solidarno pomočjo v
boju za splošno emancipacijo
in dekolonizacijo na področju
informacij, usmerjajo svojo aktivnost k ustvarjanju pogojev
za vzpostavitev novih enakopravnih demokratskih odnosov. To je bilo zlasti uresničeno pri sodelovanju časopisnih
agencij in radiodifuzni organizacij neuvrščenih držav.
POSLEDICE
ZAOSTROVANJA
MEDNARODNIH
ODNOSOV
V poročilu je poudarjeno, da
so se zaostreni mednarodni
odnosi nasploh negativno
odrazili na vseh območjih sveta, ponekod so taki odnosi že
prerasli v številne vojne in spopade, drugod pa narašča napetost in se odpirajo novi problemi. V Evropi so se po letih
krhkega detanta znova okrepile tendence vojaškega, političnega, ideološkega in ekonomskega tekmovanja med blokoma. Procese, ki jih je spodbudil zaključni dokument KVSE
iz Helsinkov, so prizadeli hudi
udarci in je zato tudi madridski
sestanek po dolgem zasedanju
in težkih pogajanjih dosegel
omejene rezultate.
Razvoj situacije na Balkanu
in odnosi s sosednimi državami so bili prednostna preokupacija naše zunanje politike.
Kot že od nekdaj, smo vedno
izhajali iz zgodovinskih interesov narodov, ki živijo na tem
prostoru, iz teženj teh narodov, da okrepijo lastno neodvisnost in varnost in da preprečijo prodor tujih interesov in
aspiracij. Zato si je Jugoslavija
poročevalec

prizadevala, da izpolni in razvije odnose z vsemi balkanskimi
državami, ki so bile za to pripravljene.
V zadnjih letih se svet sooča
z mnogimi nevarnimi kriznimi
žarišči, od katerih so nekatera
že dolgotrajna, vendar tudi z
novimi krizami v Afriki, Aziji in
Latinski Ameriki. Ta krizna žarišča so se praviloma spreminjala v poprišča globalnega
blokovskega tekmovanja, vsako izmed njih pa utegne postati nevarno prizorišče širšega
spopada.
Kriza na Bližnjem vzhodu je
še vedno najnevarnejše vojno
žarišče, zlasti če upoštevamo
njeno povezanost z razvojem v
Sredozemlju, na Srednjem
vzhodu in z iraško-iransko vojno. Zaradi geostrateškega in
političnega pomena tega območja, ki so ga velike sile razglasile za prostor, ki je zanje
izrednega vitalnega pomena,
se je povečala nevarnost za
nove zaostritve in sovražnosti,
s čimer je svetovni mir še bolj
ogrožen.
REŠEVANJE
PALESTINSKEGA
VPRAŠANJA
Še vedno ni pripravljenosti,
da bi se začelo reševati palestinsko vprašanje na podlagi
spoštovanja pravic Palestincev
do samoopredelitve, vštevši
tudi ustanovitev lastne države.
S tem se nekateri izogibajo bistvu krize na Bližnjem vzhodu.
Vse večji so pritiski in vse pogosteje se uporablja vojaška
sila, da se uniči PLO, ki je nosilka palestinskega narodnoosvobodilnega gibanja. Agresivna politika Izraela, ki se je
znova pokazala z okupacijo
dela Libanona, je glavna ovira
pri iskanju pravične in dolgotrajne rešitve krize, povrh tega
pa obstajajo na tem ozemlju
tudi tuji strateški interesi.
Brez krepitve palestinskega
vprašanja ni mogoče trajno,
pravičeno in vseobsežno rešiti
te krize. PLO, kot legitimna
predstavnica
palestinskega
ljudstva, mora biti enakopravno vključena v pogajanja. Vsaka druga usmeritev bi povzročila še večjo zaostritev. Pri tem
je izredno pomembno, da
arabske države pokažejo večjo
enotnost, podprejo PLO in se s
tem akcijsko usposobijo, da se
postavijo po robu tistim, ki
ogrožajo njihovo varnost.
Nadaljevanje državljanske
vojne v Libanonu, je poudarjeno v poročilu, je sestavni del
celotne bližnjevzhodne krize z
vmešavanjem tujih dejavnikov.
Krizo v tej neuvrščeni državi je
mogoče rešiti pravično in trajporočevalec

no le ob popolnem spoštovanju neodtujljive pravice libanonskega ljudstva, da ohrani
svojo neodvisnost, enotnost in
ozemeljsko nedotakljivost svoje države.
V poročilu je omenjena tudi
situacija v Sredozemlju, posebej kriza v Republiki Ciper, kot
tudi vojna med Irakom in Iranom, za katero je rečeno, da se
nadaljuje brez perspektive, da
bi se končala na znanih načelih in ob spoštovanju interesov
obeh strani. Ta vojni spopad
ogroža predvsem neodvisnost
teh naših prijateljskih neuvrščenih držav, obstaja pa tudi
nevarnost za neposredno vmešavanje velikih sil v strateško
območje Golfa ter za širši spopad.
KRIZNA ŽARIŠČA
V AFRIKI IN AZIJI
Glede na to, da ima Afrika
izreden pomen v mednarodnih
političnih, vojaških in ekonomskih odnosih in glede na njen
geostrateški položaj, obilico
naravnih bogastev in različne
družbenopolitične procese je
zadnja leta vse pogosteje poprišče zunanjega vmešavanja,
tekmovanja in konfrontacije
blokov, kar je pripeljalo do razplamtevanja kriznih žarišč. Države te celine so najbolj občutile posledice svetovne ekonomske krize, revščina in lakota pa so najbolj očitna znamenja zaustavljenega razvoja.
Afriške države so izpostavljene
pritiskom od zunaj tudi zaradi
svoje opredelitve za neuvrščeno politiko.
Ozemlje na jugu Afrike ogroža s svojo agresijo režim rasistične Južnoafriške republike,
ki se vmešava in poskuša destabilizirati države prve frontne linije, pri čemer so stalni
vpadi na ozemlje Angole najbolj flagranten primer brezobzirne politike, ki je v direktnem
nasprotju z vsemi načeli mednarodnih odnosov. Ta država
blokira prizadevanja Namibije
za pridobitev neodvisnosti. Tu
je še kriza v Čadu, ki je še
vedno odprta nevarnost za
izbruh širšega spopada v tem
delu.
Ko je govor o Aziji, je poudarjeno v poročilu, da se
kljub sprejetim resolucijam
Združenih narodov tuje vojaške sile niso umaknile iz Afganistana in Kampučije. Poslabšale so se tudi razmere na Korejskem polotoku zaradi politike Južne Koreje, krepitve tuje
vojaške navzočnosti v tej državi in ignoriranja vseh konstruktivnih pobud za miroljubno zedinjenje države. Poleg tega tuja vojaška prisotnost in

tekmovanje narašča tudi v Indijskem oceanu.
V mnogih državah Latinske
Amerike in Karibov potekajo
dinamične družbene spremembe zaradi globokih socialnih protislovij, na katera zlasti
vpliva kritična ekonomska situacija. Zlasti je nevarna situacija v celotni Centralni Ameriki, vzrok za to pa je nasprotovanje socialnim spremembam,
h katerim težijo narodi teh
držav v boju proti izrabljanju in
oligarhiji. Ti procesi emancipacije se poskušajo prikazati
kot ideološko in vojaško tekmovanje in zato tudi ustaviti z
raznimi pritiski in sredstvi,
vštevši tudi vojaška. Primera
za to sta invazija na Grenado
in agresija na Nikaragvo.
MEDNARODNA
AKTIVNOST
JUGOSLAVIJE
V poročilu je posebna pozornost posvečena vlogi in angažiranju Jugoslavije pri uveljavitvi politike in gibanja neuvrščenosti, kot tudi njenim
mednarodnim aktivnostim in
sodelovanju z drugimi državami. Gibanje neuvrščenosti je
bilo zlasti med šesto in sedmo
konferenco neuvrščenih držav
izpostavljeno mnogim zunanjim pritiskom in notranjim
preverjanjem. Vse pogostejša
uporaba sile, intervencije in
vmešavanja, nenehno zaostrovanje mednarodne situacije,
kriza svetovnega gospodarstva in sistem mednarodnih
ekonomskih odnosov so se
negativno odražali in poglabljali razlike ter razdeljenost
med neuvrščenimi državami.
Toda ob neprestanem prizadevanju večine neuvrščenih
držav so bili uspešno rešeni
glavni problemi in okrepljena
akcijska sposobnost gibanja.
V sklopu široke in plodne
mednarodne aktivnosti je imela Jugoslavija v tem obdobju
mnoga srečanja in stike s
predstavniki skoraj vseh držav.
Prizadevali smo si pospešiti
dvostranske in zlasti ekonomske odnose, pri tem pa smo
vselej težili, da ustvarimo prostor za premostitev razlik in za
reševanje problemov. Z neuvrščenimi državami smo intenzivno sodelovali, s čimer so se
znatno izboljšali dvostranski
odnosi in povečala celotna aktivnost gibanja neuvrščenih
držav.
Sodelovanje Jugoslavije z
afriškimi državami je zadnja leta vse širše, zlasti na političnem področju. Tradicionalne
dobre odnose, ki so se začeli
še v času protikolonialnega
boja, smo utrdili z izmenjavo

obiskov na visoki in drugih
ravneh. Ekonomsko sodelovanje s temi državami pa še vedno zaostaja za obojestranskimi interesi in potrebami.
Velika pozornost je bila posvečena tudi odnosom in sodelovanju z arabskimi državami, kot tudi nadaljnjemu razvijanju tradicionalno dobrih
odnosov z državami Latinske
Amerike in Karibov. Jugoslavija je nadaljevala z razvijanjem
in izpopolnjevanjem dvostranskih odnosov z državami Srednjega in Daljnega vzhoda, Jugovzhodne Azije in Pacifika.
SODELOVANJE Z
INDIJO IN KITAJSKO
Z Indijo kot pomembnim dejavnikom gibanja neuvrščenih
držav smo zelo koristno in vsestransko sodelovali. K razvoju
dvostranskih odnosov s to državo so precej prispevala tudi
številna in pomembna srečanja naših in indijskih visokih
osebnosti. Na ekonomskem
področju pa si bo treba še naprej prizadevati, da se spremeni sedanje neugodno stanje,
pri čemer je treba uporabiti tudi olajšave, ki jih nudi tripartitni sporazum o trgovinski menjavi Indija-EgipKJugoslavija.
Nadalje smo razvili in izpopolnili prijateljske odnose z LR
Kitajsko na dvostranskem in
mednarodnem področju na
načelih, ki so bili utemeljeni
med obiskom predsednika Tita
v LR Kitajski leta 1977. Prav
tako so se okrepili odnosi z
državami Zahodne Evrope.
Pogosta izmenjava mnenj o
aktualnih mednarodnih problemih z državniki teh držav je
bila pomembna za globlje
spoznavanje in vplivanje nagibanje v Evropi in širše, pri čemer so bili s predstavniki neuvrščenih in nevtralnih držav
doseženi zelo dobri rezultati
pri premagovanju ali zmanjšanju blokovskih delitev in pristopov k evropskim procesom.
Na področju ekonomskih
odnosov je bil problem v našem visokem deficitu v trgovinski menjavi z državami Zahodne Evrope in v nezadostni
pripravljenosti naših partnerjev za večje angažiranje na področju skupnih vlaganj in razvoja drugih višjih obrik sodelovanja. Na finančnem področju
smo bili deležni razumevanja
in podpore pri prizadevanjih
za stabilizacijo gospodarstva.
Kot rezultat tega smo z vladami in komercialnimi bankami
dosegli soglasje o refinanciranju naših obveznosti. Podobne
odnose smo vzpostavili tudi z
Japonsko, katere vlada je prav
tako pokazala razumevanje za
naše ekonomske težave.
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ODNOSI S
SOCIALISTIČNIMI
DRŽAVAMI
Za odnose Jugoslavije z
evropskimi socialističnimi državami je značilno dvostransko sodelovanje, pogosti medsebojni obiski in dialog o mednarodnih vprašanjih. Blagovna
menjava je zelo razvita in uravnovešena. Sklenili smo številne pogodbe o industrijski kooperaciji kot pomembni obliki
ekonomskega sodelovanja na
dolgoročnih podlagah. Odnose z ZSSR smo široko razvili v
duhu prijateljstva, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja na znanih načelih BeograjNOVI

ske in Moskovske deklaracije.
Dvostransko sodelovanje z
ZDA se je razvijalo ugodno v
duhu prijateljstva po določenih temeljih in načelih. Zlasti je
izrazita pripravljenost za nadaljnje razširjanje in izpopolnjevanje medsebojnega ekonomskega sodelovanja na
vseh področjih skupnega pomena, ZDA pa so dale pomembno podporo tudi našemu programu ekonomske stabilizacije.
Tudi v odnosih s sosednimi
državami so bili doseženi pomembni uspehi, je poudarjeno
v poročilu. Ohranili smo kontinuiteto odnosov in sodelovanja na raznih področjih in si

prizadevali, zlasti na ekonomskem področju, to sodelovanje
okrepiti. Hkrati s tem se je nadaljeval tudi uspešen razvoj
odnost>v med republikami in
pokrajinama z ustreznimi regijami v sosednih državah.
Posebne rezultate smo dosegli pri gospodarskem sodelovanju s sosedi, ki predstavljajo približno 17 odstotkov celotne menjave Jugoslavije s
svetom. Prizadevali smo si tudi, da bi bile manjšine jugoslovanskih narodov, ki živijo v sosednih državah oziroma narodnosti sosednih držav na našem ozemlju, specifičen dejavnik zbliževanja in spodbuda za
medsebojno sodelovanje.

V zvezi s tem so odnosi z
Bolgarijo, ki se sicer dobro razvijajo na številnih področjih,
zlasti na ekonomskem, obremenjeni z bolgarskim stališčem nepriznavanja makedonskega naroda in makedonske
nacionalne manjšine, za čemer se pravzaprav skrivajo
ozemeljske pretenzije do naše
države, ki jih Bolgarija tudi javno navaja.
Obenem so se odnosi z Albanijo resno poslabšali zaradi
sovražne politike albanskega
vodstva do naše države, grobega vmešavanja v naše notranje zadeve in poskusov spookopavanja enotnosti in ozemeljske nedotakljivosti SFRJ.

PREDPISI

Z večjim prizadevanjem hitreje do čina
• Hitrejše napredovanje činov in razredov aktivnih vojaških oseb z boljšimi
službenimi ocenami
• Ocenjevanje aktivnih vojaških oseb do konca službovanja v oboroženih silah
• Namesto plače bodo atkivne vojaške in civilne osebe v službi JLA prejemale
osebni dohodek
O Za vse vojake 18 dni rednega dopusta
• Predpisana je gornja meja za upokojitev aktivnih vojaških oseb, kot tudi
predpisana starostna meja pred katero ni mogoče nehati službe v oboroženih
silah
• Prilagajanje zakona potrebam vojaške službe v tistem delu, ki se nanaša na
pravice in dolžnosti civilnih oseb v JLA
Ko je govor o popolnitvi službe po pogodbi in če sta
Deset let je predstavljal za- določenih materialno-pravnih
kon o službi v oboroženih silah rešitev, na katere opozarja oboroženih sil z aktivnimi ofi- zadnji dve službeni oceni »se
podlago za delo, prizadevanje uporaba veljavnega zakona, cirji je s predloženimi spre- odlikuje«.
Pomembno novost v zakonu
in delovne uspehe vseh pripa- kot tudi o pravno-tehničnem membami povečana možnost
dnikov oboroženih sil, posebej usklajevanju posameznih do- za imenovanje nižjih oficirjev predstavlja tudi predlog," ki
pa aktivnih vojaških in civilnih ločb z določbami drugih zako- in vojaških uslužbencev v čine omogoča napredovanje v čine
oseb v službi JLA, ne samo za nov in predpisov, kot tudi z oficirjev rodov in služb. Poleg rezervnih oficirjev tistih vojanjihovo nagrajevanje, ampak ustavnimi pooblastili Predsed- dosedanjih možnosti (nakna- ških obveznikov, ki so končali
dno končana vojaška akade- vojaško akademijo, ni^o pa bili
tudi za razporejanje na ustrez- stva SFRJ.
Zaradi tega je Zvezni izvršni mija) bodo nižji oficirji in voja- v vojaški službi. Prav tako bone dolžnosti oziroma napredosvet pripravil in poslal Skup- ški uslužbenci lahko imenova- do v čin rezervnega podporočvanje v službi.
Vendar pa rešitve iz veljav- ščini SFRJ Predlog za izdajo ni v čin oficirja, če do 40 let nika napredovali tudi tisti vojanega zakona ne omogočajo zakona o spremembah in do- starosti, ob delu ali na drug ški obvezniki, ki bodo opravili
dovolj, da se družbeni procesi polnitvah zakona o službi v način končajo visoko ali višjo izpit za oicirski čin in ki so med
v zvezi z nadaljnjo afirmacijo oboroženih silah, z osnutkom izobrazbo, kot tudi z ustrezno službo v rezervnem sestavu
nagrajevanja po delu in v zvezi zakona (AS 356) obravnava in vojaško strokovno izobrazbo, uspešno opravljali dolžnosti,
s tem iskanja ustreznih meril, sprejem katerega je v pristoj- ki jo predpiše zvezni sekretar na katere se sicer razporejajo
za ljudsko obrambo in če ima- rezervni oficirji.
popolnoma uresničijo tudi v nosti Zveznega zbora.
Zaradi popolnejšega usklajo službeno oceno najmanj »se
vojaških enotah in ustanovah. POPOLNITEV
jevanja z mestom in vlogo voodlikuje«.
Da bi opravili ustrezno prila- OBOROŽENIH SIL
Pod podobnimi pogoji bi bi- jaških oseb v sistem splošne
goditev službe v oboroženih
silah takšnim zahtevam in usKer so bile do zdaj na stare- le sprejete v aktivno vojaško ljudske-obrambe so v osnutku
kladili zakonske rešitve z šinske dolžnosti praviloma službo za nedoločen čas tudi dopolnjene veljavne določbe o
ustavnim položajem in funkci- razporejene vojaške osebe s vojaške osebe po štirih letih posebnih pravicah in dolžnojo Predsedstva SFRJ, kot naj- činom oziroma razredom (izjevišjega organa vodstva oboro- ma je bila predvidena le za teženih sil SFRJ in poveljevanja ritorialno obrambo) je v osnut- iT
je ocenjeno, da je treba veljav- ku zakona določeno, da lahko S OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH X&
ni zakon še enkrat (prvič je bil te dolžnosti tudi v JLA, v vojni S ZAKONA O SLUŽBI IN OBOROŽENIH SILAH AS-356
noveliran leta 1978) spremeniti in miru, opravljajo civilne ose- "
eoososoooacocococooJ)
fcooooaososcco
in dopolniti. Gre za izboljšanje be v službi oboroženih sil.
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stih vojaških oseb. Tako je posebej predvidena pravica in
dolžnost teh oseb, da razvijajo
in utrjujejo bratstvo in enotnost narodov in narodnosti Jugoslavije in da se razen strokovnega izpopolnjevanja izobražujejo tudi idejnopolitično.
NAPREDOVANJE
Obstoječi sistem napredovanja aktivnih vojaških oseb, čeprav je povezan z delovnimi rezultati, je treba po oceni predlagatelja nekoliko korigirati.
Zaradi spodbujanja aktivnih
vojaških oseb k še večjemu
prizadevanju, kot tudi zaradi
podaljšanja njihovega delovnega staža, so v tem delu zakona predložene najobsežnejše spremembe in dopolnitve.
Napredovanje aktivnih nižjih
oficirjev naj bi bilo po osnutku
zakona odvisno od stopnje
službene ocene in glede na
čas, ki ga je prebil v činu. Tako
bi se (razen v činu višjega vodnika) za eno leto podaljšal
čas v činu nižjega oficirja tisti
osebi, ki ima službeno oceno
»dober«, nespremenjen čas pa
bi ostal za nižjega oficirja s
službeno oceno »se odlikuje«,
leto dni prej pa bi napredoval
nižji oficir, ki ima službeno
oceno »se posebno odlikuje«.
Za čin kapetana bo po novi
rešitvi po treh letih napredoval
poročnik s službeno oceno
»se posebej odlikuje«, po štirih letih z oceno »se odlikuje«,
po petih pa bo napredoval z
oceno »dober«.
Da bi omejili pa tudi izključili
avtomatizem napredovanja aktivnih oficirjev in podaljšali čas
v činu so v tem delu predložene pomembne spremembe.
Po novih rešitvah, začenši
od čina kapetana I. razreda, bi
bilo napredovanje teh vojaških
oseb pogojeno s postavitvijo
na formacijsko mesto višjega
čina ali na mesto, za katero je
po formaciji določen čin v razponu.
čas, ki ga aktivni oicirji preživijo v činu, razen v činu, podporočnika, naj bi prav tako različno vplival na napredovanje
odvisno od stopnje njihove
službene ocene. Najmanj časa
v činu oficirja bi prebila oseba
z oceno »se posebej odlikuje«,
glede na njih pa leto oziroma
dve več oficirji z oceno »se odlikuje« oziroma »dober«.
Izpit za čin majorja naj bi po
osnutku zakona ostal še naprej poseben pogoj za napredovanje kapetana I. razreda.
Zaradi sprememb v sistemu
vojaških šol in potreb, ki
spremljajo organizacijo oboroženih sil, se z novo alternativo ta pogoj razširja tudi na
ustrezne druge izpite, zvezni
poročevalec

sekretar za ljudsko obrambo
Novost je tudi določba, po delu o odgovornosti vojaških
pa predpiše kateri drugi izpit je kateri se kot poseben pogoj oseb predložene manjše spreustrezen.
strokovne usposobljenosti re- membe in dopolnitve zakona.
zervne vojaške starešine za S tem v zvezi je predlog, da se
vojne dolžnosti upošteva in rok zastaranja izvršitve disciNAPREDOVANJE
oceni ne samo končana voja- plinske kazni, izgube službe in
V ČIN GENERALA
ška vaja, ampak tudi njegova izgube čina aktivnih vojaških
Za napredovanje v čin gene- sposobnost za opravljanje oseb podaljša s treh na šest
ralmajorja mora kandidat ra- drugih dolžnosti iz nalog mesecev. Za škodo, storjeno
zen ostalih pogojev prebiti pet splošne ljudske obrambe.
namenoma, bo storilec škode
let v činu polkovnika. Do zdaj
Dosedanja določba o napre- v bodoče odgovarjal za škodo
ta čas ni bil predviden kot po- dovanju
rezervnih starešin v v celoti.
goj, vendar so kandidati za na- čin majorja
Ostale spremembe se nanapodpolpredovanje v povprečju prebili kovnika naj bioziroma
bila po osnutku šajo na usklajevanje pristojnopet let v činu. S tem bi bila spremenjena,
da to na- sti pri odločanju o škodi s prizlasti poudarjena potreba po predovanje ne tako
bi bilo več ome- stojnostjo o uporabi, razpoladoločenih izkušnjah, kar je jeno samo za starešine,
ki so ganju in upravljanju s sredstvi
glede na naravo dolžnosti, na formacijskih mestih višjega
v JLA. Glede tega bo, zaradi
upravičeno.
izboljšanja discipline v promečina
ali
čina
v
razponu.
Po
tem
Da bi se zaradi zadovoljeva- predlogu bo lahko napredoval tu, omogočeno pristojnemu
nja rednih kadrovskih spre- v čin majorja oziroma podpol- vojaškemu organu, da uporabi
memb izognili vse pogostejši kovnika tudi tisti kapetan I. ukrep odvzema vozniškega
uporabi instituta predčasnega razreda oziroma major, ki ima dovoljenja vozniku vojaškega
in izrednega napredovanja v po vojnem razporedu izven motornega vozila.
čine
generalpodpolkovnika
Tudi v delu zakona o stanju v
sil
določene
oziroma generalpolkovnika je oboroženih
službi (na dolžnosti, pripravniustrezne
dolžnosti
in
če
jih
je
v predloženi spremembi zako- opravljal najmanj leto dni.
ki, na šolanju, na zdravljenju)
na, namesto osem let prebitih
so predložene manjše sprev činu generalmajorja oziroma
membe. Tako se ureja vprašageneralpodpolkovnika, predvi- OCENJEVANJE
nje položaja aktivnih vojaških
deno enoletno uspešno oprav- IN ODGOVORNOST
oseb v času njihovega služboljanje dolžnosti na formacij- VOJAŠKIH OSEB
vanja v tujini. Predvidena je tuskem mestu višjega čina. OstaKer je po predloženih spre- di spememba določbe o pole pogoje za to napredovanje
membah
in dopolnitvah zako- sebnem dodatku za službo v
določa Predsedstvo SFRJ.
na
uresničevanje
pomembnih garnizijah v težkih razmerah.
Tudi za napredovanje aktivpravic
in
obveznosti
aktivnih To nadomestilo se bo v bodonih vojaških uslužbencev ter
če izplačevalo ves čas opravnižjih oficirjev in oficirjev je vojaških oseb o delu, so pred- ljanja službe ne pa šele po šepredvideno diferencirano na- ložene tudi določene spre- stih letih kot doslej.
predovanje odvisno od uspeha membe določb o njihovem
Ena pomembnih novosti v
v službi. Na ta način bi tudi te ocenjevanju. Tako je predvide- tem delu osnutka se nanaša na
no,
da
se
ocenjujejo
samo
tiste
vojaške osebe ostale najdlje v
rešitve, da so razen kadrovskih
istem razredu z osebo »do- aktivne vojaške osebe, ki so na svetov tudi kadrovske komisidoločenih
dolžnostih
najmanj
ber«, medtem ko bi z oceno
je, ki so se v praksi uveljavile
»se posebej odlikuje« napre- leto dni. Nato pa se ocenjujejo kot zelo koristna svetovalna
vso
delovno
dobo
v
oborožedovali hitreje.
telesa pri obravnavanju doloKo je govor o začasnem in nih silah in ne kot do zdaj le do čenih kadrovskih vprašanj akizrednem napredovanju do či- dopolnjenih 30 let delovne do- tivnih in rezervnih vojaških
na polkovnika in vojaškega be. V bodoče bo po osnutku starešin.
uslužbenca I. razreda, naj bi se lahko vsaka oseba izredno
sedanja določba v zakonu do- ocenjena tudi kadar službena
polnila, tako da se pooblasti ocena aktivne vojaške osebe OSEBNI DOHODKI
zvezni sekretar za ljudsko ne bo v skladu z njenim delom AKTIVNIH VOJAŠKIH
obrambo, da predpiše natanč- in rezultati, ki jih dosega v OSEB
nejša merila za takšna napre- službi (v pozitivnem in negativKer v sistemu osebnih donem smislu).
dovanja.
Določene spremembe so hodkov vseh zaposlenih v drpredložene tudi pri ocenjeva- žavi samo aktivne vojaške oseNAPREDOVANJE
nju z nezadovoljivimi ocenami be in civilne osebe v JLA prejeREZERVNIH VOJAŠKIH zaradi slabi rezultatov, do ka- majo za svoje delo plačo, so
terih je prišlo zaradi nespo- predložene spremembe zakoSTAREŠIN
sobnosti za opravljanje dolž- na, s katerim se to področje
Glede na mesto in vlogo re- nosti kot tudi v času šolanja in ureja s sistemom osebnih dozervnih vojaških starešin v si- pripravniškega staža.
hodkov. Sedanjega plačilnega
stemu splošne ljudske obramSicer pa po predloženi reši- sistema aktivnih vojaških oseb
be, naj bi se dosedanji kon- tvi lahko službeno oceno ra- bi bilo mogoče spemeniti v sicept, da se le-ti imenujejo in zveljavi vsak nadarjen stareši- stem osebnih dohodkov samo
napredujejo glede na potrebe na, če je dal oceno starešina, pod pogojem, da se s tem ne
dopolnjevanja oboroženih sil v ki za to ni pristojenin, če je bila spodkopavajo temeli, na katevojni, nekoliko spremenil. ocena dana izven rokov za rih temeljijo celotni odnosi v
Predlog je, da se napržduje ne ocenjevanje ali v nasprotju s JLA. Ta sistem se lahko dograle samo za potrebe oboroženih pogoji, ki so prepisani za daja- juje po oceni predlagatelja zasil, ampak tudi za potrebe nje neugodne ali izredne kona samo tako, da postane
splošne ljudske obrambe. Te ocene.
znesek osebnega dohodka in
starešine se namreč poleg voDa bi odpravili nekatere ne- drugih prejemkov še bolj odvijaških dolžnosti v oboroženih jasnosti v veljavnih določbah sen od rezultatov vsakega posilah določajo tudi za mnoge in da bi posamezne rešitve us- sameznika pa tudi njegove
druge pomembne dolžnosti v kladili z ustreznimi predpisi, ki enote oziroma zavoda.
splošni ljudski obrambi.
Osnutek najprej določa, da
so bili med tem sprejeti, so v
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se osebni dohodek aktivne vo- no zahtevo, razen na zahtevo,
jaške osebe določa kot doslej ki jo je vložila za uveljavljanje
glede na čin oziroma razred, pravice do pokojnine. To bo
položaj in posebne pogoje pod predvsem vplivalo na zmanjšakaterimi opravlja službo v JLA. nje števila hudih prekrškov voNato se čas za pridobitev pra- jaške discipline.
vice do osebnega dohodka,
glede na višji položaj diferen- DELOVNI ČAS,
cira na podlagi službene oce- POČITEK IN DOPUSTI
ne. Na ta način bo aktivna voV delu zakona, ki se nanaša
jaška oseba z boljšo oceno hitreje pridobivala višji osebni na delovni čas, počitek in dopust predstavlja pomembno
dohodek.
novost določba, ki predlaga,
da traja redni dopust za vse
POVPREČJE
vojake 18 dni. Z izenačitvijo
OSEBNEGA DOHODKA vojaškega roka za vse vojake
(15 mesecev) razen za hranilce
V PRIMERJAVI
družine (12 mesecev), ni več
S POVPREČJEM
razlogov za različne dopuste
V GOSPODARSTVU
(15 do 21 dni, odvisno od dolRaven osebnih dohodkov žine trajanja vojaškega roka).
Zaradi odpravljanja nezadoaktivnih vojaških oseb, ki se je
do zdaj določala glede na pov- voljivih posledic v službi in zaprečne osebeni dohodke de- radi denarnega varčevanja je
lavcev z visokošolsko izobra- določeno, da dopust za obisk
zbo v zveznih organih, se bo v družine lahko izkoristi le aktivbodoče določala glede na pov- na vojaška oseba, ki živi ločeprečne osebne dohodke de- no od družine ali zaradi prelavcev gospodarstva v SFRJ. mestitve na drugo delovno
Pri tem se bo povprečni osebni mesto. Predložene so tudi nodohodek določal s koeficien- ve rešitve v zvezi z uporabo
tom 2,20 do 2,80 glede na letnega dopusta. Aktivnim voustvarjeno povprečje v gospo- jaškim osebam je omogočeno,
darstvu v prejšnjem polletju, da lahko izjemoma uporabijo
med tem ko bodo povprečni letni dopust tudi do konca prosebni dohodki nižjih oficirjev vega polletja prihodnjega leta.
za 30 odstotkov manjši od pov- S to spremembo se razen potreb službe usklajujejo rešitve,
prečja oficirjev.
Takšne spremembe ne bodo ki so predvidene v vseh zakopovzročile nikakršnih spre- nih o delovnih razmerjih.
Osnutek zakona prav tako
memb v višini in strukturi propredvideva, da imajo aktivne
računa federacije za letos.
Razen posameznih manjših vojaške osebe, ki po prestani
sprememb v tem delu osnutka kazni zapora ali po odpustu iz
so predlagane ustrezne spre- pripora stopijo na dolžnost,
membe tudi v zvezi z odpravni- pravico do dvodnevnega dono. Tako te pravice ne bo mo- pusta za vsak mesec, ko so na
gla uveljaviti tista aktivna voja- dolžnosti, če v tem letu niso
ška oseba, ki je službo prene- izrabili letnega dopusta. To
hala po sodbi vojaškega disci- vprašanje doslej ni bilo ureplinskega sodišča ali na oseb- jeno.

PRENEHANJE SLUŽBE
Veljavne rešitve o prenehanju službe v oboroženih silah
so se potrdile v praksi. Toda
zaradi nadaljnjega dograjevanja teh določb in njihovega usklajevanja s potrebami službe
v prihodnjem obdobju ter s podaljšanjem delovne dobe aktivnih vojaških oseb so predvidene določene spremembe in
dopolnitve. Najprej je določena zgornja starostna meja za
prenehanje službe po samem
zakonu, tako da bi Predsedstvo SFRJ (za generale) in
zveznisekretar za ljudsko
obrambo (za ostale starešine)
lahko v posameznih primerih
zadržali aktivno vojaško osebo
v službi tudi čez to mejo. Zaradi usklajevanja z resničnimi
potrebami službe je predlog,
da bi se starostna meja pod
katero aktivne vojaške osebe
ne bi mogle prenehati s službo, povišala povprečno za dve
leti. Denarna nadomestila zaradi prenehanja službe naj bi
še naprej ostala. Toda z novimi
rešitvami so predloženi poostreni pogoji za uresničevanje.
Tako bi nadomestilo lahko
uporabniki prejemali največ
pet let, s tem pa bi se uporabniku, ki je do zdaj na podlagi
prejšnje zaposlitve, ob osebnem dohodku dobival tudi polovico denarnega nadomestila,
z veljavnostjo tega zakona ta
pravica preneha.
CIVILNE OSEBE V JLA
Posebna novost je predložena rešitev v službi civilnih oseb
v JLA. Med najpomembnejšimi
je tista, ki predpisuje poskusno delo za vse osebe, ki se
prvič zaposlijo, kot tudi tista, ki
določa pogoje, da se za dolo-

čena dela angažirajo delavci,
ki so že zaposleni s polnim delovnim časom. Predpisani so
tudi delovni pogoji za premestitev civilnih oseb brez njihove privolitve, v primeru, ko se
ukinja delovno mesto ali premesti enota na drugo mesto.
Po novih rešitvah bo treba
usklajevati tudi sistem osebnih
dohodkov s sistemom osebnih
dohodkov civilnih oseb. Njihov
osebni dohodek bi bil določen
po dosedanjem plačilnem sistemu s povečanjem na podlagi minulega dela ali opravljanja službe v JLA.
SLUŽBA V VOJNEM
STANJU
Ker v veljavnem zakonu ni v
celoti urejeno vprašanje službe v oboroženih silah v vojnem
stanju so predložene določene
spremembe. Tako so predložene rešitve, ki določajo, da se
določbe o ocenjevanju ne
uporabljajo v vojnem stanju,
ampak jih je treba ocenjevati
po predpisih, ki jih je izdal
zvezni sekretar za ljudsko
obrambo.
Vojaki, gojenci in osebe v rezervni sestavi bi v primeru vojne uporabljali zdravstveno varstvo tako kot ranjeni in bolni
pripadniki oboroženih sil.
Ko je govor o kršitvi discipline v vojnem stanju so točneje
določene posamezne oblike
odgovornosti in se obravnavajo na način, ki ustreza vojnim
razmeram - najhitreje in najsmotrneje. Prav tako so predvidene posebne spremembe
določb o stanju v službi, dopustu, počitku kot tudi o določbah v službi civilnih oseb v
JLA. To vprašanje naj bi bilo
urejeno s podzakonskimi akti.

Pravnomočni kazenski postopek tujega
sodišča bo potekal v naši državi
• S spremembami in dopolnitvami zakona o kazenskem postopku je omogočeno,
da državijani SFRJ, ki so bili obsojeni v tujini, prestajajo kazen v naši državi
• Izvrševanje sankcij, ki jih je izreklo tuje sodišče je predvideno samo kot izjema,
če je to predvideno z mednarodno pogodbo med SFRJ in drugo državo
• Spremembe veljavnega zakona bodo omogočile večjo učinkovitost kazenskega
postopka
Delegatom v Zveznem zboru predložil spremembe in dopol- jo učinkovitost kazenskega discipline strank in drugih
Skupščine SFRJ je bil poslan v nitve tega zakona je, da se postopka, s čimer bi se izbolj- subjektov v postopku. Poleg
obravnavo Osnutek zakona o omogoči državljanom SFRJ, ki šal tudi položaj občanov pred tega je v osnutku zakona pospremembah in dopolnitvah so bili obsojeni v tujini, da pre- sodišči. S tem zakonom naj bi drobneje določen položaj in
zakona o kazenskem postopku stajajo kazen v naši državi. dosegli še druge namene, pravice oškodovanega v ka(AS 354). Glavni razlog zaradi Ostale spremembe in dopolni- predvsem pospešitev kazen- zenskem postopku in o odkaterega je Zvezni izvršni svet tve zakona naj zagotovijo več- skega postopka in povečanje pravljanju nejasnosti v posa42
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU AS-354
io
»secceoocoaogoooci!
meznih določbah, da se popolnijo pravne vrzeli, ki so povzročale neizenačenost pri
uporabi veljavnega zakona.
Opravljeno je usklajevanje
procesne denarne kazni s sedanjim tečajem dinarja, besedilo pa je terminološko usklajeno v posameznih določbah.
Zakon, ki je predložen, ne
spremeni temeljnih načel, na
katerih temelji veljavni zakon o
kazenskem postopku, ki je bil
sprejet konec leta 1976, veljati
pa je začel 1. julija 1977. Temeljna načela, na katerih se
urejajo odnosi na tem področju so, da kazensko sankcijo
lahko storilcu kazenskega dejanja izreče samo pristojno sodišče v postopku, ki je bil sprožen in izveden po tem zakonu,
kot tudi, da nikogar ni mogoče
spoznati za krivega za kaznivo
dejanje, dokler to ni ugotovljeno s pravnomočno sodbo.
Prav tako je treba obdolženemu že na prvem zaslišanju povedati, česa je obdolžen in o
podlagah obtožbe. Prepovedano je izsiljevati priznanje ali
kakšne druge izjave, zagotavlja pa pravico do obrambe in
do rehabilitacije ter do odškodnine zaradi neutemeljene obsedbe ali neutemeljenega odvzema prostosti, kot tudi do
uporabe svojega jezika v postopku.
MEDNARODNA
POGODBA O
IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SODB
Najpomembnejša sprememba zakona o kazenskem postopku je potrebna zaradi tega, da se omogoči izvršitev
pravnomočne kazenske sodbe, za kar do zdaj ni bilo pravne podlage.
Z razvojem mednarodnih
odnosov in mednarodnega sodelovanja na področju kazenskega prava se je pokazala potreba po sklenitvi mednarodne
pogodbe o medsebojni izvršitvi kazenskih sodb. Obstaja
nekaj pobud za sklenitev takšnih pogodb z drugimi državami, z Republiko Avstrijo pa je
že sklenjen. Toda čeprav je že
ratificiran, ta bilateralna pogodba o mednarodnem izvrševanju kazenskih sodb, je ni
mogoče uporabljati, dokler se
ne spremeni 520. člen veljavnega zakona o kazenskem postopku, ki dosledno upošteva
pravilo, da se kazenske sodbe
poročevalec

tujih sodišč ne morejo izvrševati pod nobenim pogojem.
Zaradi okrepljene fluktuacije
in migracije prebivalstva v svetu, kot je poudarjeno v obrazložitvi zakona, se je povečalo
število tujcev, ki prestajajo kazen v naši državi, kot tudi naših državljanov v tujini; Prestajanje kazni je oteženo zaradi
neznanja jezika in pravic te države in oddaljenosti sorodnikov.
Upoštevajoč vse to, je Organizacija združenih narodov
priporočila iz humanih razlogov svojim članicam, da prek
pogodb ali na drugačen način
omogočijo izvrševanje pravnomočnih kazenskih sodb tujih
sodišč. Pri tem mora biti zagotovljena usklajenost tujih sodb
z domačo kazensko zakonodajo, tako da bo sprejeta sodba domačega sodišča takoj
izvršena.
Zato je bilo nujno, da se
spremeni omenjeni člen zakona o kazenskem postopku in
tako omogoči, da državljani
SFRJ, ki so bili obsojeni v tujini, prestajajo kazen v naši državi. Prevladuje mnenje, da bo
takšna rešitev ugodno vplivala
na resocializacijo obsojenih
oseb, ker če gre za različne
sisteme in pogoje pri izvrševanju kazni, govorijo v prid temu
tudi humani razlogi.
USKLAJEVANJE
SANKCIJ Z DOMAČO
KAZENSKO
ZAKONODAJO
S predlagano rešitvijo ostane veljavni sedanji prvi odstavek 520. člena zakona, po katerem domača sodišča ne
smejo ugoditi prošnji tujega
organa, s katero se zahteva
izvršitev kazenske sodbe. Z
dopolnitvijo tega člena je
predvidena izjema tega pravila, tako da je predvidena možnost izvršitve sankcije, ki jo je
izreklo tuje sodišče, če je to
določeno z mednarodno pogodbo, sklenjeno med SFRJ in
drugo državo in če je le-ta usklajena z domačo kazensko
zakonodajo.
Nove določbe predvidevajo
postopek za izvrševanje tuje
pravnomočne kazenske sodbe
ter določajo stvarno in krajevno pristojnost domačega sodišča, ki odločbo tujega sodišča
usklajuje z domačo kazensko
zakonodajo. Krajevna pristojnost sodišča se določi po zadnjem stalnem prebivališču ob-

sojenca v SFRJ, če pa obsojenec ni imel stalnega prebivališča v državi, se določi po rojstnem kraju. Če pa obsojenec ni
imel prebivališča in ni bil rojen
v SFRJ, določi stvarno in krajevno pristojnost sodišča
Zvezno sodišče.
Stvarno pristojno sodišče je
tisto, ki je določeno z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom, za vojaške osebe pa je
vojaško sodišče prve stopnje.
Pristojno sodišče bo iz tuje
sodbe vpisalo v svojo sodbo
ime sodišča, popolni izrek, odločbo o vrsti in višini sankcije,
ki jo je treba izvršiti v skladu z
domačo kazensko zakonodajo, ter razloge, ki jih je upoštevalo pri izreku sodbe. Sodba
se pošlje pristojnemu javnemu
tožilcu in obsojencu, ki se lahko pritožita v. 15 dneh od dneva vročitve sodbe.
Kot je iz predlaganih rešitev
razvidno ni predviden preizkus
dejanskega stanja, ki ga ugotovi tuje sodišče, temveč samo
usklajevanje izrečene sankcije
z našim pravom, da bi se le-ta
lahko izvršila.
VEČJA UČINKOVITOST
POSTOPKA
Osnutek predvideva, da je
treba obtožencu, ki je v priporu, in ne zna jezika, v katerem
se vodi postopek, zagotoviti
prevajanje pisanj o ogledu,
odredbi, sklepih, izvidih izvedencev in drugih pisnih dokazih sodbe. Prevajanje se zagotavlja tudi obtoženemu, ki se
nahaja na prestajanju kazni ali
na obveznem psihiatričnem
zdravljenju v zdravstveni ustanovi.
Poleg teh so v osnutku še
druge spremembe in dopolnitve, s katerimi bo treba zagotoviti učinkovitost kazenskega
postopka. Med drugim je predvideno, da se za več kazenskih
dejanj iste osebe ali za več obdolženih oseb za eno ali več
kaznivih dejanj izvede enoten
postopek in izda ena sama
sodba. Z istim namenom je
predvidena obveznost sporočanja spremembe naslova in
prebivališča, če pa ne izpolni
te obveznosti, izgubi pravico
do pregona.
Po dosedanjih predpisih je v
primeru, če je imel obdolženec
več zagovornikov, lahko zahteval, da so na določenem
procesnem dejanju navzoči vsi
zagovorniki, sicer pa je lahko
zahteval preložitev procesnega dejanja, kar je zavlačevalo
kazenski postopek. Zdaj je
takšna možnost odpravljena in
je obramba zastopana tudi, če
postopku prisostvuje samo en
zagovornik.

V dopolnitvi je določeno, da
zagovornik ne more biti oseba,
ki je bila v isti osebi sodnik ali
javni tožilec, kar je lahko v
škodo obdolženca.
S spremembami in dopolnitvami zakona o kazenskem postopku se rešuje v praksi sporno vprašanje do kdaj je zagovor obvezen oziroma ali obsega tudi postopek po izrednih
pravnih sredstvih. Predložena
je obveznost obrambe po uradni dolžnosti do pravnomočne
sodbe, če pa je izrečena
smrtna kazen pa tudi za postopek po izrednih pravnih sredstvih. Če ostane obdolženec v
primeru obvezne obrambe
brez zagovornika med postopkom, sam pa ne vzame drugega zagovornika, mu ga predsednik sodišča postavi po uradni dolžnosti.
SKRAJŠEVANJE
PROCESNIH ROKOV
Procesni roki, ki so določeni
za varstvo pravic obdolženega
so najpogosteje prekoračeni.
Včasih pa je situacija takšna,
da je v interesu samega obdolženca, da se kakšen od teh rokov skrajša (to je izraženo zlasti v postopkih zoper naše državljane, ki so na začasnem
delu v tujini), kar je omogočeno z dopolnitvijo tega zakona,
če obdolženi ustno ali pisno to
zahteva.
V veljavnem zakonu ni bilo
na najboljši način urejeno
vprašanje naknadnega določanja višine stroškov kazenskega postopka, kar je često
povzročalo spore. S predloženimi spremembami je točneje
določeno, da če ni podatkov o
višini stroškov, izda preiskovalni sodnik, sodnik posameznik ali predsednik senata sklep
o višini stroškov. Zahtevek s
podatki o višini stroškov se
lahko poda najpozneje v treh
mesecih od dne, ko je bila
pravnomočna sodba ali sklep
vročena osebi, ki ima pravico
podati takšen zahtevek.
V osnutku zakona je posebej
poudarjeno, da se zagotovi
pravočasna vročitev sodnih pisanj (vabil, sklepov, sodb), zaradi česar se je kazenski postopek nepotrebno zavlačeval.
Da bi to pospešili, so te določbe spremenjene, določene pa
so tudi procesne sankcije če
ne prijavi spremembe naslova
ali prebivališča. Pri tem je
dolžnost obdolženega, da takoj obvesti sodišče o spremembi naslova, ali pa samo o
namenu, obenem pa tudi obveznost organu, ki vodi postopek, da s to dolžnostjo seznani
obdolženega in da ga opozori
na posledice, če tega ne stori.
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VEČJA POOBLASTILA
PREISKOVALNIH
SODNIKOV
Razširjajo se tudi pooblastila preiskovalnega sodnika v
kazenskem postopku in njegova odgovornost. Dolžan je, da
je navzoč in da vodi obdukcijo,
ko se ta opravlja izven strokovnega zavoda, kar, se doslej ni
dogajalo. Poleg tega je tudi
dolžan, da sestavi zapisnik in
da vanj vnese izvid in mnenje
izvedenca. Pri tem je, da bi bila
zagotovljena objektivnost izvida in mnenje izvedenca, izključena možnost, da bi obdukcijo
opravil zdravnik, ki je zdravil
umrlega,- ki je v tem primeru

lahko samo priča. Poleg tega
je s spremembami nekaterih
določb preiskovalni sodnik razbremenjen procesnega ravnanja izven preiskave. V tem
aktu je prav tako na enoten
način urejen postopek v primeru ko tožilec umakne obtožnico pred začetkom glavne
obravnave, zaradi česar so bile
v praksi predvidene različne
rešitve za posamezne procesne situacije. To vprašanje je
rešeno na ta način, da je predsednik senata sodišča prve
stopnje pooblaščen, da izda
sklep, s katerim ustavi kazenski postopek, kadar tožilec
umakne obtožnico ali je zakonska domneva, da jo je
umaknil. S takšno rešitvijo ni-

so ogrožene nobene pravice
strank, ker je zoper sklep predsednika senata dovoljena pritožba.
Z določbami tega zakona se
ureja tudi vprašanje če je proti
razširjeni obtožnici dovoljen
ugovor. Ker v primeru spremembe obtožnice ni ugovora
je to s predloženo dopolnitvijo
izključeno tudi proti razširjeni
obtožnici.
Z veljavnim zakonom so urejena nekatera vprašanja v zvezi
z odvzemom premoženjske
koristi organizaciji združenega
dela ali drugi organizaciji ali
skupnosti ter fizični osebi. Niso bila usklajena vsa vprašanja
in niso bila usklajena z določbami kazenskega zakona

SFRJ. Spremebe in dopolnitve
predvidevajo možnost odvzema premoženjske koristi vsem
fizičnim in pravnim osebam.
Jasneje so rešena tudi nekatera procedurna vprašanja, tako
da bo postopek enostavnejši.
V osnutku je predložena
sprememba procesnih kazni,
ki se lahko izrečejo določenim
subjektom postopka. Glede na
dejansko ekonomsko moč dinarja namesto kazni od 1.000
dinarjev v vseh primerih je ta
znesek povečan do 10.000 dinarjev. Te spremembe so
predlagane zato, ker prejšnji
zneski niso bili takšni, da bi
lahko učinkovito zagotovili
ustrezno procesne) disciplino.
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