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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
3. in 4. junija 1985 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedaju 3. junija 1985 
poslušali: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja osnutka zakona o kritju tečajnih razlik pri 
Narodni banki Jugoslavije, osnutka odloka o predračunu pri- 
hodkov in odhodkov deviznih rezerv Narodne banke Jugosla- 
vije za leto 1985 in osnutka zakona o poravnavi določenih 
deviznih terjatev, ki ga je podal Miran Potrč, vodja delegacije; 

- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o osnutku dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in osnutku dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000, ki jo je podal dr. 
Boris Frlec, podpredsednik Izvršnega sveta; 

- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
osnutku zakona o deviznem poslovanju, osnutku zakona o 
kreditnih odnosih s tujino in osnutku zakona o prometu blaga 
in storitev s tujino, ki jo je podal Janez Bohorič, podpredsed- 
nik Izvršnega sveta. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o kritju tečajnih 
razlik pri Narodni banki Jugoslavije in osnutka odloka o 
predračunu prihodkov in odhodkov deviznih rezerv pri 
Narodni banki Jugoslavije; 

Zbor združenega dela in Zbor občin pa sta sprejela še 
sklep ob obravnavi poročila delegacije o poteku usklajeva- 
nja osnutka zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev; 
- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi osnutka dol- 

goročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 
1986-2000; 
- ugotovitve in stališča ob obravnavi osnutka dolgoroč- 

nega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000; 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi sprejel stališča: 
- stališča in sklepe Skupščine SR Slovenije k analizi o 

uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnosti 
v SR Sloveniji; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 

zakona; 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča in sklep: 
- sklep ob obravnavi informacije o nekaterih vprašanjih 

razvijanja metod in načinov ter pogojev delegatskega odloča- 
nja v Skupščini SR Slovenije. 

Zbor združenega dela je sprejel: 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o deviznem poslo- 

vanju; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o kreditnih odnosih s 

tujino; 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi osnutkov zakonov 

sprejel stališča; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o prometu blaga in 

storitev s tujino; 
Ob obravnavi vseh treh zakonov ter na podlagi informa- 

cije Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, da je skupaj z 
Izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske pripravil delovno zas- 
novo zakonskega besedila za urejanje sistema ekonomskih 
odnosov s tujino, sta Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor sprejela sklep. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije o sprejetih ukrepih in aktivnostih za odpravljanje 
perečih problemov v kmetijstvu in živilski industriji; 

- sklep ob obravnavi predloga uporabe namenskih sred- 
stev za krepitev materialne osnove raziskovalnih in izobraže- 
valnih programov na prednostnih področjih; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu; 
- predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugo- 

slavije 
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o valorizaciji zneska 

sredstev za financiranje programa graditve jugoslovanskega 
dela železniške proge Titograd-Skadar v letu 1984; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
mednarodnega sporazuma o juti in izdelkih iz jute, 1982. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- sklep ob obravnavi poročila o delu Službe družbenega 

knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1984; 
- sklep ob obravnavi finančnega načrta Narodne banke 

Jugoslavije za leto 1985. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Jože Turnšek, Jordan Blaževič, Stane Divjak, Drago Šver, 

Vlado Kajba, Marija Masnec, Miran Potrč, Jurij Premelje, 
Borut Mencinger, Jurij Drnovšek, Simon Buretič, Rudolf 
Petan, Branka Car, Zdenko Cund, Alojz Tomažin, Boris 
Lieber, Mladen Dvanajščak, Borut Eržen, Ivo Vuk, Boško 
Vugrinec, Boris Klemen, Vlasta Grjol, Janko Maček, Marija 
Tretjak, Jože Skornšek, Vladimir Jakovac, Jože Košmrlj, 
Berta Kološa, Franc Hrastnik, Peter Simonišek, Miha Lesar, 
Marko Bule, Mitja Žižek, Davorin Marušič, Stanislava Zlatkov- 
ski, Ivanka Petan, Jože Strle, Alma Bernik, Cvetka Selšek, Ivo 
Klemenčič, Bojan Turk, Jože Bešvir, Franc Vreže, Ervin Pitz, 
Leopold Bah, Mihael Vertačnik, Slavko Glinšek, Leo Frelih, 
Peter Kune, dr. Dinko Leskovšek, Marija Jevšenak, Fanika 
VViegele, Janez Rižnar, Franc Knafelc, Rudi Šepič, Vesna 
Mladenovič. 

Zbor občin: 
dr. Miha Ribarič, Marko Gliha, Franc Lipoglavšek, dr. Ciril 

Ribičič, Ferdo Rakuša, Radoslav Grom, Grozdan Šinigoj, 
Ivan Blažič, Franc (3obič, Lucijan Vuga, Jože Fegeš, Oto 
Eberlinc, Radenko Šalemovič, Jože Florjančič, Henrik Puš- 
nik, Božidar Marjetič, Tomo Kipa, Miro Vreg, Niko Lukež, 
Dušan Milenkovič, Peter Mikuš, Vukašin Lutovac, Jure 
Perko, Peter Šubic, Kari Kokotec, Erna Ritlop, Jože Štefan- 
čič, Dušan Milenkovič, Milan Kneževič, Janez Kučan, Vera 
Stropnik, Franc Meke, Ciril Meško, Malči Jakofčič, Vlado 
Stenovec, Stanislav Božič, Peter Hedžet, Zdenka Korelc, 
Dušan Jug, Boris Majcen, Stane Vlaj, dr. Dinko Leskovšek, 
Darja Glišič, Matilda Vahčič, Peter Knez, Anica Horjak, Franc 
Lipoglavšek, Ramo Durakovič, Kamilo Lasič, Mirko Hajdi- 
njak, Tatjana Kosovel, Vlado Gruden, Ada Gorjup. 

Družbenopolitični zbor: 
Željko Cigler, Igor Križman, Milivoj Samar, Ciril Zlobec, 

Francka Herga, Štefan Korošec, Ivanka Vrhovčak, Vika 
Potočnik, Lado Kocijan, Ela Ulrih, Silva Jereb, Jože Strle, dr. 
Ciril Ribičič, Anton Vratuša, Jože Šušmelj, Ivan Godec. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela s 

posameznih področij dejavnosti in okolišev: Krško, Radov- 
ljica, Maribor-Tabor, Slovenska Bistrica, Ljubljana Center, 
Koper, Ljubljana Bežigrad, Vrhnika, Laško, Ljubljana Moste- 
Polje, Murska Sobota, Ravne na Koroškem, Kamnik, Grosup- 
lje, Brežice, Kranj, Velenje; 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščin 

občin: Logatec, Ljubljana Bežigrad, Dravograd, Lenart, Len- 
dava, Ljutomer, Radovljica, Vrhnika, Ravne na Koroškem, 
Slovenske Konjice, Jesenice, Maribor-Tabor, Maribor-mesto, 
Zagorje, Velenje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Mozirje, 
Radlje ob Dravi, Gorrija Radgona, Piran, Tolmin, Slovenj Gra- 
dec, Tržič, Ljubljana mesto. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Ljubljani; dolžnosti namestnika 
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani je bil 
razrešen Pavle Dolenc: 
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- predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije; za namestnico javnega pravobranilca 
SR Slovenije je bila imenovanaMarija Krisper-Kramberger; 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi ter imenovanju 
članov delovnih teles Skupščine SR Slovenije: 

- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za mednarodne 
odnose je bil dolžnosti člana komisije izmed znanstvenih, 
strokovnih in javnih delavcev razrešen dr. Iztok VVinkler, za 
člana komisije pa imenovan Rajko Kramberger; 

- v Komisiji Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvaja- 
nja zakona o združenem delu je bil na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije dolžnosti člana razrešen Gregor Miklič, 
za člana komisije pa je bil izvoljen Rado Bohinc; 

- predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah, sestavi in imeno- 
vanju skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Sjove- 
nije za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito; 

v skupino delegatov so bili imenovani; 
za predsednika: Jože Šušmelj 
za člane: Danilo Bašin, Jože Boršič, Robert Černe, Uroš 

Dular, Lado Kocijan, Franc Kolmanič, Bruno Korelič, Ivan 
Kramer, Boris Robič, Kondrad Šarabon, Miro Thorževskij, 
Marjan Vidmar, Anton Zoreč in Janez Železnik 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za 

agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije; dolžnosti člana odbora je bil razrešen Martin Šetinc, za 
člana odbora pa izvoljen Frac Šifrar. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. junija 1985 

Dnevni red sej Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za sredo, 26. junija 1985, je razširjen 
z obravnavo: 

- predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona; 

- predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji 
med SFR Jugoslavijo in mednarodno banko za obnovo in 
razvoj, (projekt regionalnega razvoja Socialistične repu- 
blike Črne gore YU-2467). 

Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen 
še z obravnavo: 

- osnutka zakona o spremembi zakona o izdaji novih 
bankovcev in kovancev. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka dol- 
goročnega plana SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1986 do leta 2000 na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije in v skladu s stališči Republi- 
ške konference SZDL Slovenije na seji, 
dne 3. junija 1985 sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da osnutek dolgoročnega plana republi- 
ke temelji na dosedaj sprejetih dokumen- 
tih in razpravah o dolgoročnem razvoju 
Slovenije in da je ustrezna podlaga za 
razpravo. Zbor poudarja pomembnost 
globalne strategije dolgoročnega razvo- 
ja, ki mora vplivati na preseganje doseda- 
njega preveč avtarkičnega družbenoeko- 
nomskega razvoja in njegovih posledic, 
ki se kažejo v sedanjih nakopičenih pro- 
blemih. Razprava bi morala predvsem 
potrditi in dodelati globalne smeri razvo- 
ja in na tej osnovi omogočiti usklajevanje 
in dokončno oblikovanje obveznih izho- 
dišč dolgoročnega plana SR Slovenije za 
pripravo dolgoročnih planov drugih no- 
silcev dolgoročnega planiranja in za pri- 
pravo srednjeročnih planskih aktov. Pri 
tem naj predlagatelj do priprave predlo- 
ga dolgoročnega plana preveri, ali naj se 
za nekatera kompleksna področja, kot so 
kadri, razvoj tehnologije, vprašanja pro- 
stora in varstva, urejanja ter humanizaci- 
je okolja in proizvodnje hrane, pristopi k 
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izdelavi konkretnejših dolgoročnih 
planov. 

2. Zbor poudarja, da mora osnovno 
vodilo nadaljnjega razvoja republike biti 
skrb za izboljšanje kvalitete življenja lju- 
di. Za dosego tega cilja bo bistvenega 
pomena razvoj samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov in poglabljanje 
ustavne vloge delavcev kot nosilcev ob- 
vladovanja in usmerjanja celotne družbe- 
ne reprodukcije in da z odločitvami o 
pravilni uporabi družbenih sredstev za- 
gotavljajo hitrejši razvoj družbe ter dvi- 
gujejo družbeni in osebni standard. To je 
ob uveljavitvi sistema delitve po delu in 
rezultatih dela obenem tudi najustreznej- 
ša motivacija za doseganje zastavljenih 
ciljev in nalog. 

3. Zbor ugotavlja, da je v osnutku pla- 
na prestrukturiranje gospodarstva, zlasti 
na podlagi večjega izkoristka znanja, 
ustrezno opredeljeno, v nadaljnjih raz- 
pravah pa je potrebno ugotoviti, ali teko- 
če in predvidene naložbe v opremo in 
kadre dejansko omogočajo globalno 
opredeljene strukturne spremembe. Zato 
je še posebej pomembno, da v prihodnje 
izdelamo jasno in strokovno preverjena 
izhodišča ter kriterije za odločanje o naši 
naložbeni politiki. 

4. Zbor poudarja pomembnost opre- 
delitve za polno produktivno zaposle- 
nost, ki pa jo bo mogoče doseči le s 
kakovostno preobrazbo gospodarstva, 
tehnološkim razvojem, boljšo izrabo ob- 

stoječih proizvodnih zmogljivosti in or- 
ganizacijo delovnega časa, z večjo mo- 
bilnostjo in odgovornostjo delavcev za 
tako pridobivanje in razporejanje dohod- 
ka, ki bo omogočalo odpiranje novih de- 
lovnih mest. Na ta način bo zagotovljena 
tudi večja socialna varnost delavcev in 
lažje usklajevanje in prilagajanje gospo- 
darske in socialne politike kot enako- 
vrednih in povezanih delov razvoja. S 
tem in z ustvarjanjem drugih ustreznih 
pogojev za življenje in delo mladih družin 
bo dana tudi možnost izvajanja aktivne 
populacijske politike in dolgoročna rast 
prebivalstva. 

5. Posebno skrb je potrebno posvetiti 
racionalnemu izkoriščanju prostora in 
naravnih virov ter varstvu okolja. Zbor 
podpira nadaljevanje politike policentrič- 
nega in skladnejšega regionalnega raz- 
voja, ki mora bolj temeljiti na primerjal- 
nih prednostih posameznih območij. 

6. Celovit razvoj družbenih dejavnosti, 
kot enega najpomembnejših kvalitativnih 
dejavnikov napredka, mora biti bolj sta- 
bilno zagotovljen v okviru družbenoeko- 
nomskega razvoja in biti z njim nepo- 
sredno ekonomsko povezan in soodvi- 
sen. Poudarek in večje možnosti razvoja 
pa je potrebno selektivno zagotoviti ti- 
stim programom, ki največ prispevajo k 
splošnemu družbenemu razvoju, produk- 
tivnosti dela in razvoju človeka kot celo- 
vite osebnosti. 
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UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dolgoročnega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi osnutka dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin dne 3. junija 1985 ob 
upoštevanju stališč Družbenopolitične- 
ga zbora na podlagi 255. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela te- 
le 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA: 
I. Skupščina SR Slovenije sprejema os- 

nutek dolgoročnega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-2000 skupaj z uvodno 
besedo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Ob tem ugotavlja, da je predlo- 
ženi osnutek dolgoročnega plana repu- 
blike pripravljen v skladu z usmeritvami 
iz dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije, smernicami za pripravo dol- 
goročnega plana, analize razvojnih mož- 
nosti SR Slovenije do leta 2000 ter drugih 
raziskovalnih nalog. Zato skupščina so- 
glaša z osnovnimi usmeritvami, saj teme- 
ljijo na strokovnih spoznanjih o potrebah 
in možnostih sodobne samoupravne so- 
cialistične skupnosti. 

Skupščina poudarja, da težnja k dina- 
mičnemu in stabilnemu družbenemu in 
gospodarskemu razvoju zahteva čimbolj 
uspešen materialni razvoj in nadaljnji 
razvoj socialističnih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov. Zato morajo 
opredelitve v dolgoročnem planu spod- 
buditi vsebinske premike v razvoju proiz- 
vajalnih sil in proizvodnih odnosov. To 
tudi terja, da se vsi gospodarski in druž- 
beni subjekti usmerijo v zagotavljanje 
učinkovitega gospodarjenja za izboljša- 
nje materialnih, družbenih in drugih po- 
gojev dela in življenja ter uresničitev 
opredeljenih razvojnih ciljev. 

Skupščina ugotavlja, da pripravi dol- 
goročnega plana republike ne sledi 
ustrezna aktivnost pri vseh nosilcih dol- 
goročnega planiranja, kar pomembno 
otežkoča kvalitetno dograjevanje repu- 
bliškega plana in v celoti ne zagotavlja 
realnosti in uresničljivosti opredeljenih 
planskih usmeritev. Zaradi nujnosti so- 
časne priprave dolgoročnih planskih ak- 
tov je pomembno, da zlasti nekatere sa- 
moupravne interesne skupnosti material- 
ne proizvodnje in družbenih dejavnosti 
pospešijo pripravo svojih planov. Pri tem 
je treba osrednjo pozornost posvetiti 

f skupni strategiji razvoja. 
Skupščina poziva vse tiste gospodar- 

ske in družbene subjekte, ki so obvezni 
pripraviti dolgoročne plane razvoja in tu- 
di tiste, ki za to niso zavezani, da pospe- 
šijo delo in se tako vključijo v proces 
priprave dolgoročnega razvoja Slovenije. 
Pri tem pa skupščina posebej poudarja, 
da naj tisti gospodarski in družbeni sub- 

* jekti, ki niso obvezni izdelati planov raz- 
voja, izdelajo strategijo svojega dolgo- 
ročnega razvoja. 

Priprava planov do leta 2000 mora biti 
priložnost za polno uveljavitev dolgoroč- 
nega planiranja. Le tako bo samouprav- 

no planiranje lahko pomembno vplivalo 
na odpravo dosedanjega preveč avtark- 
tičnega družbenoekonomskega razvoja 
in sedanje neustrezne gospodarske 
strukture. Poleg nespoštovanja ekonom- 
skih zakonitosti in administrativnega ure- 
janja gospodarskih odnosov ter odtuje- 
nosti delavcev od pogojev pridobivanja 
in razpolaganja z dohodkom, je prav zao- 
stajanje samoupravnega planiranja vpli- 
valo na avtarktičen razvoj in s tem tudi na 
neustrezno gospodarsko strukturo. Po- 
leg tega je treba bolj razdelati skupna 
razvojna vprašanja, ki jih bomo razreše- 
vali z drugimi republikami in avtonomni- 
ma pokrajinama in v razvojni politiki Ju- 
goslavije. Več poudarka je treba nameniti 
tudi usklajevanju planskih nalog na ravni 
republike in občin, ki mejijo na sosednjo 
Hrvatsko. 

Ob vsem tem pa bo potrebno bolj jasno 
ugotoviti vzroke in vplive posameznih ne- 
ugodnih elementov sedanjega gospodar- 
skega stanja na bodoči razvoj, kar velja 
zlasti za obseg notranje zado!ženosti*go- 
spodarstva, obseg zunanjih dolgov, stop- 
njo inflacije ter na nekaterih področjih 
tudi gospodarskega sistema. Po mnenju 
skupščine bo ena najpomembnejših 
planskih nalog saniranje manj uspešnih 
gospodarskih organizacij in ukinjanje 
proizvodnih programov, ki trajno izkazu- 
jejo izgubo. 

Predvidene materialne možnosti do le- 
ta 2000 ne bodo zmožne zelo široki paleti 
prednosti v tem obdobju zagotoviti za- 
dostne podpore. Iz tega razloga je po 
mnenju skupščine nujno ponovno pre- 
tehtati posamezne usmeritve, upoštevaje 
pri tem predvidene naložbe v infrastruk- 
turo in večje industrijske objekte. 

II. Skupščina meni, da je potrebno pri 
pripravi dolgoročnega plana SR Sloveni- 
je do leta 2000 zlasti upoštevati: 

- da je izboljševanje kvalitete življenja 
ljudi ob nadaljnji humanizaciji dela os- 
novni cilj dolgoročnega razvoja; pri tem 
mora biti odločanje o celovitosti pogojev 
gospodarjenja ter pridobivanja in delitve 
dohodka in iz tega izhajajoč osebni in 
družbeni standard glavni motivacijski de- 
javnik za boljše gospodarjenje in življe- 
nje nasploh; 

- da opredeljena strateška usmeritev 
nadaljnjega razvoja terja večje uveljavlja- 
nje znanja, inovativnosti, sposobnosti, 
hitrejšega prilagajanja ter drugih ele- 
mentov uspešnega gospodarjenja, kar 
vse bo tudi pogoj za dosego ciljev na 
področju zaposlovanja. Za dosego teh 
ciljev bo treba zagotoviti več sredstev. 
Predvidena projekcija usposabljanja ka- 
drov še ne daje zagotovila, da bomo 
uspeli uveljaviti znanje kot bistven dejav- 

■ nik gospodarskega razvoja; 
- da se ponovno pretehta predvidene 

gospodarske naložbe, zlasti z vidika za- 
gotavljanja prestrukturiranja gospodar- 
stva in zagotovitve ustreznih materialnih 
sredstev, slednje bo terjalo tudi preverja- 
nje dinamike začetka in gradnje posa- 
meznih naložb; 

- da je treba jasneje oblikovati strate- 
gijo obmejnega gospodarskega sodelo- 
vanja, pri čemer je treba poudariti funkci- 
jo slovenske narodnostne skupnosti v za- 
mejstvu kot povezovalca pri gospodar- 
skem sodelovanju SFRJ s sosednjimi dr- 
žavami; 

- da je treba pospešeno nadaljevati s 
politiko policentričnega in skladnejšega 
regionalnega razvoja republike, še pose- 
bej na osnovi primerjalnih prednosti po- 
sameznih območij in družbeno smotrne 
razmestitve zmogljivosti, temu je treba 
prilagoditi tudi razvoj gospodarske infra- 
struktre in družbenih dejavnosti na teh 
območjih; 

- da je treba še bolj uveljaviti celovito 
usmeritev razvoja družbenih dejavnosti 
in tako jasno opredeliti njihov prispevek 
k razvoju in kvaliteti življenja. Pogoj za 
hitrejši razvoj je treba zagotoviti predv- 
sem tistim družbenim dejavnostim ini 
konkretnim programom znotraj njih, ki 
največ prispevajo k splošnemu družbe- 
nemu napredku in večji družbeni in indi- 
vidualni produktivnosti dela; 
- da je treba predvideti tudi hitrejše 

prilagajanje ekonomske in socialne poli- 
tike danim razmeram, hkrati pa zagotovi- 
ti njuno enotno delovanje; 

- da je treba bolj določeno opredeliti 
rabo prostora, zlasti ko gre za navzkrižne 
interese in obvezna izhodišča za pripravo 
družbenih planov. Pri prostorskih sesta- 
vinah dolgoročnega plana, ki so obvezna 
izhodišča dolgoročnih in srednjeročnih 
planskih aktov, je treba predvideti dolo- 
čene dolgoročne smeri ukrepanja. Ob- 
vezna izhodišča za pripravo dolgoročnih 
planov občin morajo biti pripravljena ta- 
ko, da bodo za potrebe občin uporablji- 
va. Tehnologijo, ki najbolj ogroža okolje, 
je treba opuščati, zamenjati ali locirati 
tako, da bo zagotovljena ohranitev ekolo- 
škega ravnotežja. V planu je treba predvi- 
deti tudi razvoj komunalne energetike, 
odlagališča posebnih odpadkov in dru- 
gih pomembnih območij odlagališč ne- 
varnih in zdravju škodljivih odpadkov, 
zasnovo urejanja nevarnih in ogroženih 
območij ter zasnovo varovanja okolja in 
naravne ter kulturne dediščine; 

- da je treba kartografski del uskladiti 
s tekstualnim, zlasti kar zadeva koncept 
policentričnega razvoja in varovanja do- 
brin splošnega pomena; karte je treba 
med seboj uskladiti ter v njih vnesti vse 
sestavine, ki jih določa zakon. 

III. Skupščina SR Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da pripravi predlog dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 ter pri tem upošteva te ugotovi- 
tve in stališča, razpravo na sejah zborov, 
mnenja, pripombe in predloge delovnih 
teles zborov in skupščine, skupin delega- 
tov, občinskih skupščin, družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj ob predlogu 
dolgoročnega plana republike posebej 
obrazloži, zakaj posameznih predlogov 
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in razprav na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin ni bilo mogoče vgra- 
diti v dolgoročni plan SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. 

Ker se del pripomb in razprave na se- 
jah Zbora združenega dela in Zbora ob- 
čin nanaša na prihodnje srednjeročno 
obdobje naj Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije pri pripravi srednjeročnega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 prouči in ustrezno upošteva 
tudi te pripombe in predloge. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi dopolnjenih predlogov za pospeševanje uveljavljanja in 
razvoja odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih k analizi o 
uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 3. in 4. 
6. 1985 ob obravnavi dopolnjenih pred- 
logov za pospeševanje uveljavljanja in 
razvoja odnosov svobodne menjave de- 
la v družbenih dejavnostih k analizi o 
uresničevanju svobodne menjave dela 
v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji 
na podlagi 255. in 256. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednja 

STALIŠČA IN SKLEPE: 
I. 

Ob obravnavi analize o uresničevanju 
svobodne menjave dela v družbenih de- 
javnostih v SR Sloveniji so zbori Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejeli na sejah dne 19. 
12. 1984 sklepe, ki so pomenili usmeritev 
za široko razpravo v združenem delu, 
krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti, druž- 
benopolitičnih organizacijah ter strokov- 
nih in znanstvenih institucijah in oprede- 
litev ključnih odprtih vprašanj pri uresni- 
čevanju samoupravljanja v družbenih de- 
javnostih ter vzpodbudo za kritično in 
ustvarjalno spreminjanje ugotovljenih 
slabosti na tem področju tudi v daljšem 
časovnem obdobju. Na tej podlagi je pri- 
pravila Komisija Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije za pripravo analize o 
uresničevanju svobodne menjave dela v 
družbenih dejavnostih v SR Sloveniji 
predlog dopolnjenih predlogov za po- 
speševanje uveljavljanja in razvoja odno- 
sov svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih, ki izhajajo iz opredelitev, 
predlogov in stališč, izraženih v doseda- 
njih razpravah. V njih so poudarjene tiste 
vsebinske opredelitve, ki so skupne vsem 
družbenim dejavnostim, razreševanje 
specifičnih vprašanj, ki so značilna za 
posamezno področje pa je naloga, ki jo 
bo treba opraviti v posamezni samou- 
pravni interesni skupnosti. V teh aktivno- 
stih naj upoštevajo stališča in usmeritve, 
ki jih je Republiška konferenca Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
sprejela ob obravnavi analize o uresniče- 
vanju svobodne menjave dela v družbe- 
nih dejavnostih v SR Sloveniji na pro- 
blemski konferenci, kot tudi usmeritve za 
nadaljnje aktivnosti za pospeševanje 
uveljavljanja in razvoja odnosov svobod- 
ne menjave dela, ki jih je sprejelo Pred- 
sedstvo Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in stališča, ugotovitve in predloge, ki jih 
je za nadaljnje uveljavljanje odnosov svo- 

bodne menjave dela sprejelo Predsed- 
stvo Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije. 

II. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

je v dopolnjenih predlogih za pospeševa- 
nje uveljavljanja in razvoja odnosov svo- 
bodne menjave dela v družbenih dejav- 
nostih ustrezno upoštevanih večina 
usmeritev, ki jih je za razreševanje ključ- 
nih vprašanj sprejela Skupščina SR Slo- 
venije ob obravnavi analize o uresničeva- 
nju svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih v SR Sloveniji. Ti predlogi 
pomenijo pomemben prispevek k od- 
pravljanju slabosti in pomanjkljivosti v 
dosedanji praksi uresničevanja svobod- 
ne menjave dela v družbenih dejavnostih, 
pri čemer pa je treba tudi upoštevati, da 
so odgovorili le na tista vprašanja, na 
katera je bilo v danem trenutku možno 
glede na zaključke razprave oziroma na 
naravo posameznih nalog in njihovo ve- 
zanost na predvidene spremembe zvezne 
zakonodaje. Skupščina SR Slovenije 
ugotavlja, da se prepočasi uresničujejo 
tiste naloge, ki ne terjajo sprememb za- 
konske ureditve in so bile v razpravi po- 
sebej poudarjene, kot so zlasti: priprava 
strokovnih podlag za planske dokumen- 
te, presoja vsebine in obsega minimalnih 
skupnih programov, standardov in nor- 
mativov, oblikovanje meril za vrednote- 
nje kvalitete opravljenih storitev, priprava 
podlag za prilagajanje spremenjenim 
materialnim možnostim, oblikovanje in 
usklajevanje meril in kriterijev za solidar- 
nostno zagotavljanje sredstev v samou- 
pravnih interesnih skupnostih in med nji- 
mi, oblikovanje programov, ki naj bi se 
uresničevali v neposrednih odnosih svo- 
bodne menjave dela, oblikovanje progra- 
ma postopnega izenačevanja družbeno- 
ekonomskega položaja izvajalcev in obli- 
kovanje skupnih organov samoupravnih 
interesnih skupnosti za programe oziro- 
ma storitve, ki se uresničujejo v več sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je za 
razreševanje ključnih problemov v dose- 
danjem razvoju samoupravljanja v druž- 
benih dejavnostih potrebno ob uresniče- 
vanju dopolnjenih predlogov za pospeše- 
vanje uveljavljanja in razvoja svobodne 
menjave dela v teh dejavnostih upošteva- 
ti tudi naslednje usmeritve: 

- Pri pripravi planskih aktov je treba 
posebno pozornost posvetiti pripravi 
vsebinskih podlag, na osnovi katerih lah- 
ko delavci planirajo način in obseg zado- 
voljevanja skupnih potreb. Le-te bi mora- 
le vsebovati za samoupravno presojo 

ustrezno oblikovane in realno ovrednote- 
ne programe z možnimi variantnimi reši- 
tvami, kar bi omogočalo večjo uskladitev 
potreb z materialnimi možnostmi. 

- Še vedno je aktualna naloga, ki so jo 
opredelili zbori Skupščine SR Slovenije v 
svojih sklepih ob obravnavi analize, da je 
treba jasno opredeliti, katere so osebne, 
skupne oziroma celotne družbene potre- 
be na posameznih področjih družbenih 
dejavnosti in na tej podlagi določiti nivo- 
je njihovega zadovoljevanja, zagotavlja- 
nje sredstev in določiti najprimernejše 
vire ter izpeljati najbolj smotrno samou- 
pravno organiziranost. O teh vprašanjih, 
ki so bistvenega pomena za planiranje 
zadovoljevanja skupnih potreb in interes- 
no organiziranje, bi se morali jasno opre- 
deliti v vseh samoupravnih interesnih 
skupnostih in družbenopolitičnih skup- 
nostih, saj so posledično lahko tudi veza- 
na na ustavne spremembe. 

- V samoupravnih interesnih skupno- 
stih je treba preveriti, ali je vključitev po- 
sameznih storitev, dela programa ali de- 
javnosti v posamezno področje dejavno- 
sti oziroma v določeno samoupravno in- 
teresno skupnost v vseh primerih ustrez- 
na, ter okrepiti sodelovanje med posa- 
meznimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi. Glede na izražene ocene, da 
mora biti organizacija samoupravnih in- 
teresnih skupnosti družbenih dejavnosti 
odvisna predvsem od strukture interesov 
pa je potrebno tudi dopustiti možnost 
interesnega povezovanja sorodnih po- 
dročij. 

- Zaradi učinkovitejšega zagotavljanja 
posebnega družbenega interesa v druž- 
benih dejavnostih je potrebno v večji me- 
ri uveljaviti vlogo delegatov družbene 
skuposti in zlasti uporabnikov pri uprav- 
ljanju v izvajalskih organizacijah. V tem 
smislu je potrebno zagotoviti tesno pove- 
zanost teh delegatov s svojo delegatsko 
bazo in opredeliti njihove pravice, obvez- 
nosti n odgovornosti. Prav tako pa je 
potrebno proučiti medsebojna razmerja 
in vpliv vrste že vpeljanih institutov za 
zagotavljanje posebnega družbenega in- 
teresa in preveriti ter razmejiti njihove 
pristojnosti. Za uresničevanje interesov 
posameznih uporabnikov pa bi bilo treba 
v večji meri uveljaviti oblikovanje enot 
skupnosti in temeljnih skupnosti, da bi te 
postale mesto dogovarjanja in usklajeva- 
nja določenih skupnih interesov uporab- 
nikov in izvajalcev. 

- V zvezi z ustavno vlogo zborov zdru- 
ženega dela se je treba opredeliti do 
možnosti, da bi ti zbori poleg plansko 
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usklajevalne funkcije opravljali tudi vlo- 
go oblikovalcev in usklajevalcev intere- 
sov v občinah v primerih, ko gre za samo- 
upravno interesno sporazumevanje na 
širših ravneh. 

- Na podlagi izvajanja predlagane nor- 
mativne sprostitve oblikovanja delegacij 
v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih je treba oceniti možnosti, 
da lahko delavski sveti v organizacijah 
združenega dela in skupščine oz. sveti 
krajevnih skupnosti v še večji meri oprav- 
ljajo vlogo delegacije za skupščine sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. Skupš- 

čina SR Slovenije meni, da je treba zago- 
toviti usmerjevalno in usklajevalno vlogo 
delavskih svetov in skupščin oz. svetov 
krajevnih skupnosti pri delovanju delega- 
cij za samoupravne interesne skupnosti 
na vseh ravneh; kadar bo oblikovana 
skupna delegacija za več temeljnih orga- 
nizacij združenega deta pa je obvezna 
usklajevalna in usmerjevalna vloga de- 
lavskega sveta vsake temeljne organiza- 
cije združenega dela. 

III. 
Skupščina SR Slovenije podpira osnu- 

tek operativnega programa nalog, ki za 

posamezne nosilce izhajajo iz dopolnje- 
nih predlogov za pospeševanje uveljav- 
ljanja in razvoja odnosov svobodne me- 
njave dela v družbenih dejavnostih in pri- 
poroča skupščinam samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, da sprejmejo svoje pro- 
gram nalog za uresničitev sprejetih 
usmeritev, stališč in sklepov. Pri tem naj 
v sodelovanju z družbenopolitičnimi or- 
ganizacijami in Izvršnim svetom Skupšči- 
ne SR Slovenije opredelijo za izvedbo 
tistih nalog, ki so vezane na spremembe 
volilne zakonodaje, takšne roke, da bo 
njihova izvedba možna še pred volitvami 
v letu 1986. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka zako- 
na o spremembah in dopolnitvah obrt- 
nega zakona na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije na se- 
ji, dne 3. junija 1985 sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da osnutek zakona razdeljuje stališča in 
sklepe, ki so bili sprejeti ob predlogu za 1 

izdajo zakona in da se lahko sprejme. Ob 
tem pa zbor poudarja, da je potrebno ob 
pripravi predloga zakona - skladno s 
programom dela Skupščine SR Slovenije 
za leto 1985 - podati celovito poročilo o 
tem, kaj je bilo in kaj še bo za odpravlja- 
nje ovir in spodbujanje razvoja drobnega 
gospodarstva v zasebnem in družbenem 
sektorju storjenega tudi na drugih po- 
dročjih. 

2. Glede opredeljevanja poklicnih go- 

spodarskih dejavnosti zbor smatra, da jih 
je potrebno izenačiti z ostalimi gospo- 
darskimi dejavnostmi in v zakonu omo- 
gočiti najširše opravljanje samostojnega 
osebnega dela s sredstvi v lasti občanov, 
podrobno pa opredeliti le tiste dejavno- 
sti, ki jih zaradi skrbi za zdravje in življe- 
nje ljudi, varstva z ustavo določene druž- 
bene ureditve ali drugega družbenega 
interesa, hi mogoče dovoliti. V nadalj- 
njem dograjevanju sprememb obrtnega 
zakona je potrebno proučiti možnosti in 
potrebe, da se v zakonu še dopolni mož- 
nost opravljanja gospodarskih dejavnosti 
intelektualnega značaja. Samostojno 
opravljanje negospodarskih dejavnosti s 
področja družbenih dejavnosti pa naj se 
uredi v posameznih zakonih, ki urejajo te 
dejavnosti. 

Zbor ob tem smatra, da je dolgoročno 
potrebno opredeliti kriterije za to, kaj je 
osebno delo s sredstvi v lasti občanov, 
kdaj se lahko opravlja in v kakšnih pogo- 

jih, s čimer bi bile tudi odpravljene dile- 
me in potrebe po podrobnem naštevanju 
dejavnosti, ki se ne smejo opravljati. 

3. Zbor meni, da je ustrezno ohraniti 
opredelitev, po kateri lahko samostojni 
obrtnik zaposli največ 10 delavcev, pri 
čemer mora biti zaposlovanje diferenci- 
rano glede na dejavnost, ki jo opravlja. 

Ob ugotovitvah, da je ustanavljanje po- 
godbenih organizacij združenega dela 
možno spodbujati predvsem z ekonom- 
skimi ukrepi, zbor meni, da s pogojnim 
zaposlovanjem ne bi dosegli zaželjenega 
učinka in zato taka določba ni potrebna. 
Glede zaposlovanja v skupnih obratoval- 
nicah zbor podpira usmeritev, da je v njih 
zaposlovanje lahko večje kot v samostoj- 
nih obratovalnicah, vendar največ dva- 
krat toliko, pri čemer je treba uporabiti 
tak selektiven pristop, da bo v kapitalno 
intenzivnih dejavnostih zaposlovanje 
manjše. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka zako- 
na o spremembah in dopolnitvah obrt- 
nega zakona na podlagi 255. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije na se- 
ji, dne 3. junija 1985 sprejel naslednji 

SKLEP 
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

spremembe obrtnega zakona samo del- 
no pomenijo realizacijo usmeritev, ki so 
jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli 
ob obravnavi gradiv o stanju in usmeri- 
tvah razvoja drobnega gospodarstva v 
aprilu in maju 1984. Realizacija sklepov 

za zagotovitev pospešenega razvoja 
drobnega gospodarstva v družbenem in 
zasebnem sektorju kasni in jo je potreb- 
no intenzivirati na vseh področjih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
ob poročilu, ki ga je v skladu s progra- 
mom dela Skupščine SR Slovenije za leto 
1985 dolžan pripraviti ob predlogu zako- 
na o spremembah in dopolnitvah obrtne- 
ga zakona, pojasni, kaj je za realizacijo 
skupščinskih sklepov in razvoj drobnega 
gospodarstva potrebno in možno spre- 
meniti v normativnih predpisih. Na tej 
osnovi naj čimprej, najkasneje pa do 
konca leta, pripravi tudi konkretne pred- 

loge za celovite spremembe in dopolni- 
tve zakonodaje, ki bo omogočila hitrejši 
razvoj drobnega gospodarstva. Te mora- 
jo vsebovati vse možne materialne, orga- 
nizacijske, institucionalne in samouprav- 
ne rešitve za razvoj drobnega gospodar- 
stva, še zlasti tistega dela, ki temelji na 
družbeni lastnini. Poleg tega naj še pose- 
bej analizira možnost opravljanja intelek- 
tualnih storitev z osebnim delom na vseh 
področjih vključno s proučitvijo potrebe 
po pripravi celovitega zakona o osebnem 
delu. Pri tem naj se izhaja iz dolgoročne- 
ga programa gospodarske stabilizacije, 
še posebno iz separatov o drobnem go- 
spodarstvu in zaposlovanju. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 3. junija 1985 obravnavala predlog 
sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata in- 
formacijo o nekaterih vprašanjih razvija- 
nja metod in načinov ter pogojev dele- 
gatskega odločanja v Skupščini SR Slo- 
venije, skupaj z uvodno besedo, ker daje- 
ta realno oceno in podlago za nadaljnje 
aktivnosti pri uresničevanju že sprejetih 
skupščinskih usmeritev glede razvoja de- 
legatskega sistema in odločanja. 

2. Zbora poudarjata, da je v njegovem 
nadaljnjem delu treba usmeriti vse napo- 
re za ustvarjanje boljših pogojev dela te- 
meljnim delegacijam, skupinam delega- 
tov in delegatom v zboru. Zato je treba 
sproti obravnavati tiste pobude in predlo- 
ge delegatov, ki opozarjajo na slabosti in 
ovire za njihovo ustvarjalno delo in odlo- 
čanje v zboru. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije in informacije o 
nekaterih vprašanjih razvijanja metod in načinov ter pogojev delegatskega 
odločanja v Skupščini SR Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 3. 6. 1985 ob 
obravnavi predloga sprememb in dopol- 
nitev poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je in informacije o nekaterih vprašanjih 
razvijanja metod in načinov ter pogojev 
delegatskega odločanja v Skupščini SR 
Slovenije na podlagi 255. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji SKLEP 

1. Družbenopolitični zbor podpira In- 

formacijo o nekaterih vprašanjih razvija- 
nja metod in načinov ter pogojev dele- 
gatskega odločanja v Skupščini SR Slo- 
venije in poudarja, da je treba razpravo o 
spremembah poslovnika in o informaciji 
izkoristiti za nadalnje uresničevanje ce- 
lotnega poslovnika in dograjevanje me- 
tod in načinov dela za racionalnejše delo 
Skupščine, za ustvarjanje ustreznih po- 
gojev in razmer za poglabljanje delegat- 
skih odnosov in za sprotno obravnavanje 

pobud ter opozoril delegatske baze, ki 
ovirajo njeno ustvarjalno delovanje. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da je 
treba v bodoče več pozornosti usmeriti v 
analiziranje problematike uresničevanja 
že sprejetih odločitev v Skupščini SR 
Slovenije v zvezi s temi problemi in meto- 
dami delegatskega delovanja in ustvarja- 
nja pogojev za čimbolj učinkovito delo- 
vanje. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o deviznem poslovanju in o kreditnih odnosih s tujino   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 3. 6. 1985 ob 
obravnavi osnutka zakona o devizem 
poslovanju in osnutka zakona o kredit- 
nih odnosih s tujino na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

načina urejanja ekonomskih odnosov s 
tujino, kot je predložen v osnutku zako- 
nov, zaradi negativnih posledic, ki bi na- 
stale za nadaljnji gospodarski in družbe- 
ni razvoj Jugoslavije, ni možno sprejeti. 
Zbor predvsem meni, da navedene reši- 
tve, ki urejajo zlasti prehodni režim, niso 
v skladu z ustavno opredelitvijo in najpo- 
membnejšimi izhodišči dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije v 
smislu uveljavljanja samoupravnega 
družbenoekonomskega položaja delav- 
cev kot temeljnih nosilcev pravic in dolž- 
nosti tudi na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Poleg tega zbor ugotavlja, da osnutek 
zakonov ne zasledujeta temeljnega cilja 
ekonomskih odnosov s tujino, to je čim- 

večji izvoz in devizni priliv, zlasti s kon- 
vertibilnega območja. Zakona o predlo- 
ženi obliki odpravljata povezanost izvoza 
z možnim uvozom, kar onemogoča go- 
spodarskim subjektom, da bi na podlagi 
doseženih rezultatov odločali o možnosti 
lastne enostavne in razširjene reproduk- 
cije. Obenem zakona ne zagotavljata za- 
dostnih motivacij za nujno povečevanje 
izvoza, saj celo zmanjšujeta odgovornost 
gospodarskih subjektov za izvoz in pri- 
dobivanje deviz. 

Družbenopolitični zbor opozarja, da 
predloženega koncepta zakonov o eko- 
nomskih odnosov s tujino ni možno spre- 
jeti brez ustreznih sprememb drugih si- 
stemskih zakonov (planiranje, kreditno- 
monetarni sistem, bančni sistem in dru- 
go). Dograditev posameznih sistemskih 
zakonov je potrebno izvesti v skladu s 
sprejetimi opredelitvami v zaključnem 
dokumentu dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije. 

Osnutka zakonov slabšata ekonomski 
interes za reprodukcijske in poslovne po- 
vezave, zasnovane na skupnih interesih 
in potrebah na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Zbor ugotavlja, da je v zakonih mož- 

nost zadolževanja v tujini ločena od za- 
gotavljanja možnosti vračila dolgov in da 
ni nobene odgovornosti uporabnikov tu- 
jih kreditov za ustvarjanje deviz za njiho- 
vo vračilo. S tem je kršeno načelo, da 
mora vsakdo, ki se v tujini zadolžuje sam 
ali v okviru reprodukcijskih povezav ali 
solidarnostnega združevanja, zagotoviti 
odplačilo svojih obveznosti. 

2. Zbor smatra, da bi bilo potrebno 
namesto predloženih osnutkov zakonov 
o deviznem poslovanju in o kreditnih od- 
nosih s tujino čimprej pripraviti takšen 
sistem urejanja ekonomskih odnosov s 
tujino, ki bo upošteval ustavne opredeli- 
tve in izhodišča separata dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije o 
ekonomskih odnosih s tujino, zlasti to, 
da dinar postane edino plačilno sredstvo 
in edino merilo vrednosti v državi. Nov 
devizni sistem bi moral krepiti prizadeva- 
nja za večji izvoz pri vseh, ki v reproduk- 
cijskih in poslovnih povezavah sodeluje- 
jo pri proizvodnji blaga in storitev za iz- 
voz. Tako bi ustvarili pogoje za uveljavlja- 
nje kakovostnejšega izvoza. Zakon mora 
upoštevati tudi trenutni težak položaj 
nadpovprečno zadolženih republik in po- 
krajin oziroma posameznih gospodar- 
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s ki h subjektov pri poravnavanju obvez- 
nosti s tujino. 

Zbor smatra, da morajo vsi pristojni 
organi, organizacije in skupnosti v SR 
Sloveniji še nadalje konstruktivno prispe- 
vati k iskanju ustreznih rešitev na po- 

dročju ekonomskih odnosov s tujino. V 
ta prizadevanja se bo v največji možni 
meri vključil tudi Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije. 

Zbor ob tem podpira opredelitve Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in 

republiških družbenih svetov za vpraša- 
nja družbene ureditve oziroma za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko politiko, ki 
naj bodo v pomoč pri nadaljnjem obliko- 
vanju sistema ekonomskih odnosov s tu- 
jino. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
deviznem poslovanju, osnutka zakona o kreditnih odnosih s tujino in osnutka 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino ter na podlagi informacije Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, da je skupaj z Izvršnim svetom Sabora SR Hrvatski 
pripravil delovno zasnovo zakonskega besedila za urejanje sistema ekonomskih 
odnosov s tujino 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka zako- 
na o deviznem poslovanju, osnutka za- 
kona o kretitnih odnosih s tujino in os- 
nutka zakona o prometu blaga in stori- 
tev s tujino ter na podlagi informacije 
Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je, da je skupaj z Izvršnim svetom Sabo- 
ra SR Hrvatske pripravil delovno zasno- 
vo zakonskega besedila za urejanje si- 
stema ekonomskih odnosov s tujino, na 
seji dne 3. junija 1985 na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije ugotavlja, da je bilo v široki 
razpravi o osnutku zakona o deviznem 
poslovanju, osnutku zakona o kreditnih 
odnosih s tujino in o osnutku zakona o 
prometu blaga in storitev s tujino predv- 
sem v združenem delu ocenjeno, da 
predloženi osnutki zakonov ne zagotav- 
ljajo potreb in interesov združenega dela 
za večji izvoz. Hkrati so bile oblikovane 
številne pripombe, ponudbe in predlogi 
za prehodno in trajno urejanje sistema 
ekonomskih odnosov s tujino na temeljih 
dolgoročnega programa gospodarske 

stabilizacije in separata o elementih poli- 
tike in sistema ekonomskih odnosov s 
tujino. 

Na podlagi teh ugotovitev in predlogov 
sta Izvršna sveta Skupščine SR Slovenije 
in Sabora SR Hrvatske pripravila delovno 
zasnovo zakonskega besedila urejanja 
sistema ekonomskih odnosov s tujino, 
kot možni pristop za urejanje teh vpra- 
šanj v skladu z dolgoročnim programom 
gospodarske stabilizacije. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
je delovno zasnovo zakona o urejanju 
ekonomskih odnosov s tujino poslal de- 
legatom v zborih skupščine SR Slovenije. 
Delovno zasnovo zakona so obravnavala 
in podprla pristojna delovna telesa zbora 
kot možno podlago za ureditev sitstema 
ekonomskih odnosov s tujino. 

3. Zbor na podlagi obravnave v delov- 
nih telesih predlaga vsem temeljnim de- 
legacijam in skupinam delegatov, OZD in 
drugim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, družbenopolitičnim organi- 
zacijam in republiškima družbenima sve- 
toma za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko in za vprašanja družbene 
ureditve, da delovno zasnovo osnutka za- 
kona obravnavajo in zavzamejo stališča 
do predlaganih rešitev. Zbor posebej pri- 

poroča, da Gospodarska zbornica Slove- 
nije in Samoupravna interesna skupnost 
SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino v skupnem dogovoru organizirata 
kar najširšo razpravo o delovni zasnovi 
zakona in s tem pripomoreta k vsebinsko 
učinkoviti obravnavi. 

Delovna telesa zbora bodo stališča, 
predloge in pripombe iz razprav obravna- 
vala in predlagala zboru nadaljnji posto- 
pek v zvezi z delovno zasnovo osnutka 
zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da v nadaljnjem 
postopku priprave zakonov o deviznem 
sistemu in kreditnih odnosih s tujino so- 
delujejo z Zveznim izvršnim svetom in da 
pri tem izhaja iz usmeritev, ki so vsebova- 
ne v delovni zasnovi, ki sta jo sprejela 
Izvršna sveta Sabora SR Hrvatske in 
Skupščine SR Slovenije. 

5. Zbor nalaga svoji delegaciji v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije, da pri razpravah o možnih reši- 
tvah sistema ekonomskih odnosov s tuji- 
no izhaja tudi iz predlaganih usmeritev, 
vsebovanih v delovni zasnovi zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino. 

SKLEPA 
Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o sprejetih ukrepih in aktivnostih 
za odpravljanje najbolj perečih problemov v kmetijstvu in živilski industriji 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 49. seji dne 4. junija 1985 obravnaval 
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o sprejetih ukrepih in aktivno- 
stih za odpravljanje najbolj perečih pro- 
blemov v kmetijstvu in živilski industriji 
in na podlagi 255. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 
1. Zbor občin sprejema poročilo Izvrš- 

nega sveta Skupščine SR Slovenije o 
sprejetih ukrepih in aktivnostih za od- 
pravljanje najbolj perečih problemov v 
kmetijstvu in živilski industriji. 
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2. Za celovito izvajanje ugotovitev in 
sklepov, sprejetih k analizi uresničevanja 
politike razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
živilske industrije v SR Sloveniji, je po- 
trebno nadaljevati z izvajanjem nalog, ki 
so navedene v poročilu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in sklepih skupš- 
čine. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj ob poročilu o izvajanju resolucije v 
letu 1985 poroča o nadaljnjih ukrepih in 
aktivnostih ter po možnosti tudi o neka- 
terih učinkih sprejetih ukrepov in aktiv- 
nosti za izboljšanje ekonomskega polo- 
žaja kmetijskih in živilskih organizacij 
združeneg dela. 

ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA 

Zbor združenega dela 
je ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o 
sprejetih ukrepih za 
odpravljanje perečih 
problemov v kmetijstvu 
sprejel sklep v enakem 
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besedilu, le da je v 2. 
točki dodan zadnji stavek, 
ki se glasi: 

»V'zvezi s tem naj Ljubjanska banka- 
Združena banka predloži na sejo zbora 
26. junija 1985 pismeno poročilo o aktiv- 
nosti pri uresničevanju ugotovitev in 

sklepov skupščine.« 
In v 3. točki zadnji stavek, ki se glasi: 
»Pri tem naj upošteva pripombe in sta- 

lišča, dana na seji zbora 4. julija 1985". 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga uporabe namenskih sredstev za krepitev materialne osnove 
raziskovalnih in izobraževalnih programov na prednostnih področjih 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 4. junija 1985 obravnavala 
predlog uporabe namenskih sredstev 
za krepitev materialne osnove razisko- 
valnih in izobraževalnih programov na 
prednostnih področjih in na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela naslednji 

SKLEP: 

1. Zbor združenega dela in Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije soglašata s 

predlogom uporabe namenskih sredstev 
za krepitev materialne osnove raziskoval- 
nih in izobraževalnih programov na pred- 
nostnih področjih. 

2. Zbora ugotavljata, da predlog upo- 
rabe namenskih sredstev omogoča dose- 
ganje razvojnih ciljev, opredeljenih v re- 
soluciji za leto 1985 na področjih tehno- 
loško-razvojnega prestrukturiranja. 

3. Zbora nalagata nosilcem programi- 
ranja v raziskovalnih in izobraževalnih 
skupnostih, da vsa združena sredstva na- 

menjajo za vzgojo inovativnih delavcev in 
za njihovo povezovanje z drugimi delavci 
v razvojne projekte. 

4. Skupščina Raziskovalne skupnosti 
Slovenije in Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije naj ob pripravi os- 
nutka resolucije za leto 1986 poročata 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju dogovorjenih obveznosti, zla- 
sti glede vključevanja delavcev v razvoj- 
ne projekte in o prehodu raziskovalnih 
kadrov v organizacijah združenega dela. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o zdravstvenem varstvu 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 4. junija 1985 obravnavala osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu in na 
podlagi drugega odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zdravstvenem var- 
stvu se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva mnenja, predloge 
in pripombe delovnih teles skupščine in 
zbora, stališča družbenopolitičnih orga- 
nizacij ter predloge in stališča iz razprave 
na seji zbora, še zlasti pa naslednje 
usmeritve: 

- V dosedanjih razpravah je bila potr- 
jena ugotovitev, da je zaradi specifične 
narave dela v zdravstvu delo preko pol- 
nega delovnega časa zaradi nudenja ne- 
prekinjenega zdravstvenega varstva po- 
trebno. 

Na podlagi določb zakona o delovnih 
razmerjih, po katerih lahko delavci dolo- 
čijo s samoupravnimi splošnimi akti o 
delovnih razmerjih, da bodo izjemoma za 
omejeno dobo delali preko polnega de- 

lovnega časa, če družbeni interes in na- 
rava dejavnosti terjajo, da se brez preki- 
nitve opravijo določena dela oziroma na- 
loge v skladu s pogoji, ki jih določajo 
zakoni, je potrebno z zakonom o zdrav- 
stvenem varstvu določiti pogoje, ko je 
delavec dolžan delati preko polnega de- 
lovnega časa ter največje možno število 
ur, ki jih delavec v navedenih primerih 
izjemoma lahko dela preko polnega de- 
lovnega časa v enem mesecu. Poleg dela 
preko polnega delovnega časa, ki naj 
istočasno pomeni tudi poseben delovni 
pogoj, naj zakon uredi še inštitut stalne 
pripravljenosti, ki naj bo tudi poseben 
delovni pogoj delavca zdravstvene orga- 
nizacije, med katero mora biti delavec 
vsak čas dosegljiv zaradi morebitne po- 
trebe po zdravstvenih storitvah. Konkret- 
no organizacijsko opredelitev tega inšti- 
tuta pa naj zdravstveni delavci glede na 
konkretne potrebe in možnosti posamez- 
ne organizacije uredijo sami v svojih sa- 
moupravnih splošnih aktih. 

Zakon pa mora vsebovati temeljne reši- 
tve, ki bodo zagotavljale enotno urejanje 
dela preko polnega delovnega časa. 

- Glede na opozorilo Ustavnega so- 
dišča SR Slovenije Skupščini SR Sloveni- 
je, ki se nanaša na izvajanje 49. in 50. 
člena zakona o zdravstvenem varstvu 
zbor meni, da je treba v primerih iz 49. 

člena zakona čas in dolžino trajanja pra- 
vice do nadomestila osebnega dohodka 
delavca, ki je postal začasno nezmožen 
za delo zaradi poškodbe pri delu ali po- 
klicne bolezni in mu je prenehalo delov- 
no razmerje, urediti enotno z zakonom za 
ves čas trajanja nezmožnosti za delo. 

Glede pravice do nadomestila osebne- 
ga dohodka delavca ob začasrii zadrža- 
nosti z dela zaradi bolezni iz 50. člena 
zakona, ki mu je prenehalo delovno raz- 
merje, pa sta zbora mnenja, da je potreb- 
no čas in dolžino trajanja te pravice dolo- 
čiti enotno z zakonom; dolžino trajanja te 
pravice pa naj predlagatelj še prouči. 

- Glede na široko razpravo, ki je pote- 
kala o analizi uresničevanja svobodne 
menjave dela v družbenih dejavnostih v 
SR Sloveniji in v kateri je bila podprta 
usmeritev za racionalnejšo in bolj učin- 
kovito samoupravno organiziranost, naj 
predlagatelj prouči možnost, da bi do 
obravnave predloga zakona predložil tu- 
di možne spremembe samoupravne or- 
ganiziranosti zdravstvenih skupnosti. 

4. Predlagatelj naj skupaj s skupščino 
Zdravstvene skupnosti Slovenije ob 
predložitvi predloga zakona odgovori tu- 
di na tista vprašanja in predloge, ki so bili 
dani v razpravi na seji zbora, še zlasti v 
zvezi s solidarnostjo in ne zahtevajo 
sprememb zakona. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu 
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1984 

Zbor združenega dela Skupščine SR letu 1984 in na podlagi 255. člena po- SKLEP 
Slovenije je na 48. seji dne 4. junija 1985 slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 1 7h.r Wo(„ c,n ... CD 
obravnaval poročilo o delu Službe druz- .. '• Zbor združenega dela Skupščine SR 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji v naslednji Slovenije sprejema letno poročilo o delu 
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Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji za leto 1984, ki ga je predložila 
Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji, skupaj z uvodno besedo pred- i 
stavnika službe. 
2. Zbor poudarja, da je v poročilu na 
pregleden način prikazano delo službe, 
ki je bilo usmerjeno v uresničevanje na- 
log, opredeljenih v programu dela služ- 
be, opozarja pa tudi na dejavnost, ki jo je 
služba usmerila v izvajanje nalog v zvezi 
z uresničevanjem politike gospodarske 
stabilizacije. . 

3. Zbor poudarja, da so sklepi zbora, 
sprejeti ob obravnavah v preteklih letih, 
še vedno aktualni, zato naj služba tudi v 
prihodnje usmeri svojo dejavnost v izva- 
janje nalog, opredeljenih z resolucijo o 
družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1985 in uresničevanje 
ciljev in nalog sprejetih z dolgoročnim 
načrtom gospodarske stabilizacije. Po- 
sebno pozornost pa naj nameni zlasti: 

- tekočemu obveščanju o izvajanju 
posameznih ukrepov tekoče gospodar- 
ske politike ter njihovemu vplivu na go- 
spodarjenje in finančne rezultate upo- 
rabnikov družbenih sredstev; 

- odpravljanju problemov, ki se po- 
javljajo pri izvajanju posameznih zako- 
nov, predvsem zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in do- 
hodka ter o ugotavljanju in razporejanju 
prihodka ter drugih aktov s področja 
obračunskega sistema; 

- iskanju rešitev za odpravo motenj, 
ki so nastale pri zagotavljanju in porabi 
sredstev za naložbe v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvod- 
nje ter pri zagotavljanju sredstev za infra- 
strukturne dejavnosti; 

- odpravljanju podvajanja v različnih 
fazah evidenčne in informativno-analitič- 
ne dejavnosti, ki se še vedno, čeprav v 
manjšem obsegu, pojavlja v posameznih 
občjnah; 

- nadaljevanju z aktivnostmi za po- 
enostavitev in delno ukinitev periodičnih 
in knjigovodskih informacij pri uporabni- 
kih ter poenostavitev bilančnih obrazcev 
periodičnega obračuna za prvo trimeseč- 
je leta. 

4. Služba družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji naj skupaj z Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije pripravi predlog 
za uresničitev stališč in predlogov, nave- 
denih v uvodni besedi predstavnika Služ- 
be družbenega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji. Te predloge naj posredujeta dele- 
gatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
in delegaciji Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ Jugoslavije, z nalogo, da jih posre- 
dujeta v Skupščini SFR Jugoslavije. 

4. Zbor podpira ugotovitve, predloge in 
stališča Odbora za finance in Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter predla- 
ga Službi družbenega knjigovodstva, da 
jih prouči in upošteva pri svojem delu.. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine Slovenije ob obravnavi poročila Občinske konference 
SZDL Ljubljana Bežigrad o opravljenih aktivnostih v zvezi z gradnjo skladišča 
radioaktivnih odpadkov na področju reaktorskega centra v Podgorici, sklepov 
Skupščine občine Domžale v zvezi z gradnjo tega skladišča ter stališč Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije do navedenih pobud, zahtev, predlogov in sklepov 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 49. seji dne 4. junija 1985 obravnaval 
poročilo Občinske konference SZDL 
Ljubljana Bežigrad o opravljenih aktiv- 
nostih v zvezi z gradnjo skladišča radio- 
aktivnih odpadkov na področju reaktor- 
skega centra v Podgorici, sklepe Skupš- 
čine občine Domžale v zvezi z gradnjo 
tega skladišča ter stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije do nave- 
denih pobud, zahtev, predlogov in skle- 
pov in na podlagi 255. člena poslovnika 

Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
zavezuje Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, da svoja stališča, predložena zbo- 
ru v zvezi z gradnjo skladišča radioaktiv- 
nih odpadkov na območju reaktorskega 
centra v Podgorici dopolni tako, da bodo 
iz njih in iz ustreznih navodil republiškim 

upravnim organom jasno razvidna tudi 
zagotovila, zahtevana v razpravi v zboru 
in predloženem gradivu. 

2. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije, da v 6 mesecih poroča 
Skupščini SR Slovenije o uresničevanju 
svojih dopolnjenih stališč ter pobud, zah- 
tev, predlogov in sklepov iz občin Ljub- 
ljana Bežigrad in Domžale v zvezi z grad- 
njo skladišča radioaktivnih odpadkov na 
območju reaktorskega centra v Podgo- 
rici. 

IZ VSEBINE 
št. 13 (20. junija 1985) 
Začele so se razprave o SIS materialne pro- 
izvodnje 

- Oblikovanje cene je eno od ključnih 
vprašanj 

- V obalno-kraški regiji so za poenosta- 
vitve 

- Zasavje: Reorganizacija je edina in pra- 
vilna pot 

- Severno-primorska regija: Združevanje 
SIS ne bi bilo vedno smotrno 

- Notranjska regija: Podpora temeljnim 
usmeritvam iz gradiva 

občanj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

iLjubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 

Gospodarski vestnik objavlja: 
Gospodarski vestnik v številki 22 z dne 14. junija 1985 
objavlja SKLEPE IN UGOTOVITVE Izvršilnega odbora 
Gospodarske zbornice Slovenije o družbenoeknomskem 
položaju notranje trgovine v SR Sloveniji (ESA 710). 
Sklepe in ugotovitve bodo posredovale v obravnavo repu- 
bliški skupščini. 
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ANALIZE IN OCENE 

Nezadovoljiv ekonomski položaj in pogoji 

gospodarjenja PTT prometa 

• Na eno pošto v Jugoslaviji pride 68 km2 oziroma 6.120 prebivalcev, na poštni 
nabiralnik pa 11 km2 ali 960 prebivalcev 
• V skupnih PTT storitvah so poštne usluge udeležene s 6,7 odstotka, 
telegrafske 1,2, telefonske pa s 92,1 odstotka 
• Število izgubljenih priporočenih pošiljk v mednarodnem prometu se je 
zmanjšalo od 88,55 za pakete na 75,72 odstotka 
• Visoka stopnja amortizacije mednarodnega telefonskega prometa z 29 držav 
v katerega je vključeno 98,4 odstotka skupnega števila telefonskih priključkov 
• V telefonsko mrežo JPTT je vključeno prek 2 milijona in 300 tisoč naročnikov, 
skupno število telefonskih aparatov pa je konec aprila 1984 znašalo 3 milijone 
in 70 tisoč 

V poročilu o stanju in pro- 
blemih delovanja PTT prometa 
Jugoslavije v letu 1984, ki gaje 
pripravila Skupnost jugoslo- 
vanskih PTT in poslala Skupš- 
čini SFRJ v obravnavo, so zaje- 
ta najaktualnejša vprašanja 
delovanja te gospodarske pa- 
noge v preteklem letu in naka- 
zane smeri za reševanje posa- 
meznih vprašanj. Obravnava 
tega poročila je v pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin. 

POŠTNI PROMET 
Razširjenost poštnega pro- 

meta je, kot je poudarjeno v 
poročilu, zaradi različne stop- 
nje razvitosti, precej neizena- 
čena, zato je prebivalstvo ne- 
enakomerno pokrito s PTT sto- 
ritvami. Na eno pošto pride 68 
km2 oziroma 6120 prebivalcev. 
Toda na 1 poštni nabiralnik, 
kot del sredstev poštnega 
omrežja, pride 11 km* oziroma 
960 prebivalcev. 

Poštni promet (notranji in 
mednarodni) je organiziran ta- 
ko, da deluje kot enotni tehno- 
loški sistem. Izjemoma se po- 
samezni deli tehnološkega 
procesa uredijo tudi drugače 

oziroma za določeno območje, 
kadar to ne vpliva na enotnost 
tehnološkega sistema, prispe- 
va pa k boljši organizaciji, 
smotrnejšemu poslovanju in 
kakovostnejšem opravljanju 
PTT storitev. 

V poročilu je prikazan pose- 
ben pregled razvoja zmogljivo- 
sti poštnega omrežja v nekate- 
rih evropskih državah in v 
SFRJ. Tako pride v Švici na 
eno pošto 1644 prebivalcev, v 
Avstriji - 2932, Franciji - 3140, 
Madžarski - 3327 in v Jugosla- 
viji - 6124 prebivalcev. 

Obenem je število storitev 
na sto prebivalcev v letu 1984 
znašalo 4372 pisemskih stori- 
tev in 56 paketov. V skupnih 
PTT storitvah so pošte udele- 
žene s 6,7 odstotka, telegraf- 
ske (z impulzi) 1,2 in telefon- 
ske z 92,1 odstotka. 

V tem dokumentu je poudar- 
jeno, da se kljub stalni razširi- 
tvi in modernizaciji bank pri 
nas storitve v plačilnem pro- 
metu prek pošt nenehno pove- 
čujejo. K temu prispeva do- 
stopnost poštnega omrežja 
uporabnikom. 

Kakovost poštnih pošiljk v 
zadnjih nekaj letih ne kaže po- 

sebnih sprememb. Od leta 
1976, ko je bil odpravljen pošt- 
ni nočni letalski prevoz, se 
poštne pošiljke prevažajo po 
kopnu in delno po morju. Ka- 
kovost tega prevoza je precej 
odvisna od PTT organizacij, 
toda v letu 1984 še vedno ne 
zadovoljuje. 

VARNOST POŠTNIH 
POŠILJK 

V preteklem letu, je poudar- 
jeno v poročilu, so bili doseže- 
ni dobri uspehi pri povečanju 
varnosti poštnih pošiljk, zlasti 
tistih iz mednarodnega prome- 
ta. Z uporabo posebnega skle- 
pa Skupščine Skupnosti JPTT 
je bil odstotek izgubljenih po- 
šiljk v letu 1984 zmanjšan, in 
sicer pri priporočenih pošilj- 
kah 88,55 odstotka, za pakete 
75,72 odstotka v mednarod- 
nem prometu, medtem ko se je 
število izgubljenih paketov v 
notranjem prometu zmanjšalo 

za 43 odstotkov. Hkrati so se 
precej zmanjšali zneski od- 
škodnine za izgubljene pošilj- 
ke v mednarodnem prometu 
(za 61,92 odstotka) v primerja- 
vi z letom 1983. 

Z okrepljenimi varnostnimi 
ukrepi in uporabo posebnih 
predpisov o ravnanju s pošilj- 
kami med procesom si PTT or- 
ganizacije prizadevajo za 
zboljšanje kakovosti poštnih 
storitev in manjše pogrešanje 
pošiljk med prenosom. Na rav- 
ni republik in pokrajin so bili 
organizirani in delujejo centri 
za zaščito, opremljeni s sodob- 
no opremo, prek katere gredo 
vse pošiljke za tujino in iz tuji- 
ne, da bi se pregledala njihova 
vsebina oziroma zavarovali lju- 
dje in premoženje pred eksplo- 
zivnimi in drugimi nevarnimi 
sredstvi, ki bi se utegnila najti 
v poštnih pošiljkah. 

Za telegrafsko omrežje JPTT 
je značilno, da posebno 
omrežje za prenos telegramov 

POROČILO O STANJU IN PROBLEMIH DELOVANJA 
PTT PROMETA JUGOSLAVIJE V LETU 1984 
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ni zgrajeno, zato se teleks 
omrežje uporablja za opravlja- 
nje naročniškega in javnega 
telegrafskega prometa. Notra- 
nji in mednarodni teleks pro- 
met sta v celoti avtomatizirana. 
V mednarodnem prometu se 
zveze vzpostavljajo polavto- 
matsko le z malim številom dr- 
žav, ki niso avtomatizirale svo- 
jega omrežja. 

V posameznih delih države 
zmogljivosti teleks omrežja ne 
zadoščajo glede na potrebe. 
Prav tako ni zgrajeno javno 
omrežje za prenos podatkov 
pa tudi nove teiematik službe 
še niso uvedene v omrežje 
JPTT. Število teleks naročni- 
kov na 10.000 prebivalcev je 
znašalo v vsej državi 4,9 od- 
stotka, kar v primerjavi s pred- 
hodnim letom predstavlja po- 
večanje za 0,2 odstotka. Ta go- 
stota ustreza gostoti slabše 
razvitih evropskih držav. 

V primerjavi z letom 1983 se 
je število prejetih telegramov 
zmanjšalo za 1,4 odstotka. Po- 
večanje števila teleks in tele- 
fonskih naročnikov naj bi pri- 
peljalo do večjega zmanjšanja 
teh storitev, je poudarjeno v 
poročilu, kot je to v drugih dr- 
žavah, vendar izredno nizke 
cene telegrama vplivajo na to, 
da uporabniki pogosto pošilja- 
jo telegrame namesto pisem, 
število odhodnih mednarodnih 
telegramov se je zmanjšalo za 
16,5 odstotka, število dohod- 
nih telegramov v mednarod- 
nem prometu pa je upadlo za 3 
odstotke. Impulzi teleks naroč- 
nikov so upadli za 9,5 Odstot- 
ka, odhodne storitve v medna- 
rodnem teleks prometu pa so 
se povečale za 9,6 odstotka. 

Kakovost teleks prometa bi 
lahko ocenili kot dobro, če- 
prav se na nekaterih območjih 
zveze težje vzpostavljajo, ka- 
kovost prenosa pa je zadovolji- 
va. Od vseh prenesenih tele- 
gramov jih je manj kot 0,001 
odstotka prekoračilo rok za 
prenos in vročitev. 

TELEFONSKA MREŽA 
V predhodnih petih letih je 

bila povprečna stopnja rasti 
zmogljivosti krajevnih telefon- 
skih central 12,3 odstotka. Go- 
stota telefonov na 100 prebi- 
valcev je 13,3 telefona, glavnih 
telefonskih priključkov pa 10. 
V avtomatski krajevni in med- 
krajevni telefonski promet je 
vključenih 99,7 odstotka na- 
ročnikov. 

Za telefonsko omrežje je 
značilna tudi visoka stopnja 
avtomatizacije mednarodnega 
prometa z 29 evropskimi drža- 
vami, v katerega je vključenih 
98,4 odstotka vseh telefonskih 
priključkov. Še vedno pa je ve- 
liko število ročnih central - v 

869 naseljenih krajih, s čimer 
se zavira proces avtomatiza- 
cije. 

V telefonsko omrežje JPTT 
je vključenih prek 2,300.000 
naročnikov, celotno število te- 
lefonskih aparatov ob koncu 
leta pa je znašalo okrog 3 mili- 
jone 70 tisoč. 

S srednjeročnim planom 
1981-1985, kot je poudarjeno 
v poročilu, je bila predvidena 
graditev dveh milijonov novih 
telefonskih priključkov, tako 
da bi bilo ob koncu leta 1985 
celotno število priključkov 
3,852.000. V obdobju 
1980-1984 je bilo zgrajenih 
1,020.437 priključkov, kar 
predstavlja 51 odstotkov pred- 
videnega plana. Lahko torej 
ocenimo, da do konca leta 
1985 ne bo realiziranih več kot 
60 odstotkov predvidenega 
števila priključkov. 

Realizacija plana pri graditvi 
krajevne mreže je približno 50 
odstotkov, pri gradnji prenos- 
nih sistemov pa pod 40 odstot- 
kov, medtem ko je realizacija 
razširitve med tranzitnimi ob- 
močji manj kot 20 odstotkov. 

Sedanje mednarodne zmog- 
ljivosti ne zadovoljujejo popol- 
noma potreb mednarodnega 
prometa, je poudarjeno v po- 
ročilu, in se sprejemajo ukrepi, 
da bi bilo to vprašanje čim prej 
rešeno. Graditev medkrajevnih 
central ter magistralnih in 
mednarodnih sistemov je v za- 
mudi, kar povzroča blokiranja, 
ki se pojavljajo tudi med posa- 
meznimi tranzitnimi centra- 
lami. 

KAKOVOST 
TELEFONSKEGA 
PROMETA 

Kar se tiče kakovosti telefon- 
skega prometa lahko poudari- 
mo, da ima tendenco upada- 
nja. Največje izgube se pojav- 
ljajo v nižjih ravneh omrežja, 
vendar se tudi na relacijah 
med tranzitnimi centralami po- 
javljajo precej večje izgube od 
dovoljenih. 

Tudi stanje glede telefon- 
skega prometa na turističnem 
območju Jadrana med turistič- 
no sezono je zelo neugodno. 
Zaradi tega je treba znatno 
razširiti vse telefonske zmoglji- 
vosti tega območja. Ker turi- 
stična sezona ne traja vse leto, 
se postavlja vprašanje stro- 
škov graditve telefonskega 
omrežja za tako velik promet. 
Da bi to vprašanje ustrezno re- 
šili, je treba iskati rešitev v 
združitvi sredstev JPTT s turi- 
stičnim gospodarstvom, pri 
čemer imajo pomembno vlogo 
tudi družbenopolitične skup- 
nosti. 

Nadaljnje izboljšanje med- 

narodnega prometa bi, poleg 
povečanja mednarodnih 
zmogljivosti, dosegli z avtoma- 
tizacijo medcelinskega prome- 
ta. Toda da bi prišlo do tega, je 
treba poprej rešiti vprašanje si- 
stema tarifiranja telefonskega 
prometa. 

V poročilu je predstavljena 
tudi organizacija PTT služb na 
hribovsko-planinskih obmej- 
nih območjih. Poudarjeno je, 
da je bilo od 38 novih enot PTT 
omrežja v letu 1984 več kot 
polovica odprtih na hribovsko- 
planinskem območju kljub pri- 
zadevanju PTT organizacij po- 
trebe PTT uporabnikov niso 
popolnoma zadovoljene. Ta 
področja so zelo oddaljena od 
enot PTT omrežja, zaradi tega 
približno 0,5 odstotka oziroma 
73.000 prebivalcev ni zajetih v 
dostavo poštnih pošiljk. 

Graditev telefonskega 
omrežja v hribovsko-planin- 
skih, nerazvitih in oddaljenih 
oziroma vaških območjih je 
poseben problem in izrednega 
pomena za nadaljnji gospo- 
darski in družbeni napredek 
teh območij, splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samo- 
zaščito. 

POSLOVANJE PTT 
Poseben del poročila je po- 

svečen znanstveno-raziskoval- 
nemu in razvojnemu delu v 
Skupnosti PTT, kot tudi go- 
spodarskem poslovanju. Po 
povprečni letni stopnji rasti za 
obdobje od leta 1976 do leta 
1980 so imele cene PTT stori- 
tev sorazmerno najnižjo stop- 
njo rasti. Take stopnje so pri- 
spevale k poglabljanju dispari- 
tetnih odnosov z drugimi ce- 
nami. S takšnimi razmerji cen 
PTT storitev je bilo treba vsto- 
piti tudi v tekoči srednjeročni 
plan in so se paritetni odnosi 
cen PTT storitev in drugih pro- 
izvodov še naprej poslabše- 
vali. 

Cene PTT storitev v tem ob- 
dobju so bile v dispariteti gle- 
de na cene proizvajalcev indu- 
strijskih proizvodov za približ- 
no 52 odstotkov, glede na ce- 
ne na drobno za okrog 25 od- 
stotkov, glede na cene storitev 
skupaj približno za 30 odstot- 
kov. Za odpravljanje teh dispa- 
ritet, kot je poudarjeno v poro- 
čilu, je potrebna korekcija cen 
PTT storitev v celoti za 40 do 
52 odstotkov. 

V zvezi s tem bi bilo treba 
vprašanje položaja PTT pro- 
meta v primarni delitvi prek 
cen PTT storitev v notranjem 
prometu reševati v skladu z za- 
konom o sistemu družbene 
kontrole cen, to je zagotoviti 
nadpovprečno rast s katero bi 
prišli do relativno najzadovolji- 
vejših razmerij v ravni cen PTT 

storitev. Obenem bi se na pod- 
lagi skupnih in dolgoročnih in- 
teresov organizacij združene- 
ga dela PTT prometa in drugih 
organizacij (uporabnikov PTT 
storitev) planirala takšna poli- 
tika primarne delitve prek cen, 
ki bi bila v skladu z njihovimi 
interesi. 

POLOŽAJ PTT 
ORGANIZACIJ V 
DEVIZNEM SISTEMU 

V delu poročila o položaju 
PTT organizacij v deviznem si- 
stemu je med drugim poudar- 
jeno, da je problem pravočas- 
ne poravnave obveznosti po 
konvencijah o opravljanju 
mednarodnega PTT prometa, 
ki se iz leta v leto ponavlja v tej 
dejavnosti, rešen z zagotovitvi- 
jo sredstev z enotnim odstot- 
kom iz skupnega deviznega 
priliva gospodarstva. S tem so 
tudi obveznosti po mednarod- 
nih konvencijah uvrščene v ka- 
tegorijo sp|pšnih družbenih 
obveznosti. Še naprej pa je od- 
prto vprašanje uvoza PTT 
opreme za realizacijo progra- 
ma razvoja PTT prometa ali 
dokompletiranja uvozne opre- 
me, ki je v funkciji. Zanj je tre- 
ba iskati rešitev v obstoječih 
predpisih ZIS v okviru plačil- 
no-bilančnih možnosti in pred- 
nosti, določenih z odlokom o 
skupni devizni politiki Jugosla- 
vije za leto 1985. 

V tem dokumentu je tudi po- 
udarjena možnost sodelovanja 
z domačo industrijo, ki se raz- 
en sprejetega sporazuma o 
dolgoročnem mednarodnem 
medsebojnem poslovno-teh- 
ničnem sodelovanju PTT orga- 
nizacij in proizvajalcev PTT 
opreme in montažerjev, odvija 
prav tako kot prej. Sporazum 
se ne uporablja in proizvajalci 
pri dogovarjanju še naprej 
zahtevajo od PTT organizacij 
delež pri plačilu opreme. Prav 
tako proizvajalci ne dostavljajo 
PTT organizacijam normativov 
delovne sile in materiala za 
montažna dela, oprema in teh- 
nična dokumentacija pa se po- 
šilja z veliko zamudo, zaradi 
česar še noben objekt ni bil 
zgrajen v roku. 

DELOVANJE PTT 
SISTEMA V DELOVNIH 
POGOJIH 

Telegrafsko-telefonske zve- 
ze so med bistvenimi dejavniki 
celotnega vodenja in povelje- 
vanja, zlasti v vojni in drugih 
izrednih razmerah. Do sedaj so 
bili sprejeti določeni ukrepi, da 
se odpornost in elastičnost si- 
stema zvez JPTT poveča in pri- 
lagodi za delo v izrednih raz- 
merah in v vojni. V takšne. 
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ukrepe sodi divezifikacija TT 
prometa in preklopitev na re- 
zervne smeri, graditev omrežja 
pomožnih centrov in pomož- 
nih centrov zvez, povezovanje 
z drugimi imetniki sistema 
zvez in drugo. 

Najpomembnejši ukrepi, ki 
so bili sprejeti v PTT sistemu 
so graditev kabelskega omrež- 
ja čez centralni del države 
KKSP Central, omrežje kablov 
čez srednje dalmatinske in 
kvarnerske otoke, zveze v Dal- 
matinski zagori, v Sloveniji, na 
Pešterju in drugo. 

V mednarodnih odnosih PTT 
organizacij se je v letu 1984- 
nadaljevalo sodelovanje in 
zboljševanje odnosov z vsemi 
državami Svetovne poštne zve- 
ze in Mednarodne zveze za te- 
lekomunikacije. To sodelova- 
nje in odnosi so imeli namen 
omogočiti kakovostnejše in 
uspešnejše opravljanje PTT 
prometa in prispevati k uresni- 
čitvi programa ekonomske sta- 
bilizacije s tujino. Posebna po- 
zornost je bila posvečena 
zboljšanju PTT prometa s so- 
sednimi državami, državami, s 

katerim imamo najrazvitejše 
ekonomsko sodelovanje in tu- 
ristično menjavo ter z država- 
mi v kateri živijo in delajo naši 
delavci in izseljenci, kot tudi z 
državami v razvoju. 

Vzpostavljanje zvez preko 
satelitov in včlanitev jugoslo- 
vanskih PTT v mednarodne or- 
ganizacije za telekomunikacij- 
ske zveze prek satelitov pome- 
ni, da smo postali sestavni del 
svetovnega sistema telekomu- 
nikacij prek satelitov. 

Celotna aktivnost Skupnosti 
JPTT na mednarodnem po- 

dročju je bila v funkciji zagoto- 
vitve čim ugodnejšega položa- 
ja našega PTT prometa na trgu 
PTT storitev, nadaljnjega teh- 
nološkega povezovanja in za- 
gotavljanja pogojev za izvoz 
PTT opreme. 

V sklepih, ki so priloženi na 
koncu poročila Skupnosti 
JPTT je posebej poudarjeno, 
da je treba z ustreznim siste- 
mom in ukrepi ekonomske po- 
litke zagotoviti, da bo PTT pro- 
met ocenjen kot gospodarska 
dejavnost ob uporabi ekonom- 
skih meril v gospodarjenju. 

Podružbljanje informativne dejavnosti 

• Podprte temeljne postavke in izražena splošna podpora prizadevanjem 
predlagatelja, da se preseže koncept klasičnega zakona o tisku in da se 
normativno uredijo načela sistema javnega obveščanja 
• Predloženo je, da imajo vsa javna glasila ustanovitelje, ki določajo 
programsko zasnovo in način oblikovanja programskih in izdajateljskih svetov 
• V zakonu bo treba izdelati in posebej označiti katere podatke in pod kakšnimi 
pogoji jih je treba zaščititi, ker javnost dela ni v nasprotju z interesi družbe 
• Večje pravice glavnemu uredniku pri uresničevanju uredniške in kadrovske 
politike 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom v Skupščini SFRJ 
povzetek javne razprave o os- 
nutku zakona o temeljih siste- 
ma javnega obveščanja. Prikaz 
tega akta smo objavili v glasi- 
lu, sprejet pa je bil 15. februar- 
ja 1984. Po sklepih Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ je Zvez- 
na konferenca SZDL o projek- 
tu tega zakona organizirala tri- 
mesečno javno razpravo, ki se 
je odvijala v številnih organiza- 
cijah združenega dela, pose- 
bej s področja obveščanja, na- 
to v precejšnjem številu občin, 
kot tudi v vseh republiških in 
pokrajinskih konferencah So- 
cialistične zveze in organizaci- 
jah Zveze novinarjev Jugosla- 
vije. Povzetek te razprave je 
pripravila Sekcija ZK SZDLJ za 
obveščanje in javno mnenje. 

Na podlagi pripomb, suge- 
stij in predlogov, od katerih so 
mnogi sprejeti, je pripravljen 
predlog zakona, ki ga bodo v 
kratkem obravnavali delegati v 
Zveznem zboru. 

PODPORA KONCEPTU 
OSNUTKA ZAKONA 

V povzetku je poudarjeno, 
da je bila v javni razpravi dana 
podpora osnutku zakona in da 
je bilo ocenjeno, da je ta zakon 
prispevek k boljšemu organizi- 
ranju družbe na samoupravnih 
in demokratičnih temeljih, kot 
tudi na usposabljanju, da 
opravlja svoje funkcije na po- 

dročju javnega obveščanja. Iz- 
ražena je bila tudi podpora pri- 
zadevanju predlagatelja, da 
preseže koncept klasičnega 
zakona o tisku in da normativ- 
no uredi načela sistema javne- 
ga obveščanja. 

Posebna pozornost je bila v 
razpravi posvečena načelnim 
določbam, ki se nanašajo na 
temeljne nosilce sistema ter v 
zvezi s tem na mesto in vlogo 
Socialistične zveze v sistemu 
obveščanja, posebej pa javne- 
ga obveščanja. Ob tem je bil 
izražen dvom, ali naj zakon in v 
kakšni meri, postavlja naloge 
tej družbenopolitični organiza- 
ciji. Prevladalo je mnenje, da 
glede na to, ker se delovni lju- 
dje in občani v skupnih druž- 
benopolitičnih odnosih ne po- 
javljajo kot posamezniki, am- 
pak samoupravno organizirani 
in združeni v svoje samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, v 
ZKJ, v družbenopolitične orga- 
nizacije, družbene organizaci- 
je in združenja - torej v Soci- 
alistični zvezi, je treba mesto 
in vlogo te organizacije defini- 
rati, izhajajoč z ustavo določe- 
nimi pravicami, da delovni lju- 
dje in občani v njej opravljajo 
najširšo kontrolo inštitucij si- 
stema, vključujoč tudi kontro- 
lo javnosti dela in delovanja 
sistema obveščanja v celoti, 
posebej pa javnega obveš- 
čanja. 

Na ta način bi ostale brez 
podlage kritične pripombe na 

določene določbe osnutka za- 
kona, s katerimi je vloga Soci- 
alistične zveze zmanjšana v 
glavnem na funkcijo ustanovi- 
telja gladila in kontrolnega or- 
gana. 

PODRUŽBLJANJE 
INFORMATIVNE 
DEJAVNOSTI 

Osrednje mesto v razpravi je 
bilo posvečeno podružbljanju 
informativne dejavnosti. Med 
drugim je poudarjeno, da mo- 
rajo imeti vsa javna glasila 
ustanovitelje, ki določajo pro- 
gramsko zasnovo, način obli- 
kovanja programskega ali iz- 
dajateljskega sveta ter sodelu- 
jejo pri uresničevanju kadrov- 
ske politike. 

Prav tako je treba podrobne- 
je določiti položaj organa po- 
družbljanja v obveščanju, 
predvsem pa načelno določiti, 
kdaj ti organi samostojno od- 
ločajo, kdaj odločajo s samou- 
pravnimi organi OZD informa- 
tivne dejavnosti, kaj obravna- 
vajo in o čem dajejo pobude in 
sprejmejo priporočila. Tako je 
predlog, da programski oziro- 
ma izdajateljski sveti samo- 
stojno in na predlog redakcije 
in odgovornega urednika, do- 

ločajo načrte uredniške politi- 
ke, ocenjujejo usklajenost 
uresničevanja s programsko 
zasnovo in o tem poročajo 
ustanovitelju ter dajo mnenje o 
izbiri poslovodnega organa in 
odgovornega urednika. Sveti 
tudi soodločajo s samouprav- 
nimi organi o tistih vprašanjih 
poslovne in razvojne politike, 
ki so neposredno povezana z 
uresničevanjem družbene 
funkcije javnih glasil, o vseh 
ostalih vprašanjih, na predlog 
redakcije, samoupravnih orga- 

■ nov in organizacij, ki so delegi- 
rale svoje člane v svet, sveti 
razpravljajo in dajejo pobude. 

V razpravi je bilo prav tako 
poudarjeno, da je treba določi- 
ti obveznosti redakcij, samou- 
pravnih in poslovodnih orga- 
nov,-kot tudi ustanoviteljev, da 
ustvarjajo zadovoljive družbe- 
ne in druge pogoje za delo or- 
ganov podružbljanja v infor- 
mativni dejavnosti. 

Posebej je bil podčrtan od- 
nos ustanovitelja glede izdaj, 
ki jih izdajajo velike novinar- 
ske hiše oziroma njihovi delav- 
ski sveti. Pozornost je bila 
usmerjena na dejstvo, da se v 
praksi pojavljajo različna meri- 
la ustanovitelja do matičnega 
dnevnoinformativnega glasila 

REŽIME JAVNE RAZPRAVE O OSNUTKU ZAKONA O 
TEMELJIH SISTEMA JAVNEGA OBVEŠČANJA 
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z ene in revijalnih ter drugih 
izdaj z druge strani. Program- 
ska usmeritev in konkretna 
uredniška politika teh izdaj se 
največkrat razlikuje od matič- 
nih izdaj in to ne samo po pro- 
fesionalnem izrazu in načinu 
tretiranja določene problema- 
tike, ampak največkrat tudi po 
politični usmeritvi. Da bi vse to 
premagali, je predlog, da bo 
ustanovitelj odgovoren za 
uresničevanje družbenega in- 
teresa v vseh izdajah posamez- 
ne organizacije. Na ta način bi 
bilo omogočeno, da se ustano- 
vitelj, čeprav bi imel možnosti, 
da prenese določene zadeve 
na izdajateljski svet, ne bi mo- 
gel odreči obveznosti zagotav- 
ljanja družbenega interesa v 
vseh izdajah. 

DRUŽBENO- 
EKONOMSKI POLOŽAJ 
OZD INFORMATIVNE 
DEJAVNOSTI 

V povzetku je poudarjeno, 
da je bilo v javni razpravi nače- 
to vprašanje načelne ureditve 
odnosa družbenoekonomske- 
ga položaja OZD informativnih 
dejavnosti ter oblika in vsebina 
prek katerih se uresničuje po- 
družbljanje informativne de- 
javnosti. Gre za način zagotav- 
ljanja samoupravnih pravic de- 
lavcev pri obveščanju, kot de- 
javnosti posebnega družbene- 
ga pomena in potrebo, da se 
še naprej podružblja. Ta vpra- 
šanja, kot je predloženo, bi ka- 
zalo urediti z zakonom o teme- 
ljih javnega obveščanja in z 
družbenim dogovorom, tako 
da bi bila točneje določena ob- 
veznost ustanovitelja, da pred 
izdajanjem javnega glasila 
oceni in določi pridobivanje 
dohodka OZD. Ustanovitelj pri 
tem ne bi smel v programski 
zasnovi in uredniški politiki 
postavljati zahtev, ki bi kršile 
samoupravne pravice delav- 
cev. Organizacije združenega 
dela informativne dejavnosti 
pa ne bi mogle zaradi komerci- 
alnih in drugih razlogov odsto- 
pati od sprejetih programskih 
zasnov. 

Prav tako je predloženo, da 
se obseg in oblike ekonomske 
propagande v javnih glasilih 
normirajo z zakonom, družbe- 
nim dogovorom ali kako dru- 
gače. Glede razmerij med or- 

gani podružbljanja in samou- 
pravnimi organi jih je treba po- 
staviti tako, da izražajo tudi 
najširši interes družbe, kon- 
kretna družbenoekonomska 
razmerja in pridobivanje do- 
hodka. Ker so nekatera od teh 
vprašanj urejena z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi 
sporazumi je treba z zakonom 
načelno določiti, da o vpraša- 
njih, ki jih določa družbeni do- 
govor, ustanoviteljski sklep ali 
statut, programski ali izdaja- 
teljski svet soodločajo s samo- 
upravnimi organi, o drugih 
vprašanjih pa sodelujejo na 
načelu enakopravnega odlo- 
čanja na svojem delovnem po- 
dročju. V primeru nesoglasja 
med vsemi organi pa odločitev 
sprejme ustanovitelj. Z zako- 
nom je treba tudi določiti OZD 
informativne dejavnosti oziro- 
ma javna glasila, njihove sa- 
moupravne asociacije in po- 
slovna združenja sprožajo v 
Socialistični zvezi splošna 
vprašanja razvoja, položaja, 
pridobivanja dohodka in zago- 
tavljanja medsebojnega sode- 
lovanja pri uresničevanju svoje 
družbene funkcije. 

PRAVICE, 
OBVEZNOSTI IN 
ODGOVORNOSTI VIRA 
INFORMACIJ 

V razpravi je bil dan poseben 
poudarek na temeljne pravice, 
obveznosti in odgovornosti vi- 
rov informacij. Največ pripomb 
se je nanašalo na določbe s 
katerimi se zaradi nujne potre- 
be zaščitijo določeni podatki: 
(državna in poslovna zaup- 
nost), viri informacij tretirajo 
restriktivno, njihove obvezno- 
sti do javnosti dela pa so se 
zmanjšale na nekaj formalnih 
inštitucij (državnih, družbenih 
in gospodarskih). Zato je nuj- 
no načelno označiti vse mož- 
nosti in inštitute, ki bi zagoto- 
vili široko javnost dela kot 
ustavno obveznost, s tem pa 
tudi veliko področje odgovor- 
nosti, organiziranosti in kom- 
petentnosti vira informacij. Iz- 
raženo je bilo mnenje, da je v 
zakonu treba izdelati in pose- 
bej označiti katere podatke in 
pod katerimi pogoji jih je treba 
zaščititi, ker javnost dela ni v 
nasprotju z interesi družbe in 
varnostju države. 

Pod viri informacij je treba 
predvsem razumeti delovne 
ljudi združene v temeljne sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti in organizirane v te- 
meljne oblike družbenopolitič- 
nega organiziranja. Informaci- 
je, ki jim služijo za samouprav- 
no odločanje in vodenje druž- 
benih zadev se ne morejo, kot 
je poudarjeno v povzetku, 
omejevati (niti s poslovno za- 
upnostjo) ker so neodtujljiva 
pravica delavcev. Zato je pred- 
loženo, da se predvidi obvez- 
nost delovnih ljudi in občanov, 
da opravljajo kontrolo svojih 
izvršilnih organov, ki so dolžni, 
da zagotovijo javnost dela. V 
zvezi s tem je omenjeno, da je 
kot vire informacij bolj treba 
tretirati delegatske skupščine, 
delavske svete in druge samo- 
upravne organe in šele nato 
ostale. 

Ustanoviteljem, svetom in 
redakcijam je treba z zakonom 
omogočiti, da začnejo posto- 
pek o določitvi odgovornosti 
tistih virov informacij, ki s 
skrajševanjem, prikrivanjem, 
dajanjem netočnih informacij 
ali oteževanjem, da bi do njih 
prišli, povzročajo škodo druž- 
bi. Isto načelo je treba upošte- 
vati tudi za javna glasila, če ne 
objavijo informacije, ki je po- 
membna za javnost, jo namer- 
no spremenijo ali narobe pre- 
nesejo. 

V zakonu je treba obdržati 
tudi institucijo prepovedi ali 
časovnega omejevanja (em- 
bargo), obenem pa tudi predvi- 
deti odgovornost za svobodno 
menjavo in širjenje informacij 
na področju vse države in do- 
stopnost informacije za vse 
subjekte javnega obveščanja 
pod enakimi pogoji. Prav tako 
je treba na enak način obrav- 
navati prekršek načela enake 
dostopnosti in svobodnega gi- 
banja informacij ter prekršek 
embarga, zaupnost informaci- 
je in podobno. 

IMENOVANJE 
DIREKTORJA IN 
ODGOVORNIH 
UREDNIKOV 

V razpravi je bila posvečena 
pozornost tudi vprašanjem, ki 
se nanašajo^ na direktorja in 
glavne urednike. Ocenjeno je 

da so rešitve, ki jih predvideva 
osnutek zakona ustrezne, raz- 
en ko je govor o glasilih v fede- 
raciji in je predložena dopol- 
njena določba, ki naj bi se di- 
rektno nanašala na glasila fe- 
deracije. 

Predloženo je tudi, da bi bilo 
treba funkcije direktorja in od- 
govornih urednikov praviloma 
razdeliti, da pa je to treba v 
zakonu fleksibilneje obdelati 
zaradi redakcij z majhnim šte- 
vilom zaposlenih. Prav tako se 
lahko razdelita tudi funkcija 
glavnega in odgovornega 
urednika. Sicer pa je bilo v raz- 
pravi poudarjeno, da osnutek 
zakona predvideva za glavne- 
ga urednika precej obveznosti, 
v primerjavi z maloštevilnimi 
pravicami in je predloženo, da 
se določi več pravic pri uresni- 
čevanju uredniške in kadrov- 
ske politike, da bi mogel čim 
uspešneje izvajati program 
usmeritve in uredniško politi- 
ko, za uresničevanje katere je 
odgovoren. Odgovornost za 
vsako objavljeno informacijo 
mora glavni urednik deliti z av- 
torjem, ki je prav tako odgovo- 
ren za vsebino, dejstva in pod- 
točke naštete v informaciji. 

Predloženo je, da se jasneje 
določi varstvo integritete 
osebnosti, organov in organi- 
zacij in v zvezi s tem določi, da 
se ne morejo objavljati nepre- 
verjeni podatki s katerimi se 
prizadene zmanjšanje dosto- 
janstva in ugleda osebnosti 
oziroma organov in organiza- 
cij, tako da se posamezniki, or- 
gani in organizacije ne razgla- 
šajo za krive, prej preden ni 
bila njihova krivica ugotovlje- 
na na sodišču ali drugem pri- 
stojnem organu. 

V povzetku je prav tako po- 
udarjeno, da je treba glede na 
to, ker gre za zakon o temeljih 
sistema javnega obveščanja, 
poleg določitve časa za uskla- 
jevanje republiških in pokrajin- 
skih zakonov o obveščanju z 
njegovimi določbami, oceniti 
tudi potrebo, da se tudi drugi 
specifični zakoni in drugi 
predpisi s tega področja uskla- 
dijo s tem zakonom v ustrez- 
nem roku. 

Na koncu je poudarjeno, da 
bo v Socialistični zvezi priprav- 
ljen tudi program ukrepov in 
aktivnosti za njegovo uresni- 
čevanje. 
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IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Doseženi so bili pogoji, da se zaustavi 

rast nezaposlenosti 

• Čeprav se je lani zaposlilo 260.000 novih delavcev, se je število oseb, ki 
iščejo delo, povečalo za 7 odstotkov, tako da jih 970.000 še čaka na zaposlitev 
• Zaradi neustreznega preventivnega varstva se poslabšuje zdravstveno stanje 
prebivalstva 
• Leta 1984 je bilo zaustavljeno upadanje realnih osebnih dohodkov, saj so se 
zmanjšali le za 7 odstotkov, med tem ko so bili leto prej za 10 odstotkov nižji 
9 Preskrbljenost z zdravili v državi je dobra, prav tako pa se je povečal njihov 
izvoz 

Ukrepi družbenopolitičnih 
skupnosti in delovnih organi- 
zacij so lani prispevali k ures- 
ničitvi planirane rasti zaposlo- 
vanja. Število brezposelnih se 
sicer ni zmanjšalo, vendar so 
bili zagotovljeni vsi pogoji, da 
bi letos v vsej državi zaustavili 
naraščanje brezposelnosti. 
Odločitev, da je družba pri- 
pravljena nadalje vztrajati na 
tej poti, je zapisana tudi v 
Družbenem dogovoru o teme- 
ljih skupne politike na področ- 
ju zaposlovanja, saj so se nje- 
govi podpisniki obvezali, da 
sprejmejo lastne programe 
uresničevanja tega dokumenta 
in zagotovijo njihovo realizaci- 
jo. Sprejem Dogovora in pro- 
gramov vseh družbenopolitič- 
nih skupnosti omogoča reše- 
vanje problema brezposelnosti 
v skladu s cilji Dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije. 

To poudarja Poročilo o delu 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo v 
letu 1984, ki ga je Zvezni izvrš- 
ni svet, skupaj s poročili o delu 
drugih zveznih organov in or- 
ganizacij, poslal Skupščini 
SFRJ v redno letno obravnavo 
in sprejem. Za ta dokument je 
sicer pristojen Zvezni zbor. 

ZAPOSLENOST IN 
ZAPOSLOVANJE 

Naraščanje zaposlenosti v 
družbenem sektorju je bilo la- 
ni, omenja Poročilo, v skladu z 
resolucijskimi predvidevanji. 
Število zaposlenih v družbe- 
nem sektorju se je povečalo za 
dva odstotka, tako da se je za- 
poslilo 260.000 novih delav- 
cev. Število zaposlenih šolanih 
pripravnikov je leta 1984 pre- 
seglo 70.000. V zasebnem 
kmetijstvu se je lani število za- 

poslenih povečalo za 35.000 
ljudi ali za 7 odstotkov. Vendar 
pa se je povečalo tudi število 
ljudi, ki iščejo delo, in sicer za 
7 odstotkov, tako da je zdaj 
970.000 brezposelnih. 

Dokument posebej omenja, 
da je bila na področju zaposle- 
nosti in zaposlovanja posebna 
pozornost namenjena predla- 
ganju ukrepov in dejavnosti za 
ublažitev problemov brezpo- 
selnosti v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. Prav tako je zapisano, da 
je na delu v tujini okoli 600.000 
jugoslovanskih državljanov, 
skupaj z družinskimi člani pa 
jih je več kot milijon, med njimi 
okoli 250.000 otrok in mladine 
do 18. leta starosti. Število ne- 
zaposlenih Jugoslovanov v tu- 
jini se je povečalo za 60.000, v 
domovino pa se je vrnjlo 
42.000 zdomcev. 

BREZ 
PREVENTIVNEGA 
VARSTVA 

Podatki o zdravstvenem sta- 
nju prebivalstva kažejo, da se, 
obravnavano v celoti., nadalje 
razvija. Vendar pa je za zadnji 
dve leti značilna stagnacija, 
lahko bi celo rekli, poslabševa- 
nje stanja, čemur je treba na- 
meniti kar največjo pozornost, 
opozarja Poročilo Komiteja. 
Tako se je na primer povečala 
umrljivost dojenčkov (od 29,9 
odstotka v letu 1981 na 31,7 
odstotka leta 1983), na posa- 
meznih območjih je nadalje 
več infekcijskih in parazitskih 
obolenj, ki se še naprej širijo, 
prav tako še vedno veliko ljudi 
zboli za tuberkulozo (okoli 74 
novih primerov na sto tisoč 
prebivalcev), obseg preventiv- 
nih ukrepov pa stagnira ali se 

zmanjšuje, posebej ko gre za 
cepljenja in sistematske pre- 
glede. 

Ne bi bilo upravičeno, doda- 
ja Poročilo, da bi poslabšanje 
zdravstvenega stanja pripiso- 
vali upadanju življenjskega 
standarda (čeprav gre tudi v 
določeni meri za te vplive), saj 
je raven razvitosti naše zdrav- 
stvene službe taka, da je te 
probleme mogoče učinkovito 
reševati tudi v najtežjih razme- 
rah. Razloge za tako stanje je 
treba predvsem iskati v pre- 
majhni usmeritvi zdravstvene 
službe k preventivni dejavno- 
sti. To dokazuje tudi vse večja 
poraba za zdravljenje v primer- 
javi s porabo za preventivno in 
dispanzersko dejavnost. 

Poročilo prinaša tudi podat- 
ke o materialnem položaju 
zdravstva, ki gotovo vpliva na 
neučinkovito in nekakovostno 
delo zdravstvenih služb. Re- 
striktivna politika na tem po- 
dročju traja že devet let (leta 
1975 je znašal delež sredstev 
za zdravstveno varstvo v na- 
rodnem dohodku še 6,70 od- 
stotka, medtem ko se je leta 
1983 zmanjšal na 4,70 odstot- 
ka, po ocenah pa je bil leta 
1984 še manjši). Delež investi- 
cijskih vlaganj v zdravstvo se 
je v vsej investicijski porabi 
prav tako zmnjšal, in sicer od 
1,7 odstotka v letu 1975, na 0,7 
odstotka leta 1983. Mimo tega 
so se povečali nepokriti od- 
hodki, ki zdaj znašajo 12 mili- 
jard dinarjev, približno toliko 
pa znašajo tudi neplačene ter- 
jatve zdravstvenih organizacij. 

Kot je poudarjeno, je Komite 
predlagal ukrepe za ublažitev 
težkega materialnega položaja 
zdravstva v okviru zveznih 
predpisov. Niso pa še bili izpe- 
ljani ukrepi, ki jih predvideva 
Dolgoročni program ekonom- 
ske stabilizacije, zahtevajo pa 
delovanje v okoljih, kjer pro- 
blemi nastajajo, in preprečeva- 
nje bolezni ter drugih vzrokov, 
ki vplivajo na obolevanje ljudi. 
Te in druge neracionalnosti, 
med drugim premajhna pove- 
zanost zdravstva in neustrezna 
uporaba zdravstvene tehnolo- 
gije, so bili zaviralni dejavniki 
pri prizadevanjih, da bi dejav- 
nosti zdravstva prilagodili raz- 
položljivim sredstvom. 

Najnovejše spremembe v 
zdravstvenih zakonih republik 
in pokrajin, poudarja Poročilo, 
kažejo prizadevanja, da bi 
zdravstvo vključili v skupne 
ukrepe ekonomske stabilizaci- 
je, vendar pa še ni prišlo do 
korenitih sprememb pri preu- 
smeritvi zdravstva, tako da še 
ni večjih uspehov. To posebej 
zadeva neposredno združeva- 
nje dela s področja gospodar- 
stva, kakor tudi dosledno izva- 
janje sprejetega koncepta iz- 
vajanja zdravstvenega varstva. 

Doseženi pa so začetni 
uspehi pri usklajevanju planov 
in programov predavanj za 
študente medicine in pri izpo- 
polnjevanju zdravnikov, uspe- 
hi pa so tudi na področju deli- 
tve dela in sodelovanja vodil- 
nih strokovnih inštitucij v drža- 
vi. Vendar so nujna še nadalj- 
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nja prizadevanja za celovito 
uresničitev teh nalog. 

PRESKRBA Z ZDRAVILI 
Glede preskrbljenosti z zdra- 

vili, kar je bil pred časom velik 
problem, Poročilo omenja, da 
je stanje na tem področju za- 
dovoljivo. precej pa se je pove- 
čal tudi izvoz. Nadaljnje uskla- 
jevanje bilance potreb in pla- 
nov proizvajalcev, kakor tudi 
politika cen bodo odpravili 
vzroke občasnih pomanjkanj 
zdravil, kar se je dogajalo lani. 
Zagotovljeni so tudi vsi pogoji 
za oblikovanje večjih rezerv 
določenih zdravil in drugega 
potrebnega sanitetnega mate- 
riala. Pripravljen pa je tudi 
Družbeni dogovor o razvoju 
bazične farmacevtske industri- 
je, ki odpira nove možnosti za 
zmanjševanje odvisnosti naše 
države od uvoza surovin, za 
večji izvoz in trajnejšo stabil- 
nost pri oskrbi z zdravili. 

Komite za delo, zdravstvo in 
socialno varstvo neposredno 
zagotavlja izvajanje določb Za- 
kona o prometu z zdravili in še 
desetih podzakonskih aktov, ki 
sodijo na to področje. Pri izva- 
janju teh predpisov, opozarja 
Poročilo, ni dovolj inšpekcij- 
skega nadzorstva nad kako- 
vostjo zdravil. 

POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

Na področju pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja je 
komite osrednjo pozornost na- 
menjal spremljanju in koordi- 
niranju dejavnosti pri izvajanju 

Zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. V okviru ukrepov 
za konsolidacijo gospodarstva 
je preučil možnosti za analizi- 
ranje temeljnih pravic iz tega 
zavarovanja. Ugotovil je, da ni 
nobenih izhodišč in pogojev 
za spreminjanje sistema pravic 
na tem področju. Z vidika 
ustreznega varstva materialne- 
ga položaja upokojencev pa se 
je Komite zavzel za čimbolj do- 
sledno izvajanje omenjenega 
Zakona. 

V Poročilu je prav tako zapi- 
sano, da je pregled vodenja 
matične evidence o zavarovan- 
cih in upravičencih do pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja pokazal, kako nujno je 
treba bolj koordinirati in uskla- 
jevati delo pri vodenju vseh 
evidenc na delovnopravnem 
področju. Morali pa bi tudi ra- 
cionalizirati matično evidenco. 

Poseben del Poročila je na- 
menjen gibanju osebnih do- 
hodkov. Opozorjeno je, da je 
zmanjševanje realnih osebnih 
dohodkov in življenjskega 
standarda posebej prizadelo 
družine z nizkimi prejemki, ka- 
kor tudi tiste ljudi, ki sredstva 
dobivajo preko samoupravnih 
interesnih skupnosti (upravi- 
čenci do otroških dodatkov, 
upokojenci z nizkimi pokojni- 
nami, upravičenci do socialnih 
pomoči, štipendisti, prejemni- 
ki nadomestil za čas brezpo- 
selnosti itd.). Z ukrepi socialne 
politike so bile sicer nekoliko 
ublažene posledice inflacije in 
rasti življenjskih stroškov za 
najbolj ogrožen del prebival- 
stva, vendar pa ti parcialni 

6f 
ukrepi ne morejo zamenjati 
trdne socialne politike, katere 
nosilec so združeno delo in 
njegove asociacije. 

Podatki kažejo, da so sred- 
stva za osebne dohodke naraš- 
čala počasneje od rasti dohod- 
ka in čistega dohodka, hitreje 
pa so naraščala sredstva za 
razširitev materialnih temeljev 
dela in rezervna sredstva. Še 
nadalje pa je osrednji problem 
upadanje realnih osebnih do- 
hodkov. Lani so se zmanjšali 
za 7 odstotkov, leta 1983 pa so 
bili za 10 odstotkov manjši. Po- 
ročilo ta gibanja ocenjuje kot 
pozitivna pri prizadevanjih, da 
bi zavrli upadanje realnih 
osebnih dohodkov. 

IZVAJANJE ZAKONOV 
Precej pozornosti Poročilo 

namenja tudi izvajanju zveznih 
zakonov s področja dela, 
zdravstva in socialnega var- 
stva. Glede pomembnega Za- 
kona o zdravstveni neoporeč- 
nosti živil in izdelkov za sploš- 
no porabo, saj njegovo izvaja- 
nje vpliva tudi na zdravstveno 
stanje prebivalstva, je zapisa- 
no, da stanje na tem področju 
še ni zadovoljivo. Posebej to 
velja za angažiranost republi- 
ških in pokrajinskih organov 
pri izvajanju predpisov. 

Na podlagi analize določb v 
republiških in pokrajinskih za- 
konih, ki urejajo delovna raz- 
merja, Poročilo ugotavlja, da 
ne vsebujejo takih določb, ki bi 
bile v nasprotju z določbami 
Zakona o združenem delu. 
Vendar pa je praksa v zadnjih 
letih pokazala, da je treba ne- 
katera vprašanja s področja 

delovnih razmerij in varstva pri 
delu urediti enotno in na enot- 
nih temeljih. 

Zakon o evidencah na delov- 
nem področju se ne izvaja 
sproti in dosledno. Sprejeti je 
treba ustrezne ukrepe, vključ- 
no z njegovimi spremembami 
in dopolnitvami. 

Glede varstva pri delu podat- 
ki kažejo, da se stanje v orga- 
nizacijah združenega dela iz 
leta v leto izboljšuje. To pa tudi 
pomeni, da imajo delavci vse 
bolj aktiven odnos do tega var- 
stva, inšpekcijske službe pa 
bolj zavzeto nadzorujejo izva- 
janje veljavnih predpisov. 

Komite se je ukvarjal tudi z 
drugim delom. Posebej uspeš- 
ni so bili njegovi stiki na med- 
narodnem področju. Ob 
upravnem nadzorstvu in dru- 
gih upravnih postopkih ter pri 
ocenjevanju izvajanja Zakona 
o varstvu državljanov SFRJ na 
začasnem delu v tujini v delov- 
nih enotah, ki izvajajo dela v 
Iraku in Libiji, je Komite ugoto- 
vil, da so nepravilnosti pri 
uresničevanju pravic in obvez- 
nosti ter odgovornosti teh de- 
lavcev. Na teh deloviščih tudi 
ne spoštujejo zakonskih pred- 
pisov o delovnem času, var- 
stvu pri delu in uresničevanju 
samoupravljanja. 

Kljub težavam pri delu na 
koncu Poročilo poudarja, daje 
omenjeni Zvezni komite lani v 
celoti izpolnil svoj delovni pro- 
gram. Izboljšala se je tudi ka- 
kovost dela, kar je bilo doseže- 
no z ustreznejšo razporeditvijo 
delavcev, boljšim izkorišča- 
njem individualnih sposobno- 
sti in v določeni meri z novimi 
zaposlitvami ustreznih kadrov. 

Stabilna varnostna situacija v državi 

# Aktivnost Zveznega sekretariata za notranje zadeve je bila v preteklem letu 
usmerjena na odkrivanje in preprečevanje okrepljenega delovanja notranjega 
in zunanjega sovražnika 

9 Varnostno stanje na Kosovu je še naprej zapleteno 
9 Uspešna in mnogotera aktivnost organov za notranje zadeve na mejnih 
prehodih 

9 Z gospodarskimi kriminalnimi deli je bila družba v preteklem letu oškodovana 
za 17 milijard dinarjev, med storilci teh del pa je veliko povratnikov in tistih, 
katerim so zaupane najodgovornejše naloge 

Kljub določenim negativnim 
vplivom, ki so jih pogojevale 
znane ekonomske in druge te- 
žave s katerimi se srečuje naša 
država, kot tudi intenzivnejše 
in agresivnejše podkopavanje 
posameznikov in skupin v dr- 
žavi in v tujini, nadaljnja rast 
kriminala (posebej gospodar- 

skega), slaba zaščitenost druž- 
bene lastnine pred požari in 
havarijami, veliko število žrtev 
v prometu in drugi nezaželeni 
pojavi, je bilo splošno varnost- 
no stanje v Jugoslaviji v prete- 
klem letu zadovoljivo. Varnost 
ustavnega reda je bila stabilna, 
v državi ni bilo množičnih ali 

težjih kršitev javnega reda in 
mira, osebna in lastninska var- 
nost državljanov, kot tudi sta- 

nje na državni meji, so bili za- 
dovoljivi. 

Te ugotovitve vsebuje Poro- 
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čilo o delu Zveznega sekretari- 
ata za notranje zadeve za leto 
1984, obravnavanje katerega 
je v pristojnosti Zveznega 
zbora. 

PREPREČENA 
TERORISTIČNA 
AKTIVNOJT 

V poročilu je najprej poudar- 
jeno, da je ta organ svojo aktiv- 
nost v preteklem letu usmerjal 
na dosledno uresničevanje na- 
log na področju varstva ustav- 
ne ureditve, javne varnosti, 
upravnih in drugih zadev iz 
svojega delovnega področja. 
Težišče njegovega dela je bilo 
na odkrivanju in preprečeva- 
nju dejavnosti notranjega in 
zunanjega sovražnika, zatira- 
nju kriminalitete vseh vrst (po- 
sebej gospodarske in tiste iz 
tujine) z ene in na krepitvi de- 
lovanja enotnosti organov za 
notranje zadeve ter njihovemu 
nadaljnjemu skupnemu uspo- 
sobljavanju z druge strani. 

S tem, da posveča posebno 
pozornost ustavni ureditvi, je 
sekretariat v preteklem letu 
uspešno spremljal in onemo- 
gočal sovražno dejavnost po- 
sameznikov in skupin v državi. 
Tako so organi za notranje za- 
deve zoper osebe, ki so delo- 
vale sovražno vložili 809 ka- 
zenskih in 4.268 ovadb za pre- 
krške. 

S sodelovanjem Službe dr- 
žavne varnosti v zveznem se- 
kretariatu ter republiških in 
pokrajinskih sekretariatov za 
notranje zadeve je bilo onemo- 
gočeno izvajanje raznih diver- 
zantsko-terorističnih in sub- 
verzivnih akcij, ki jih je priprav- 
ljala sovražna emigracija, po- 
sebej v času turistične sezone. 
Tako je bilo preprečeno vnaša- 
nje v državo eksploziva, orožja 
in prek 100.000 primerov raz- 
nega propagandnega gradiva. 
Prav tako je bilo odkritih nekaj 
skupin in posameznikov, ki so 
v sodelovanju s terorističnimi 
organizacijami sovražne emi- 
gracije delovali v državi. Proti 
njim je bilo sprejetih 70 kazen- 
skih prijav. 

Služba državne varnosti je 
uspešno spremljala in prepre- 
čevala dejavnost tujih obveš- 
čevalnih služb. Zahvaljujoč 
takšni aktivnosti je odkrila in 
vložila kazenske ovadbe zoper 
52 tujih in jugoslovanskih dr- 
žavljanov, ki so se ukvarjali s 
temi zadevami. V zvezi s tem je 
v poročilu še posebej poudar- 
jena lanska intenzivnejša in 
širša subverzivno-propagand- 
na dejavnost tujih obveščeval- 
nih služb. Poleg zbiranja raz- 
ličnih podatkov s področja po- 
litike, ekonomije, gospodar- 
stva in obrambe, so poskušale 

vplivati tudi na družbene pro- 
cese v naši državi in njen med- 
narodni položaj in dajejo pod- 
poro notranjemu in zunanje- 
mu sovražniku. 

ZVEZA SOVRAŽNIKOV 
VSEH BARV 

Ko je govor o sovražnikih 
naše ustavne ureditve je v pre- 
teklem letu prišlo kot je po- 
udarjeno v poročilu, do večje- 
ga mednarodnega povezova- 
nja raznih struktur notranjih 
sovražno usmerjenih skupin in 
njihove španovije z določenimi 
reakcionarnimi krogi v tujini. 
Posamezniki v skupini, zago- 
vorniki meščanske desnice, so 
si prizadevali, da uresničijo 
svojo aktivnost tudi prek posa- 
meznih združenj in drugih in- 
stitucij oziroma, da se legalizi- 
rajo kot opozicija organizira- 
nim socialističnim silam. 

Nacionalistična dejavnost je 
bila v minulem letu bolj odprta 
in agresivnejša, medtem ko je 
reakcionarni del klera, ki se 
predstavlja kot zaščitnik naci- 
onalnih interesov posameznih 
narodov in narodnosti, okrepil 
svoje delovanje za politizacijo 
cerkve in vernikov. Opaziti je 
bilo tudi bolj razširjeno aktiv- 
nost pripadnikov birokratsko- 
dogmatskih in etatističnih 
opredelitev, ki so celo podpira- 
li posamezne akcije sovražnih 
struktur usmerjenih na ogro- 
žanje našega političnega si- 
stema. 

V poročilu je nato podčrtana 
aktivnost Zveznega sekretari- 
ata za notranje zadeve, ki jo je 
uresničil skupaj z ustreznim 
republiškim sekretariatom Sr- 
bije in pokrajinskim sekretari- 
atom Kosovo na področju var- 
nosti na Kosovu. Med drugim 
je našteto, da sta bili v pokraji- 
ni odkriti dve ilegalni organiza- 
ciji in 11 ilegalnih skupin, dve 
takšni skupini pa sta bili odkri- 
ti v SR Makedoniji. V teh orga- 
nizacijah in skupinah je delo- 
valo prek 200 ljudi, proti kate- 
rim je bilo, skupaj z ostalimi 
osebami, ki so delovale s pozi- 
cij albanskega nacionalizma in 
iredentizma vloženih 224 ka- 
zenskih in prijav 435 prekr- 
škov. V zvezi z varnostno situ- 
acijo na Kosovu je v poročilu 
sklep, da »čeprav je bilo delo- 
vanje albanskih nacionalistov 
in iredentistov v letu 1984 
manjšega obsega kot leto prej, 
je stanje v SAP Kosovo še na- 
prej eden zapletenih varnost- 
nih problemov.« 

URESNIČENA 
VARNOST MEJ 

Gibanju in bivanju tujcev v 
naši državi, posebej tistih, ki 
so bili varnostnega pomena, 

kot je poudarjeno v poročilu, 
je bila prav tako posvečena 
ustrezna pozornost. Čeprav se 
je največje število tujcev (od 
skupaj 49.347 tujcev, ki so dalj 
časa prebivali pri nas), obna- 
šalo v skladu z našimi predpisi, 
so bili tudi takšni, ki so storili 
kazenska dejanja (tihotaplje- 
nje mamil in drugega blaga, 
vnašanje in razpečevanje po- 
narejenega denarja in drugo), 
spodkopavali javni red in mir, 
kot tudi takšni, ki so jih tuje 
obveščevalne službe izkoriš- 
čale za opravljanje določenih 
obveščevalnih nalog. Do storil- 
cev takšnih dejanj so bili spre- 
jeti najostrejši ukrepi. Po- 
membno aktivnost v preteklem 
letu so organi za notranje za- 
deve uresničili tudi pri krepitvi 
varnosti državne meje, oprav- 
ljanju zadev, ki so povezane s 
potovanji naših državljanov v 
tujino, izpolnjevanjem medna- 
rodnih obveznosti itd. Tako so 
izdali okrog 1,3 milijona viz in 
turističnih prepustnic, kot tudi 
okrog 29.000 dovoljenj tujcem 
za vnašanje orožja in drugih 
predmetov. Preprečenih je bilo 
2.881 ilegalnih prehodov čez 
mejo, odkritih pa 423 oseb, ki 
so poskušala vnesti v našo dr- 
žavo 209 primerov strelnega 
orožja in 23.000 streliva. Prav 
tako je bilo ugotovljeno, da je 
bilo ponarejenih 237 potnih li- 
stov. Bilo je tudi 287 primerov 
uporabe tujih potnih listov, od- 
kritih pa je bilo tudi 12.000 pri- 
merov prepovedanega tiska in 
propagandnega materiala, kot 
tudi velike količine tihotapske- 
ga blaga. 

V preteklem letu so bili naši 
državljani na 15,7 milijona po- 
tovanjih v tujini, kar je v pri- 
merjavi z letom 1983 več za 
27,3 odstotka. Organi za notra- 
nje zadeve so izdali ali podalj- 
šali več kot milijon potnih li- 
stov, ali zavrnili 25.000 takšnih 
zahtev. V tem delu poročila je 
poudarjeno, da je del naših dr- 
žavljanov še naprej sprtih s 
predpisi držav v katerih prebi- 
vajo - zaposlujejo se brez do- 
voljenj, bivajo neprijavljeni, se 
potepajo, kradejo, zaradi česar 
je bilo deportiranih 5.402 oseb, 
kar je v primerjavi z letom 1983 
povečanje za 44,7 odstotka. 

Zadovoljujoči rezultati, kot 
je poudarjeno v tem dokumen- 
tu, so bili doseženi pri prepre- 
čevanju kriminalitete. O tem 
priča tudi odstotek odkritih 
kaznivih dejanj z neznanim 
storilcem (50 odstotkov), kot 
tudi učinkovitost pri odkriva- 
nju težjih kaznivih dejanj 
(umori, razbojništvo in podob- 
no), ki se giblje prek 95 od- 

stotkov. 
Poseben uspeh je bil v prete- 

klem letu dosežen pri prepre- 
čevanju organiziranih oblik 
kriminalitete z udeležbo tujine 
oziroma pri preprečevanju 
vnašanja v državo in razpeče- 
vanja mamil in ponarejenega 
denarja. Tako je bilo zaplenje- 
no 3.730 kg mamil (od tega 50 
kg heroina) in s tem v zvezi so 
bile proti 174 osebam vložene 
kazenske prijave, medtem ko 
je znašala vrednost odvzetega 
ponarejenega denarja okrog 
250.000 ameriških dolarjev. 

Ko je govor o gospodarskem 
kriminalu je bila intervencija 
opravljena pri 27,5 tisoč kazni- 
vih dejanjih, s katerimi je bila 
družbi prizadeta škoda v vred- 
nosti 17 milijard dinarjev. V 
primerjavi z letom 1983 je šte- 
vilo teh dejanj večje za 4,4 od- 
stotka, medtem ko je škoda 
večja celo za 11 milijard dinar- 
jev. Za ta kazniva dejanja je 
bilo prijavljeno 32.459 oseb, 
kar je 6,9 odstotka več kot leta 
1983. Med storilci teh dejanj je 
12 odstotkov povratnikov, kot 
tudi veliko število tistih, ki so 
jim zaupane najodgovornejše 
naloge v organizacijah združe- 
nega dela. Sicer pa je imelo 
precejšnje število težkih kraj v 
preteklem letu, po svojih po- 
sledicah in značaju, obeležje 
spodkopavanja ekonomskih 
temeljev družbe. 

VARNOSTV PROMETU 
ŠE NAPREJ 
NEZADOVOLJIVA 

Del poročila je posvečen 
varnosti v prometu. Organi za 
notranje zadeve so si prizade- 
vali, kot je poudarjeno v poro- 
čilu, da bi popolnoma uresni- 
čili svojo preventivno vlogo. 
Toda kljub temu in dejstvu, da 
se je število prometnih nezgod 
v letu 1984 v primerjavi z letom 
prej zmanjšalo za 7,5 odstotka, 
je ocena, da varnost prometa 
ni bila na zadovoljivi ravni. Saj 
je v več kot 39.000 nesrečah 
izgubilo življenje 4.176 oseb, 
ranjenih je bilo 53.317, nepo- 
sredna materialna škoda pa je 
presegla znesek 6,6 milijarde 
dinarjev. Ker kaže, da so nedis- 
ciplina neposrednih udeležen- 
cev v prometu, kot tudi neod- 
govornost posameznikov v av- 
totransportnih organizacijah 
temeljni razlogi za veliko števi- 
lo prometnih nesreč, je v poro- 
čilu poudarjeno, da je bilo v 
preteklem letu registriranih 
3,27 milijona prekrškov, od ka- 
terih jih je 900.000 uvrščenih 
med najtežje, okrog 50.000 pa 
med gospodarske prestopke 
in prekrške. 

Kršenje in neizvajanje pred- 
pisov je po oceni poročila te- 
meljni vzrok za veliko število 
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požarov v preteklem letu. Če- 
prav je v primerjavi z letom 
prej njihovo število nekoliko 
manjše - 14,7 odstotka 
(10.532 požarov v letu 1984, 
12.336 požarov v letu 1983), 
podatki o številu mrtvih (123) 
in poškodovanih (519), kot tudi 
o materialni škodi (5,69 milijar- 
de dinarjev) dovolj ilustrativno 
govorijo o teži tega problema. 
Podobno je s posledicami eks- 
plozij, ki jih je bilo 221 (12,7 
odstotka več kot leta 1983), od 
katerih je umrlo 47, poškodo- 
vano pa je bilo 161 oseb. 

OSTALE AKTIVNOSTI 
ZSNZ 

V tem dokumentu so kvanti- 

tativno prikazane tudi aktivno- 
sti sekretariata v upravnih za- 
devah (okrog 3.000 zadev), kot 
tudi opravljanje nadzora in 
drugih upravnih zadev. S kon- 
tinuiranim spremljanjem aktiv- 
nosti Službe državne varnosti 
v republikah in avtonomnih 
pokrajinah pri odkrivanju in 
preprečevanju delovanja no- 
tranjega in zunanjega sovraž- 
nika je Služba državne varno- 
sti v zveznem sekretariatu 
uresničila nadzor predvsem 
nad izvrševanjem zveznih za- 
konov in drugih zveznih pred- 
pisov s področja varstva z 
ustavo SFRJ določene ure- 
ditve. 

Po podatkih iz poročila je v 

počasnosti pri reševanju dolo- 
čenih vprašanj (statusna in 
druga vprašanja milice in po- 
dobno). 

Podčrtan je tudi izražen ka- 
drovski problem, posebej ka- 
dar gre za delavce z visoko 
strokovno izobrazbo. Prav ta- 
ko je omenjeno, da program 
modernizacije sekretariata za 
obdobje 1981-1985 ni uresni- 
čen, ker niso odobrena plani- 
rana sredstva in opozorjeno, 
da zastarela tehnična baza in- 
formacijskega sistema neza- 
dovoljivo vpliva na še uspeš- 
nejše uresničevanje enotnosti 
v informacijskem sistemu or- 
ganov za notranje zadeve 
sploh. 

Zveznem sekretariatu za notra- 
nje zadeve lani aktivno poteka- 
lo delo pri pripravi šestih novih 
zakonov, 10 podzakonskih ak- 
tov in 7 drugih predpisov, kot 
pri noveliranju dveh zelo po- 
membnih zakonov — o teme- 
ljih sistema državne varnosti in 
o opravljanju notranjih zadev 
iz pristojnosti zveznih uprav- 
nih organov. 

Na koncu so našteti proble- 
mi, ki so se pokazali pri dose- 
danjem delu sekretariata. V 
zvezi s tem je poudarjeno, da 
so še težave pri pravočasnem, 
popolnem in točnem poroča- 
nju, premajhni sinhronizirano- 
sti akcij pri preprečevanju do- 
ločenih kriminalnih in drugih 
družbeno škodljivih pojavov in 

Nadaljnje odpiranje ZIS in zveznih 

organov kot virov informacij 

• Pri obveščanju naše javnosti so bila v ospredju vprašanja izvajanja 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, posebej priprava in sprejem 
novih sistemskih rešitev 

9 Poteka proces večjega odpiranja ZIS in zveznih organov javnosti, pri čemer 
ima posebno vlogo tudi omenjeni sekretariat 

Zvezni sekretariat za infor- 
macije je leta 1984 obveščal 
domačo in tujo javnost v notra- 
nji in zunanji politiki države v 
oteženih pogojih boja za eko- 
nomsko stabilizacijo. Poleg te- 
ga je nadaljeval s pripravo Za- 
kona o temeljih sistema javne- 
ga obveščanja in z normativno 
ureditvijo drugih vprašanj. 
Spremljal je tudi izvajanje 
sprejetih predpisov in nadzo- 
roval delo tujih informacijskih 
ustanov v Jugoslaviji. 

To poudarja Poročilo o delu 
Zveznega sekretariata za infor- 
macije, ki je poslano Skupščini 
SFRJ. Za obravnavo tega Po- 
ročila je pristojen Zvezni zbor. 

URESNIČEVANJE 
FUNKCIJ 

Pri obveščanju domače jav- 
nosti o družbenoekonomskem 
razvoju, poudarja omenjeni 
dokument, so prevladovala 
vprašanja izvajanja Dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije, posebej priprava 
in sprejemanje novih sistem- 
skih rešitev, kakor tudi po- 
membnejši ukrepi Zveznega 
izvršnega sveta in zveznih 
upravnih organov. 

Sekretariat je nadalje spod- 
budil in sprejel ukrepe in de- 
javnosti za boljše sodelovanje 
med zveznimi upravnimi orga- 

ni kot viri informacij in akredi- 
tiranimi novinarji. Kljub boljše- 
mu obveščanju domače javno- 
sti o delu ZIS in zveznih orga- 
nov ter organizacij, bo treba še 
naprej razvijati aktiven odnos 
virov informiranja, posebej 
starešin ter organov, do obveš- 
čanja javnosti o ukrepih, ki jih 
pripravljajo ali sprejemajo in o 
njihovem izvajanju. 

Celotna publiciteta o Jugo- 
slaviji v tujih glasilih je bila lani 
po obsegu nekoliko večja kot 
leto poprej. K temu so prispe- 
vale Zimske olimpijske igre v 
Sarajevu, prejeti ukrepi do po- 
javov in nosilcev sovražnega 
delovanja, kakor tudi verske 
manifestacije, ki so bile lani je- 
seni v Jugoslaviji. 

Splošna podoba o Jugosla- 
viji, pridobljena s posredova- 
njem velikih informacijskih si- 
stemov, ni bila vedno objektiv- 
na in ugodna, čeprav se je, 
zahvaljujoč Olimpiadi, poveča- 
lo zanimanje za naš skupen 
razvoj. Vendar pa se je kmalu 
po koncu olimpijskih iger to 
zanimanje tudi zmanjšalo. 

Pri obveščanju tuje javnosti 
o Jugoslaviji je Sekretariat do- 
ločal in uresničeval konkretne 
programe dejavnosti, in sicer v 
sodelovanju z republiškimi in 
pokrajinskimi komiteji za in- 
formacije ter nosilci informa- 
cijske dejavnosti na ravni fede- 

racije. Pri tem je bil dan pose- 
ben poudarek bilateralnemu 
sodelovanju na tem področju z 
neuvrščenimi državami in dr- 
žavami v razvoju. Za čimbolj 
neposredno in izvirno sezna- 
njanje tuje javnosti z različnimi 
vidiki našega družbenega raz- 
voja in mednarodne dejavno- 
sti, so bile uporabljene številne 
oblike angažiranja predstavni- 
kov tiska, radija in televizije, 
okrepilo pa se je tudi nepo- 
sredno sodelovanje nosilcev 
informacijske dejavnosti s 
partnerji v tujini. Tako so bila 
naša informacijska sporočila 
po vsebini in obliki raznovrst- 
nejša ter prilagojena pogojem 
v posameznih državah in na 
posameznih območjih, kar vse 
je omogočilo njihovo boljšo 
uveljavitev. 

Dejavnost Sekretariata na 
področju obveščanja domače 
javnosti je bila namenjena pra- 
vočasnemu in objektivnemu 
spoznavanju s peričimi vpraša- 
nji družbenoekonomskega 
razvoja, in sicer z vidika ures- 
ničevanja Dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizaci- 
je, in z ukrepi Skupščine SFRJ 
in ZIS, kakor tudi analizi učin- 

kov informiranja in programi- 
ranja na tem področju. 

Tako je bilo dnevno analitič- 
no spremljano delovanje ZIS in 
zveznih upravnih organov kot 
virov informiranja, kakor tudi 
reagiranje javnosti na posa- 
mezne njihove ukrepe in odlo- 
čitve. Praksa priprave poseb- 
nih programov informiranja 
javnosti se je razvila na podla- 
gi napovedovanja kratkoroč- 
nih in dolgoročnih učinkov po- 
sameznih ukrepov v javnosti in 
programiranje našega infor- 
macijskega delovanja do tu- 
jine. 

Leta 1984 je bilo pripravlje- 
nih več kot 150 analiz, infor- 
macij in programov informacij- 
ske dejavnosti o bistvenih 
vprašanjih države. Ni bilo sko- 
raj nobenega pomembnejšega 
vprašanja iz delokroga zveznih 
organov, o katerem javnost ne 
bi bila obveščena, kar potrjuje 
veliko število člankov in ko- 
mentarjev ter drugih informa- 
cij v sredstvih javnega obveš- 
čanja, kakor tudi okoli 120 
sporočil za tisk s sej ZIS, 25. 
tiskovnih konferenc in okoli 
sto internih razgovorov in bri- 
fingov. Ob teh priložnostih so 
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predstavniki ZIS in zveznih Lani si je Sekretariat pnza- Glede sodelovanja nase dr- ln ° ,1 . ^nj. 
upravnih organov govorili o deval, da bi celoviteje obveščal žave s sosednjimi državami na ° , Drecej 
vprašanjih, povezanih s posa- tujo javnost o prizadevanjih tem področju, se je Sekretariat sevali s J 9 ■' 
meznimi odločitvami in ukrepi naše družbe za uresničitev sta- zavzemal za zagotavljanje po- ° ®P 9 oobudo za obli- 
ZIS ali zveznih organov oziro- bilizacijskega programa in od- gojev za njihovo širše sezna- k_uani„ qjstpmskih rešitev ti- 
rna o posameznih pomembnej- pravljanje težav na področju njanje o celotnem razvoju nanrJania niihovih Dro- 
ših temah. gospodarskega razvoja. Hkrati SFRJ. Rezultat tega je bila do- nanciranja J P 

Kakor ocenjuje Poročilo, po- so bili sprejeti ukrepi za učin- ločitev smeri bilateralnih od- 9ramov- 
teka proces vse večjega odpi- kovito nasprotovanje posku- nosov in sodelovanja z Avstrijo 
ranja ZIS in zveznih organov som tistih sil v svetu, ki si pri- in Italijo. Pri obveščanju ne- DOGRAJEVANJE 
javnosti. S precej uspeha delu- zadevajo zmanjšati pridobitve uvrščenih in držav v razvoju so INFORMACIJSKEGA 
je mehanizem obveščanja jav- naše revolucije in NOB in na- bili doseženi ugodni rezultati, a 
nosti o njihovem delu z name- padajo temeljne vrednote naše kljub delovanju velikih infor- SISTEMA 
nom, da bi javnost pravočasno družbe. ... macijskih sistemov, ki si priza- ^ Zakonom o organizaciji in 
in celovito obvestili o vseh po- Izmenjava državniških obi- devajo zmanjšati ugled naše delokrogu zveznih upravnih 
membnih odločitvah in ukre- skov na visoki in najvišji ravni države. Pri obveščanju javno- organov in zveznih organizacij 
pih. K temu je-s svojimi pobu- je prispevala k razvoju bilate- sti v socialističnih državah sta so na|oge s področja družbe- 
dami precej prispeval tudi Se- ralnega sodelovanja na tem imela prednost uveljavitev vlo- nega sistema informiranja lo- 
kretariat, ko si je prizadeval ak- področju oziroma k učinkovi- ge in prispevka naše države pri čene jn razde|jene na delokrog 
tivirati vire informacij, in sicer tejšemu izvirnemu obveščanju zmagi nad fašizmom, velike dveh zveznih organov. V delo- 
neposredno ali preko služb javnosti o posameznih drža- pozornosti pa so bili deležni ^ Sekretariata za informa- 
oziroma aktivov, pooblaščenih vah, kakor tudi k obveščanju tudi uspehi in prizadevanja pri cjje sodi graditev, razvoj in de- 
za obveščanje, nadalje preko naše javnosti o teh državah, reševanju perečih razvojnih |0Vanje tega sistema, medtem 
sredstev javnega obveščanja Srečanja in pogovori naših vprašanj, kakor tudi medna- _ Zvezni sekretariat za pra- 
in redakcij. Kljub vsemu pa še najpomembnejših voditeljev s rodna dejavnost. vosodje in organizacijo zvezne 
ni v celoti realizirano načelo o predstavniki tujih sredstev jav- Infomacijska dejavnost za upraVe pristojen za organiza- 
obveščanju javnosti, da mora nega obveščanja so prav tako zahodne države poteka ob pre- cjjske zadeve in razvoj infor- 
vsak pomembnejši ukrep ali možnost na neposredno sez- cej poudarjenih protijugoslo- macjjSkega sistema zveznih 
dejavnost ZIS in zveznih orga- nanjanje tujine z našo državo, vanskih pritiskih velikega dela 0rganov Že prej je bilo opo- 
nov spremljati ustrezen pro- čeprav te oblike še niso dovolj sredstev obveščanja katerih zorjeno na nelogičnost take 
gram informacijske dejavnosti, izkoriščene. končni cilj je zanikanje dosež- orqanizacije in nujnost obliko- 

V večji meri kot nekdaj, ome- kov naše države in krnjenje vg= ■ enotne institucije, ki bi 
Sekretariat je dal lan pobu- nja Poročilo, se je izboljšala njenega ugleda. Sekretariat je ge v federacjjj ukvarjala z nalo- 

do in sprejel ustrezne ukrepe vsebina in oblika naših infor- deloval v smeri oblikovanja ob- mj ki jih sedaj izvajajo posa- 
za čimbolj učinkovito nepo- macijskih sporočil. Poleg dru- jektivne podobe o Jugoslaviji v mezn'e informacijske službe, 
sredno, pravočasno in objek- gih dejavnikov so imele poseb- teh državah, čeprav se, kljub jak0 je bilo tudi stališče Sveta 
tivno obveščanje državljanov no vlogo pri obveščanju med- pozitivni publiciteti ob olimpi- družbenega sistema informira- 
SFRJ na začasnem delu v tuji- narodne javnosti tudi informa- adi, v zahodnih sredstvih ob- n:g gFRJ 
ni o notranji in zunanji politiki cijske ustanove, katerih pro- veščanja tudi lani ni izboljšalo 
države. Tako so se lahko naši grami ali deli programa se fi- plasiranje naših izvirnih infor- Tudi v prihodnjem obdobju, 
državljani seznanili z vsemi nancirajo iz proračuna federa- macij. opozarja Poročilo, si bo Sekre- 
ukrepi, ki zadevajo varstvo nji- cije (TANJUG, Radio Jugosla- f\ja mednarodnem področju tariat prizadeval za čimvečje 
hovih interesov v tujini oziro- vija, JRT in drugi). si je Sekretariat pri obveščanju odpiranje ZIS in upravnih or- 
ma s pogoji zaposlovanja po Med letom je bilo v Jugosla- prizadeval razviti multirateral- ganov kot virov informacij za 
vrnitvi v državo. Glede na viji 648 tujih novinarjev — po- no sodelovanje z neuvrščenimi javnost, ob hkratnem poglab- 
okrepljeno asimilacijo v posa- sebnih poročevalcev. Zanje in državami in državami v razvo- Ijanju odgovornosti za napisa- 
meznih državah je bila poseb- za stalno akreditirane novinar- ju. V začetku leta 1984 je, na no in javno besedo. Na ta na- 
na pozornost namenjena je je Sekretariat organiziral 20 podlagi sklepa sedmega sre- čin bodo javna glasila lahko 
usmerjanju informacijskih ak- tiskovnih konferenc, več pogo- čanja neuvrščenih potekala tu- prispevala k oblikovanju soci- 
cij mladini in otrokom naših vorov in posamičnih pogovo- di splošna konferenca mini- alističnega javnega mnenja in 
državljanov, ki žive v tujini. V rov ter srečanj s predstavniki strov za informacije neuvršče- k širši mobilizaciji delovnih Iju- 
celoti gledano pa na tem po- različnih organov in organiza- nih držav v Indoneziji, na kateri di in občanov pri premagova- 
dročju še niso izkoriščene vse cij na ravni federacije, republik je dala naša država velik pri- nju ekonomskih težav, 
možnosti. in pokrajin. spevek. 

Uporabniki družbenih sredstev še naprej 

kršijo predpise o razpolaganju s temi 

sredstvi  „ 

• Z nadzorovanjem uporabe družbenih sredstev je SDK lani preprečila plačilo 
334.583 nalogov v skupnem znesku 80 milijard 207 milijonov dinarjev 
• Kot prejšnja leta je tudi lani pretežen del plačil med udeleženci v plačilnem 
prometu potekal na ožjem področju, ki ga pokriva ena organizacijska enota 
SDK 
• Med skupaj ugotovljenimi 574.498 različnimi primeri nezakonitosti in 
nepravilnosti, jih gre največ na račun doslednega izvajanja zakona o 
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev, obračun in vplačilo 
obveznosti in nezagotavljanje plačevanja investicij 
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• SDK je leta 1984 pri pristojnih organih vložila skupaj 45.972 prijav: 1.036 za 
kazniva dejanja, 38.447 za gospodarske prestopke, 6.056 za prekrške, 433 pa je 
bilo drugih prijav in predlogov 
• Sredstva za izvedbo celotnih plačil so se povprečno zadrževala 1,27 dneva 
kar je ugodneje kot leta 1983, ko je bil ta čas 1,28 dneva 

Skupščina SFRJ je dobila v 
obravnavo Poročilo o delu 
Službe družbenega knjigovod- 
stva v letu 1984, skupaj z zak- 
ljučnim računom SDK Jugo- 
slavije in Poročilom o porab- 
ljenih sredstvih za delo Službe 
v letu 1984. V tem dokumentu, 
ki po obravnavi sodi v pristoj- 
nost Zveznega zbora, so prika- 
zane glavne smeri delovanja in 
obsega dela Službe, dosežki 
pri njenem delu na področju 
izvajanja zakonov in sprejetih 
ukrepov pri poslovanju upo- 
rabnikov družbenih sredstev, 
kakor tudi ugotovitve ekonom- 
sko-finančne revizije. Ome- 
njen je tudi prispevek SDK pri 
razvijanju plačilnega sistema 
zaradi omilitve nelikvidnosti 
pri poslovanju uporabnikov 
družbenih sredstev, omenjeni 
pa so tudi problemi in težave, s 
katerimi se srečuje Služba pri 
svojem delu. 

DELO SDK V LETU 1984 
Poročilo poudarja, da je 

Služba družbenega knjigovod- 
stva, v skladu s programom 
statističnih raziskovanj, po- 
membnih za vso državo, lani 
izpeljala 43 raziskav, med njimi 
11 mesečnih, 18 trimesečnih, 
ter polletnih in 14 letnih. Pri 10 
statističnih raziskavah, ki so 
pomembne za vso državo, je 
Služba zagotavljala mesečne 
podatke o gibanju finančnih 
tokov na podlagi opravljenega 
plačilnega prometa. 

Poleg 43 redno planiranih 
statističnih raziskovanj, po- 
membnih za vso državo, je bila 
Služba precej zaposlena s pri- 
pravo in izvajanjem metodolo- 
ških rešitev ter pri organizira- 
nju zbiranja oziroma evidenti- 
ranja ter obdelave podatkov za 
neplanirane raziskave, ki so jih 
v največji meri zahtevali ukrepi 
tekoče ekonomske politike v 
letu 1984, ki sta jih sprejela 
Skupščina SFRJ in Zvezni iz- 
vršni svet. 

Ob upoštevanju koncentra- 
cije finančnih sredstev je SDK 
nekoliko spremenila tehnolo- 
gijo poslovanja. Lani je bil 
končan projekt o informiranju 
o investicijah, ki je bil priprav- 
ljen v sodelovanju z drugimi 
informacijskimi službami, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 
1985. Po tem projektu mora 
Služba samostojno spremljati 
investicije in o tem obveščati 
pristojne, tako da ne bi prišlo 

do njihovih podvajanj. Sicer pa 
to pomeni začetek uresničeva- 
nja določb Zakona o družbe- 
nem sistemu informiranja. 

Služba ima pri svojem delu, 
omenja Poročilo, precej težav 
z nepopolnimi prespisi, pred- 
vsem zveznimi. Včasih so tako 
nejasni, da ni mogoče ugotovi- 
ti, kaj je treba narediti, nadalje 
pa zapletajo težave republiški 
in pokrajinski predpisi, ki zah- 
tevajo nove podatke in eviden- 
ce. Tudi občinski predpisi zah- 
tevajo nekatere evidence, če- 
prav so taki podatki že na 
voljo. 

Lani je SDK pripravila in pu- 
blicirala skupaj 22.477 infor- 
macij in analiz. Čeprav je bilo 
precej uspehov na tem po- 
dročju, Služba poudarja, da pri 
njenem informacijskem — ana- 
litičnem delu prihaja do pro- 
blemov in neracionalnosti, ki 
so predvsem posledica ogrom- 
nega obsega informiranja o 
vsem za vsako ceno, kar je v 
določeni meri vplivalo tudi na 
pomanjkljivo kakovost tega 
dela. Zaradi tega bo v prihod- 
njem obdobju temeljna opre- 
delitev priprava kratkih meseč- 
nih informacij o tekočih go- 
spodarsko-finančnih gibanjih, 
ki bodo imele enako vsebino v 
vseh enotah SDK. 

KONTROLNA 
FUNKCIJA SDK 

Poročilo poudarja, da je vsa- 
kodnevno nadzorstvo v orga- 
nizacijskih enotah SDK, pose- 
bej na področju preprečevanja 
nezakonitega razpolaganja z 
družbenimi sredstvi na žiro ra- 
čunih in drugih računih upo- 
rabnikov, ki jih vodi SDK, ka- 
kor tudi pri preverjanju pravil- 
nosti podatkov, navedenih v 
periodičnih in drugih obraču- 
nih ter v zaključnih računih, 
dalo ustrezne rezultate. Služba 
je ta dela opravljala za 184.304 
uprabnikov družbenih sred- 
stev, med njimi za 49.840 orga- 
nizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti. 

Omenjeno nadzorstvo je 
preprečilo izplačilo na podlagi 
338.583 nalogov v skupnem 
znesku 80 milijard 207 milijo- 
nov dinarjev. Med temi nalogi 
je bilo 13.956 poskusov nena- 
menske uporabe denarnih 
sredstev v višini več kot 5 mili- 
jard dinarjev, 113.808 nalogov 
pa je bilo izdanih kljub po- 
manjkanju sredstev na raču- 

nih, in sicer v znesku okoli 75 
milijard dinarjev. 

Ko SDK ugotovi nezakonito- 
sti in nepravilnosti pri materi- 
alno-finančnem poslovanju 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, pravočasno in redno in- 
formira vse organe upravljanja 
in samoupravne delavske kon- 
trole, nato pa tudi pristojne or- 
gane skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Poleg pomembnega preven- 
tivnega delovanja SDK, ome- 
nja Poročilo, precej uporabni- 
kov družbenih sredstev tudi 
nadalje dosledno ne spoštuje 
zakonov in drugih predpisov, 
ki urejajo razpolaganje z druž- 
benimi sredstvi. Zaradi tega je 
SDK lani poostrila svoje nad- 
zorstvo. Od skupaj 28.921 kon- 
trolnih pregledov jih je bilo 
največ zaradi nadzorovanja 
uporabe zakonov o ugotavlja- 
nju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka, o poseb- 
nih pogojih za odobritev inve- 
sticijskih kreditov, o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma, o temeljih zavarovanja 
premoženja in oseb, o sanaciji 
in o prenehanju OZD. 

EKONOMSKO- 
FINANČNA REVIZIJA 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva je lani opravljala tudi 
naloge ekonomsko-finančne 
revizije zaključnih računov de- 
lovnih organizacij, ki imajo do- 
ločene obveznosti do tujih 
partnerjev. Na podlagi zbirnih 
zaključnih računov je pripravi- 
la konsolidirane zaključne ra- 
čune in isvedla potrebne po- 
stopke ekonomsko-finančne 
revizije, ki omogočajo dajanje 
strokovnega mnenja o realno- 
sti in objektivnosti teh zaključ- 
nih računov v 18 sestavljenih 
organizacijah druženega dela, 
ki združujejo 504 TOZD oziro- 
ma 79 delovnih skupnosti in v 
36 delovnih organizacijah, ki 
združujejo 159 TOZD in 30 de- 
lovnih skupnosti. 

Ekonomsko-finančna revizi- 
ja je bila opravljena tudi v 7 
TOZD, ki imajo posamične ob- 
veznosti do svojih tujih part- 
nerjev. Pripravljeni pa so bili 

tudi konsolidirani zaključni ra- 
čuni 7 združenih bank, v kate- 
re je včlanjenih 126 temeljnih 
bank. 

Na podlagi opravljene eko- 
nomsko-finančne revizije je bi- 
lo pripravljenih 18 revizijskih 
poročil na ravni sestavljene 
OZD, 36 poročil na ravni delov- 
ne organizacije in 7 poročil za 
TOZD. Prav tako je bilo izdela- 
nih 7 revizijskih poročil za 
združene banke, skupaj s te- 
mlejnimi bankami, ki so njiho- 
ve članice, in 3 poročila za te- 
meljne banke. Ta poročila so 
uporabniki družbenih sredstev 
poslali tujim partnerjem. 

Poleg del in nalog s svojega 
delokroga je SDK, nadaljuje 
Poročilo, morala, na podlagi 
sklepov ZIS, usklajevati glavni- 
ce dolgov do tujine za refinan- 
ciranje. Pri izpolnjevanju teh 
nalog je Služba uskladila do- 
spele obveznosti naših bank 
za kredite v letu 1984 z več kot 
600 komercialnimi bankami. 
Na ta način je prevzela velik 
del nalog, ki jih mora na zahte- 
vo kreditorja opraviti tuja revi- 
zorska firma. S tem je bilo pre- 
cej deviznih prihrankov, Služ- 
ba pa je z opravljanjem teh na- 
log prispevala tudi k varnosti 
in varstvu drugih podatkov. 

V celoti je SDK tudi uskladila 
dospetja v letu 1984 za kredite, 
ki so jih zagotovile vladne 
agencije 15 držav, ki so bili si- 
cer primerni za refinanciranje. 
Obenem je opravila tudi druge 
zadeve administrativne koordi- 
nacije. 

PLAČILNI PROMET 
Te naloge je Služba oprav- 

ljala za 184.304 uporabnike 
družbenih sredstev, katerih 
sredstva je vodila na 742.785 
računih. Lani je SDK na tem 
področju opravila nekoliko 
večji obseg zadev kot leta 
1983. Skupen obseg plačilnih 
nalogov se je s 563 povečal na 
576 milijonov, kar je bilo za 3 
odstotke več kot leto poprej, 
vrednost celotnih plačil pa se 
je povečala za 60 odstotkov. 

Lani je, podobno kot prejš- 
nja leta, potekal pretežen del 
plačil med udeleženci v plačil- 
nem prometu na ožjem ob- 

POROČILO O DELU SLUŽBE DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA V LETU 1984 
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močju, ki ga pokriva ena orga- 
nizacijska enote SDK, manjši 
del pa je bil med področji raz- 
ličnih organizacijskih enot. Od 
576 milijonov plačilnih nalo- 
gov jih je bilo 480 milijonov ali 
82 odstotkov izpeljanih na po- 
dročju iste organizacijske eno- 
te, le 96 milijonov nalogov ali 
18 odstotkov pa med različni- 
mi organizacijskimi enotami. 

O opravljenem plačilnem 
prometu oziroma spremem- 
bah in stanju sredstev na raču- 
nih je Služba vsak dan obveš- 
čala uporabnike družbenih 
sredstev. Stalno pa je sprem- 
ljala tudi likvidnost teh upo- 
rabnikov kot udeležencev v 
plačilnem prometu in spreje- 
mala ukrepe, da bi predvsem s 
pospešenim prenosom sred- 
stev dvignili likvidnostno 
raven. 

SDK je sodelovala tudi pri 
pripravi republiških in pokra- 
jinskih zakonov o SDK. Doslej 
so bili zakoni o SDK prejeti v 
SR Sloveniji, SR Bosni in Her- 
cegovini in na SAP Kosovu, 
drugje pa so v fazi obravnave 
in sprejemanja. Služba je na- 
delje sodelovala s pristojnimi 
zveznimi organi pri pripravi in 
izdelavi oziroma noveliranju 
veljavnih zveznih zakonov in 
podzakonskih predpisov, 
predvsem tistih, ki določajo 
naloge s področja delokroga 
SDK. 

UČINKOVITOST DELA 
SLUŽBE ♦ 

V delu Poročila o učinkovi- 
tosti dela Službe družbenega 
knjigovodstva je poudarjeno, 
da je lani povečala učinkovi- 
tost svojega delovanja. Razvila 
je namreč svojo dejavnost pri 
izdajanju posameznih navodil, 
ki jih predvidevajo določbe Za- 
kona o SDK in še nadalje raz- 
členjujejo ter urejajo skupne 
temelje informacijske dejavno- 
sti Službe na podlagi Zakona o 
družbenem sistemu informi- 
ranja. 

Pregled pravilnosti in zako- 
nitosti zaključnih računov in 
periodičnih obračunov upo- 
rabnikov družbenih sredstev je 
bil lani najpomembnejša kon- 
trolna naloga SDK. Pri ugotav- 
ljanju celotnega prihodka in 
dohodka je SDK največ neza- 
konitosti ugotovila pri napač- 
nem izkazovanju neplačanih in 
drugih prihodkov, pri netoč- 
nem in nerealnem izkazovanju 
vrednosti zalog in nepravilnem 
obračunavanju amortizacije 
ter poslovnih stroškov. 

Pregled zaključnih računov 
za leto 1983 pri temeljnih ban- 
kah je opozoril na nezakonito- 
sti pri obračunavanju obresti, 
nepravilnosti in nezakonitosti 

na področju tečajnih razlik in 
njihovega pokrivanja ter na 
druge pomanjkljivosti. Ugotov- 
ljeno je bilo, da banke napač- 
no obračunavajo in izločajo 
obvezno rezervo. 

Podatki o kontrolnih pregle- 
dih kažejo, da je bilo med sku- 
paj 574.498 različnimi primeri 
nezakonitosti in nepravilnosti 
največ zaradi nedoslednega iz- 
vajanja Zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev. Teh primerov je 
bilo več kot 200.000, 80.000 je 
bilo primerov zaradi obračuna 
in vplačila obveznosti, zaradi 
tega ker ni bilo zagotovljeno 
plačilo investicij, pa je bilo 
okoli 3.000 primerov. 

VZROKI NEZAKONITIH 
RAVNANJ 

Temeljni vzroki ugotovljenih 
nezakonitosti in nepravilnosti 
pri delu uporabnikov družbe- 
nih sredstev so pri uporabni- 
kih samih. V glavnem so posle- 
dica nerazvitih samoupravnih 
odnosov pri določenem številu 
uporabnikov, posledica ne- 
vestnega in nerednega poslo- 
vanja, slabe organizacije dela, 
neodgovornosti določenih ka- 
drov, neaktivnosti in slabosti 
pri delu notranje in samou- 
pravne delavske kontrole. Na 
naraščanje kršitev zakonskih 
predpisov vplivajo tudi nekate- 
re objektivne težave, zaostreni 
in različni pogoji gospodarje- 
nja, nizka stopnja produktiv- 
nosti dela, neurejeni dohod- 
kovni odnosi med proizvodni- 
mi in prometnimi organizacija- 
mi združenega dela in likvid- 
nostne težave. 

Sicer pa je SDK lani pregle- 
dala 9.678 zaključnih računov 
in 716 periodičnih obračunov 
pri vseh vrstah uporabnikov 
družbenih sredstev. Med njimi 
jih je 2.217 nezakonito ugoto- 
vilo celoten prihodek v višini 
14 milijard 405 milijonov dinar- 
jev, in sicer največ zaradi ne- 
plačane realizacije, ki je bila 
vključena v celoten prihodek. 
Dohodek je nazakonito ugoto- 
vilo 2.329 uporabnikov, ki jih je 
zajelo nadzorstvo SDK, in sicer 
za znesek preko 19 milijard di- 
narjev, medtem ko je čisti do- 
hodek napačno prikazalo 
1.716 uporabnikov v znesku 
okoli 13 milijard dinarjev. 
Manjše izgube po zaključnem 
računu za leto 1983 je ugotovi- 
lo 634 uporabnikov za znesek 
več kot 9 milijard, po periodič- 
nem obračunu pa 49 uporabni- 
kov za znesek 334 milijonov 
dinarjev. 

Nadzorovanje pravilnosti iz- 
vajanja Zakona o zavarovanju 
plačil s posebnim poudarkom 
na izdajanju menic brez na- 

stanka dolžniško-upniškega 
razmerja je pokazalo, da so bi- 
le nezakonitosti ugotovljene v 
221.105 primerih, od tega pri 
prometu blaga in storitev v 
217.907 primerih, za investicije 
pa v 3.198 primerih. 

Služba je ugotovila tudi več 
drugih nezakonitosti in nepra- 
vilnosti pri razpolaganju z 
družbenimi sredstvi. Odkrila je 
primere zlorab in privatizacije 
družbenih sredstev, kakor tudi 
primere pridobivanja proti- 
pravne premoženjske koristi. 
SDK je ugotovila 3.834 prime- 
rov primanjkljajev v znesku 
355 milijonov dinarjev in 6.245 
primerov nezakonitih izplačil 
članom kolektiva in drugim 
osebam na podlagi fiktivne ali 
lažne dokumentacije v znesku 
341 milijonov dinarjev. 

SODELOVANJE 
Z INŠPEKCIJSKIMI 
ORGANI 

Za smotrnejše, učinkovitejše 
in doslednejše izvajanje zako- 
nov in drugih predpisov je SDK 
lani tesneje sodelovala z drugi- 
mi inšpekcijskimi organi, orga- 
ni pregona, sojenja, z družbe- 
nimi pravobranilci samouprav- 
ljanja in javnimi tožilstvi. 

Ob ugotovljenih nezakonito- 
stih je Služba sprejemala zako- 
nito predpisane ukrepe. Izdala 
je 6.771 odločb, na podlagi ka- 
terih je bilo izdanih 34.245 na- 
logov za odpravljanje dejanj, ki 
so bila v nasprotju s predpisi. 
Za ugotovljene nezakonitosti 
je Služba vložila lani pri pri- 
stojnih organih 45.972 prijav, 
in sicer za kazniva dejanja 
1.036, za gospodarske pre- 
stopke 38.447, za prekrške 
6.056, drugih prijav in predlo- 
gov pa je bilo 433. Prijavljenih 
je bilo skupaj 56.105 odgovor- 
nih oseb. 

Ugotovitve ekonomsko-fi- 
nančne revizije kažejo, da je 
precejšnja fiktiva v bilancah 
uporabnikov družbenih sred- 
stev. Precejšnja sredstva so 
namreč že izločena iz funkcije, 
vendar še oblikujejo bilance 
stanja uporabnikov družbenih 
sredgtev (tečajne razlike, ne- 
plačane terjatve, nekurantne 
zaloge), kar daje nerealno po- 
dobo o njihovem finančnem 
položaju. Razmejitve posa- 
meznih stroškov nadalje daje- 
jo izkrivljeno podobo o poslov- 
nih rezultatih ne le pri uporab- 
nikih družbenih sredstev, ki so 
te razmejitve opravili, temveč 
tudi na drugih ravneh, v dejav- 
nostih in družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Glede učinkovitosti Službe 
pri opravljanju plačilnega pro- 
meta Poročilo omenja, da se je 
lani nadaljeval rahel trend nje- 
nega povečevanja. Celoten 
plačilni promet je bil opravljen 
v istem dnevu, brez časovnega 
zadrževanja sredstev v tokovih 
plačilnega prometa, v 81 od- 
stotkih primerov, medtem ko 
je drugih 19 odstotkov plačil 
bilo opravljenih z eno ali več- 
dnevno zamudo. Povprečen 
čas zadrževanja sredstev pri 
izvajanju celotnih plačil je zna- 
šal 1,27 dneva, kar je bilo 
ugodneje kot leta 1983, ko je 
bil ta čas 1,28 dneva. 

Višina sredstev v tokovih 
plačilnega prometa se je lani, v 
primerjavi z letom poprej, 
kljub visokemu absolutnemu 
znesku 25 milijard dinarjev 
povprečno dnevno, nekaj 
zmanjšala, saj je bila 45 od- 
stotna rast teh sredstev precej 
počasnejša od povečanja 
vrednosti celotnih plačil, ki je 
doseglo 60 odstotkov, še pose- 
bej pa v primerjavi s poveča- 
njem vrednosti celotnih plačil 
med organizacijskimi enotami. 

Velik znesek sredstev, ki je 
še v tokovih plačilnega prome- 
ta, :je po besedah Poročila po- 
sledica neuresničenega plana 
Službe, da leta 1984 preide na 
množičnejši telekomunikacij- 
ski prenos podatkov in sred- 
stev v plačilnem prometu, ki bi 
vplival na zmanjšanje višine 
teh sredstev za okoli dve tretji- 
ni sedanjega zneska. Kljub 
vsem tehnološkim pripravam 
SDK ni mogla preiti na tak pre- 
nos podatkov, saj ima le majh- 
no število organizacijskih enot 
ustrezna tehnična sredstva. 

Poseben del Poročila je na- 
menjen prikazu usposobljeno- 
sti SDK za opravljanje svojih 
nalog. Med drugim je zapisa- 
no, da so SDK sestavljale 8 
central v republikah in pokraji- 
nah, 123 filial, 270 ekspozitur, 
79 poslovalnic in 5 izpostav ter 
Služba družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije. 

Tehnično-tehnološka podla- 
ga Službe je 142 majhnih in 
srednjih računalniških siste- 
mov za obdelavo podatkov, 24 
majhnih računalniških siste- 
mov za kontrolirano zajemanje 
in delno obdelavo podatkov s 
378 vpisnimi mesti, 1.649 avto- 
nomnih naprav za zajemanje 
podatkov, 323 vpisnih mest za 
kontrolirano zajemanje podat- 
kov, vezanih na obdelovalne 
sisteme, in 6 mikro računalni- 
ških sistemov za posebne na- 
mene. 

poročevalec 21 

T 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

prekrških (ESA-728) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 69. seji dne 6. 6. 
1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

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 Slove- 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o prekrških je podana v 11. točki prvega 
odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da ureja 
Skupščina SR Slovenije z zakonom postopek o prekrških Na 
podlagi te ustavne določbe je Skupščina SR Slovenije spre- 
jela zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83). 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o prekrških je Skupščina SR Slovenije sprejela 
konec junija 1983, veljati pa je začel 1.1.1984. Zakon celovito 
ureja materialno pravne inštitute ter postopek o prekrških. 
Uporablja se za vse prekrške, ki so določeni z republiškimi 
predpisi in z odloki občinskih skupščin, njegove procesne 
določbe pa tudi za prekrške, določene z zveznimi predpisi, 
razen v primerih, ko postopek o prekršku vodijo zvezni or- 
gani. 

Dosedanja uporaba zakona utemeljuje oceno, da so zakon- 
ske rešitve ustrezne in da so se tudi v praksi uveljavile. V času 
od sprejetja zakona in v času njegove uporabe v praksi pa je 
prišlo do nekaterih dejstev, zaradi katerih je potrebno spre- 

nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupš- 
činskih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, pomočnik republiške sekretarke za pra- 
vosodje in upravo. 

meniti oziroma dopolniti nekatere zakonske določbe. Gre 
predvsem za dejstvo, da sta bila med tem spremenjena kazen- 
ski zakon SFR Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 44/76 in 34/84) 
in zvezni zakon o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni pred- 
pisi (Ur. list SFRJ, št. 4/77, 20/82 in 14/85), s katerima mora 
biti, v okviru enotnih temeljev pravnega sistema, usklajen tudi 
republiški zakon o prekrških. Poleg tega pa se je ob uporabi 
zakona o prekrških pokazalo, da bi bilo treba smotrneje 
urediti še nekatera druga vprašanja, kar prav tako zahteva 
spremembe in dopolnitve zakona (predpisovanje prekrškov, 
izrekanje varstvenih ukrepov, stroški postopka in še nekatera 
druga). Končno bi bilo potrebno v zakon vgraditi način, s 
katerim bi omilili potrebo po pogostejši valorizaciji denarnih 
kazni za prekrške, predpisane v posameznih zakonih in dru- 
gih predpisih, kjer so prekrški določeni. 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z ZAKONOM 
IN POGLAVITNE REŠITVE 

1. Ena od pomembnih novosti, ki je bila sprejeta z zakonom 
o prekrških je zožitev kroga organov, ki lahko določajo prekr- 
ške, kar naj bi prispevalo k zmanjševanju pretiranega normati- 
vizma na tem področju. Zakon namreč ne dopušča, da bi 
prekrške lahko določali s svojimi predpisi tudi republiški 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRA VOSODJE IN UPRA VO 

POVZETEK 
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) je celovito 

uredil splošne institute prava o prekrških ter postopek o 
prekrških, izhajajoč iz spoznanja, da je pravo o prekrških 
del kaznovalnega prava. Uporablja se za obravnavanje 
prekrškov, določenih v zakonih ter drugih republiških - 
predpisih in odlokih občinskih skupščin, njegov postop- 
kovni del pa tudi za obravnavanje prekrškov, določenih v 
zveznih predpisih, razen v primerih, kadar so za postopek 
o prekršku pristojni zvezni organi. Rešitve, ki jih vsebuje ta 
zakon, so bile v praksi dobro sprejete. 

Zaradi enotnosti republiškega prava o prekrških z zvez- 
nim je potrebno nekatere določbe zakona o prekrških 
uskladiti s spremembami in dopolnitvami zakona o prekr- 
ških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi (Uradni list SFRJ, 
št. 14/85). Gre predvsem za uskladitev spodnjih in zgornjih 
mej denarnih kazni, uskladitev zneska, ki se upošteva pri 
vračunavanju pridržanja v denarno kazen oziroma pri 
spremembi denarne kazni v zaporno, ter ureditev odgo- 
vornosti pravne osebe, ki je v stečaju. 

Ob spremembah in dopolnitvah, ki so pogojene s spre- 
membami in dopolnitvami zveznega zakona, bi bilo treba 
nekoliko prožneje določiti pristojnost za predpisovanje 
prekrškov, s katerimi se kršijo določbe podzakonskih 
predpisov, ki jih izdajajo republiški upravni organi, ter 
način predpisovanja denarnih kazni v okviru sistemskih 
možnosti uskladiti s pojavom naglega spreminjanja vred- 
nosti dinarja. Poleg tega bi bilo treba v zakonu izboljšati 
nekatere njegove posamezne določbe, ki se nanašajo na 
odgovornost za prekrške, na izrekanje varstvenih ukrepov, 
na stroške postopka, na pravna sredstva, na urejanje 
notranje organizacije organov za postopek o prekrških ter 
na nekatera druga vprašanja, kar bo omogočilo njegovo 
učinkovitejšo uporabo v praksi. 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako 
izvajanje zakona ne bo zahtevalo povečanja administrativ- 
nih del in nalog ter izdaje podzakonskih predpisov. 
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sekretarji - oziroma kolegijski republiški upravni organi. 
Takšna načelna opredelitev je bila sicer v celoti sprejeta, 
vendar pa se v praksi ugotavlja, da je veljavna zakonodajna 
ureditev nekoliko preozka, ker ne omogoča, da bi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije z uredbo ali odlokom določil sankcije 
za kršitev tistih podzakonskih predpisov, ki jih izdajajo nave- 
deni republiški upravni organi. Po veljavni ureditvi bi sankcije 
za takšne kršitve lahko predpisal samo zakon, kar pa pomeni, 
da bi bilo treba v nekaterih primerih v zakone vnašati stro- 
kovno tehnične določbe ali blanketne norme. To pa ne bi bilo 
v skladu s temelji zakonodajne politike republike, da se z 
zakoni urejajo predvsem temeljna vprašanja družbenih odno- 
sov ter tista materialna razmerja, ki so splošnega pomena. 
Reševanje problematike v tej smeri, da bi v zakon vnašali 
strokovno-tehnične določbe torej ni sprejemljivo. Izvrševanje 
zakonov se ureja z upravnimi predpisi, ki jih izdajajo republi- 
ški upravni organi. Prav tako ne bi bilo smotrno prevzemati 
blanketne norme v določbe zakona, ker bi bil obremenjen s 
številnimi ozkimi in kazuističnimi določbami o sankcioniranju 
povsem tehničnih določb. Zato predlagatelj meni, da bi bilo 
treba 3. člen zakona spremeniti tako, da bi lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predpisoval prekrške tudi tedaj, ko 
sam ne izdaja izvršilnega predpisa. Tako bo ohranjena 
temeljna usmeritev zakona o prekrških - omejitev represije in 
s tem organov, ki lahko posegajo v človekove svoboščine in 
pravice, hkrati pa dana možnost odprave nakterih pravnih 
praznin, ki so nastale s prenehanjem veljavnosti kazenskih 
določb v vseh izvršilnih predpisih republiških upravnih or- 
ganov. 

2. Skladnost pravnega sistema zahteva, da so razponi 
denarnih kazni, ki jih določa republiški zakon o prekrških, v 
določenem sorazmerju z razponi, ki jih določa zvezni zakon o 
prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi. Ker je Skupš- 
čina SFRJ s sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi 
(Uradni list SFRJ, št. 14/85), ki velja od 1. julija 1985, določila 
nove spodnje in zgornje meje denarnih kazni za prekrške, 
določene z zveznimi predpisi, je smotrno, da se s tem uskla- 
dijo spodnje in zgornje meje denarnih kazni, določene v 
republiškem zakonu. 

Na tej podlagi bi bilo trp^a soremeniti dinarske zneske v 25., 
159. in 241. členu zakona o prekrških in sicer tako, da bi bila 
ponovno vzpostavljena ustrezna sorazmerja med razponi 
denarnih kazni, določenimi v kazenskem zakonu SFRJ, 
zakonu o gospodarskih prestopkih, zakonu o prekrških, s 
katerimi se kršijo zvezni predpisi, in tem zakonom. Prav tako 
bi bilo treba glede na spremembe citiranega zveznega zakona 
zvišati zneske v 84., 160. in 161 členu zakona o prekrških ter 
uskladiti višino denarne kazni, premoženjskopravnega zah- 
tevka ali odvzema premoženjske koristi v 202. členu zakona, 
kjer so določeni pogoji za dopustnost zahteve za sodno 
varstvo. 

Zakon o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi je v 
skladu z lani sprejeto spremembo 50. člena kazenskega 
zakona SFRJ zvišal znesek denarne kazni, ki se pri prisilni 
izvršitvi denarne kazni izenači z enim dnevom zapora, s sto na 
petsto dinarjev. Zaradi usklajenosti zakonodaje na tem 
področju bi bilo smotrno zvišati4znesek tudi v 28. in 111. členu 
našega zakona o prekrških. 

Dosedanji sistem predpisovanja denarnih kazni za prekrške 
je zahteval, da je spodnja in zgornja meja denarne kazni 
predpisana posebej v vsakem predpisu, ki za prekršek določa 
denarno kazen. To zahteva usklajevanje posameznih predpi- 
sov s spremenjenimi določbami zakona o prekrških, ki urejajo 

splošni minimum in splošni maksimum denarnih kazni. V 
zakonsko določbo, ki ureja meje predpisovanja denarne kazni 
za prekrške, bi bilo zato treba vgraditi določbo, ki bi omogo- 
čila neposredno uporabo splošnega minimuma ali maksi- 
muma, določenega v tem zakonu, s čemer bi v pogojih inten- 
zivnega spreminjanja vrednosti dinarja zmanjšali potrebo po 
večkratnem spreminjanju kazenskih določb v posameznih 
zakonih in drugih predpisih. V prehodnih določbah predlaga- 
nega zakona pa bi bilo treba enotno urediti višino spodnje 
meje denarne kazni za posamezne vrste prekrškov tako, da ne 
bi bilo treba spreminjati predpisov, ki določajo prekrške, 
samo zaradi formalne uskladitve s tem zakonom. 

3. Zakon o prekrških je uveljavil načelo, da je mogoče 
izrekati varstvene ukrepe samo pod pogoji, ki so določeni v 
tem zakonu. Glede pogojev za izrekanje varstvenega ukrepa 
prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica, 
praksa opozarja, da so preozki, ker ne omogočajo izreka tega 
varstvenega ukrepa storilcu, ki je samostojno opravljanje 
dejavnosti ali poklica zlorabil za storitev prekrška. Predlaga- 
telj meni, da bi bilo treba določbo 38. člena zakona ustrezno 
dopolniti tako, da bi bilo mogoče izreči navedeni varstveni 
ukrep tudi storilcu, ki je opravljanje samostojne dejavnosti ali 
poklica zlorabil in s tem storil prekrške (n. pr. s kršitvijo 
predpisov o davkih občanov). Zaradi uskladitve z zvezno 
zakonodajo na področju prometa pa bi bilo po mnenju predla- 
gatelja potrebno 39. člen zakona dopolniti z določbo, po 
kateri bi zakon lahko določal, da je izrek varstvenega ukrepa 
prepovedi vožnje motornega vozila v nekaterih primerih ob- 
vezen. 
4. Glede na nekatere praktične probleme, ki so se pojavili pri 
izvajanju zakonskih določb, predlagatelj meni, da bi bilo treba 
razširiti določbo odgovornosti lastnikov motornih vozil (člen 
9), dopolniti določbo o odgovornosti pravnih oseb tudi za 
primere, ko je pravna oseba v stečaju (člen 17), spremeniti 
določbo o vročanju predloga za uvedbo postopka obdol- 
žencu (člen 105), vnesti dodatno določbo o pridržanju (člen 
120), dopolniti določbo o izdaji odločbe, s katero se postopek 
ustavi (člen 167), določbe, ki definirajo pojem stroškov 
postopka o prekršku in urejajo njihovo plačevanje (člen 175 in 
člen 177), določbe v zvezi s pravnimi sredstvi, ko gre za kršitev 
materialnih določb zakona (členi 185, 187, 189, 194, 196, 203, 
204, in 216), določbo, ki ureja pooblastila Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije pri reševanju zahteve za varstvo zakonitosti (221. 
člen), določbo, ki ureja temelje za povrnitev škode zaradi 
neupravičenega kaznovanja (245. člen), ter določbo, ki ureja 
sprejemanje akta o sistemizaciji del in nalog (274. člen za- 
kona). 

Zaradi večje jasnosti zakonskega besedila bi bilo treba 
nekatere določbe redakcijsko spremeniti oziroma dopolniti. 

Predlagane spremembe in dopolnitve ne posegajo v načela, 
na katerih je bil zgrajen zakon o prekrških. 

IV. OCENA POSLEDIC PREDLAGANEGA 
ZAKONA 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o prekrških 
bodo prispevale k večji učinkovitosti izvajanja tega zakona in 
drugih predpisov o prekrških. S predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami se organom za postopek o prekrških ne 
nalagajo nove naloge in zato izvajanje tega zakona ne bo 
zahtevalo novih oziroma dodatnih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo izdaje podzakonskih 
predpisov in tudi ne povečanja administrativno-strokovnih 
opravil v organih za postopek o prekrških. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 

1. teza * 2. teza 
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) se drugi V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Za 

odstavek 3. člena črta. prekršek, storjen z vozilom na motorni pogon, je odgovoren 
Dosedanji tretji odstavek tega člena postane drugi od- lastnik vozila, razen če se dokaže, da je prekršek s tem 

stavek vozilom storil kdo drug.« 

poročevalec 23 



Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

3. teza 
V drugem odstavku 17. člena se za besedo »opustitvijo« 

pika črta in dodata besedi »dolžnega nadzorstva.« 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za prekršek 

ne glede na to, ali je bil ta storjen pred uvedbo stečajnega 
postopka ali med njim, vendar pa se ji ne more izreči kazen, 
temveč le varstveni ukrep odvzema predmetov in odvzem 
premoženjske koristi.« 

4. teza 
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se v 1. in 3. 

točki številka: »100« nadomesti s številko: »500«, številka: 
»30.000« pa s številko: »100.000«; v 2. točki se številka »500« 
nadomesti s številko: »2.500«, številka: »150.000« pa s šte- 
vilko: »1.000.000«. 
V tretjem odstavku se številka »100« nadomesti s številko: 
»500«, številka »30.000« pa s številko: »100.000«. 

V četrtem odstavku se v 1. in 3. točki številka: »50« nadome- 
sti s številko: »250«, številka: »15.000« pa s številko: »50.000«; 
v 2. točki se številka: »250« nadomesti s številko: »1.000«, 
številka: »60.000« pa s številko: »300.000«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Če v predpisu, s katerim je določen prekršek, ni predpi- 

sana najmanjša ali največja mera denarne kazni, se ta mera 
določa po drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.« 

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, 
se številka: »500« nadomesti s številko: »5.000«, številka: 
»1.000« pa s številko: »10.000.« 

Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi 
odstavek. 

5. teza 
V prvem odstavku 28. člena se številka: »100« nadomesti s 

številko: »500«. 

6. teza 
V drugem odstavku 38. člena se za besedami »ali določen 

poklic« pika črta in dodajo besede »ali če je storilec zlorabil 
samostojno opravljanje dejavnosti ali poklica za storitev pre- 
krška.« 

7. teza 
V 39. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) z 

zakonom, ki določa prekršek, se sme določiti obvezen izrek 
tega ukrepa.« 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti 
in šesti odstavek. 

Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi: 
»(7) Varstveni ukrepi iz prvega, tretjega in petega odstavka 
tega člena se uporabljajo tudi za vožnjo s plovnimi objekti.« 

8. teza 
V prvem odstavku 84. člena se številka: »5.000« nadomesti s 

številko: »20.000«, številka: »10.000« pa s številko »40.000«. 

9. teza 
V tretjem odstavku 105. člena se tretji in četrti stavek črtata. 

10. teza 
V prvem odstavku 111. člena se številka: »100« nadomesti s 

številko: »500«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Enako se všteje v kazen, izrečeno za prekršek, čas 

pripora obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v 
priporu, če je bil kazenski postopek zoper njega ustavljen in je 
bil za isto dejanje kaznovan v postopku o prekršku.« 

11.teza 
V 120. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»4) Če organ za notranje zadeve odredbe o privedbi ne 

more izvršiti zaradi obdolženčevega izmikanja, lahko sodnik 
za prekrške z novo odredbo odredi njegovo pridržanje. Pridr- 
žanje sme trajati največ 12 ur.« 

12. teza 
V četrtem odstavku 159. člena se številki: »3.000« nadome- 

stita s številkama: »10.000«, številka: »15.000« pa s številko: 
»100.000«. 

13. teza 
V prvem odstavku 160. člena se številka: »1.000« nadomesti 

s številko: »3.000«. 

14. teza 
V prvem odstavku 161. člena se številka: »1.000« nadomesti 

s številko: »3.000«. 

15. teza 
V 2. točki prvega odstavka 167. člena se podpičje nadome- 

sti z vejico in dodajo besede »razen če je bil ustavljen, ker ni 
bilo predloga pristojnega predlagatelja;«. 

16. teza 
Prvi odstavek 175. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Stroški postopka o prekršku so izdatki, ki nastanejo 
med postopkom in zaradi postopka o prekršku.« 

V drugem odstavku se v prvi vrsti za besedico »so« doda 
beseda »zlasti«. 

17. teza 
V 177. členu so doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Na predlog predlagatelja postopka naloži organ, ki vodi 

postopek o prekršku, v odločbi iz prejšnjega odstavka tudi 
plačilo stroškov, ki so nastali v zvezi z odkrivanjem prekrška, 
če je to določeno v predpisu o prekršku.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

18. teza 
V 2. točki 185. člena, v prvem odstavku 187. člena, tretjem 

odstavku 189. člena, tretjem odstavku 194. člena, v 196. členu, 
v 1. točki 203. člena in v tretjem odstavku 204. člena se za 
besedama »tega zakona« dodajo besede »oziroma zakona o 
prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi«. 

19. teza 
V 10. točki 186. člena se za besedo »določba« dodajo 

besede »osmega odstavka 159. člena ali«. 

20. teza 
V 2. točki 202. člena se številka: »10.000« nadomesti s 

številko: »50.000«. 
V 2. in 3. točki istega člena se številki: »20.000« nadomestita 

s številkama: »100.000«. 

21.teza 
V členu 216 se za besedama »ta zakon« dodajo besede 

»oziroma določbe 2. do 51. člena zakona o prekrških, s 
katerimi se kršijo zvezni predpisi«. 

22. teza v 

V prvem odstavku 221. člena se za besedama »delno razve- 
ljavi« dodajo besede »odločbo o prekršku in«, za besedami 
»odločbo druge stopnje« pa besede »ali pa samo odločbo 
druge stopnje«. 

23. člen 
V prvem odstavku 241. člena se številka: »500« nadomesti s 

številko: »5.000«, številka: »1.000« pa se številko: »10.000«. 

24. teza 
V prvem odstavku 245. člena se za besedami »da dejanje ni 

prekršek« dodajo besede »ali zato, ker ni bilo dokazov, da je 
storil prekršek«. 

25. teza 
V 274. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti 
odstavek, ki se glasita: 

»(5) Z aktom o organizaciji in delu organa za postopek o 
prekrških se določi način organiziranja in vodenja dela, pro- 
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gramiranja in opravljanja del in nalog ter pooblastila in odgo- 
vornosti delavcev pri njihovem vodenju. 

(6) Akt o organizaciji in delu občinskega organa za pošto-, 
pek o prekrških predpiše občinski sodnik za prekrške oziroma 
vodja tega organa, Republiškega senata za prekrške pa pred- 
sednik Republiškega senata za prekrške, po predhodnem 
mnenju delovne skupnosti.« 

26. teza 
Če je v določbah o denarnih kaznih, ki so za prekrške 

določene v republiških in občinskih predpisih, predpisana 
nižja spodnja meja denarnih kazni, kot je določena s tem 
zakonom, se za prekrške, storjene po uveljavitvi tega zakona, 

neposredno uporabljajo glede spodnje meje denarnih kazni 
določbe tega zakona. 

27. teza 
Če je bila neizterjana denarna kazen spremenjena v zapor 

(prvi odstavek 28. člena zakona o prekrških) pred dnevom 
uveljavitve tega zakona, se odločba izvrši tako, da se za vsakih 
zače.tih neizterjanih 500 din izvrši en dan zapora. 

28. teza 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SRS. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o posebnem republiškem davku 

od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o 

načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 

obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov 

in storitev (ESA-726)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 69. seji dne 6. 6. 
1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 

ZAKONA O POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU OD PRO- 
META PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE TER O 
NAČINU, PO KATEREM OBČANI IN ZASEBNE PRAVNE 
OSEBE OBRAČUNAVAJO IN PLAČUJEJO DAVEK OD PRO- 
META PROIZVODOV IN STORITEV S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslov- 

nika Skupščine SR Slovenije. 
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 Slove- 
nije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za 
družbene prihodke. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

POVZETEK 

7 „ ooromamhah raitnna n nnsehnpm rpnubli- storitev, se v skladu z usmeritvami iz dolgoročnega 

obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov m odvetniške storitve. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo je v drugem odstavku 109. člena 

Ustave SR Slovenije, po katerem sistem, vire in vrste davkov, 
taks in drugih davščin določa zakon in v 7. točki 321. člena 
Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom ureja tudi davčni 
sistem. 
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o poseb- 
nem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve ter o načinu,, po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvo- 
dov in storitev (Uradni list SRS, št. 39/81), ki je začel veljati 1/1- 
1982, je bil med drugim uveden posebni republiški davek od 
plačil za nekatere storitve, med drugimi tudi za projektantske 
in odvetniške storitve. 

Po uvedbi obdavčevanja projektantskih in odvetniških stori- 
tev je bilo večkrat postavljeno vprašanje primernosti obdavče- 
vanja teh storitev; dani so bili tudi predlogi za ukinitev poseb- 
nega republiškega prometnega davka od plačil za projektant- 
ske in odvetniške storitve (tar. št. 9 tarife republiškega pro- 
metnega davka). 

* ■ ■  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi pobud 
za ukinitev republiškega davka od plačil za nekatere storitve 
sklenil, da bo predlagal postopno zmanjševanje oziroma 
odpravljanje posebne obdavčitve v skladu z usmeritvami iz 
programa gospodarske stabilizacije. 
III. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagatelj ocenjuje, da bi bilo v tej fazi primerno ukiniti 
davek od plačil za projektantske in davek od plačil za odvetni- 
ške storitve. Z ukinitvijo davka od plačil za projektantske 
storitve se v sedanji zmanjšani investicijski aktivnosti želi 
prispevati k večji konkurenčni sposobnosti slovenskih projek- 
tanskih organizacij v jugoslovanskem prostoru. Glede na to, 
da je opravljanje odvetniških storitev dejavnost posebnega 
družbenega pomena in da je zaradi cen odvetniških storitev 
zagotavljanje pravne pomoči občanom že tako omejeno, 
predlagatelj ocenjuje, da se tudi davek na tovrstne storitve 
ukine. 
IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH 

' Za izvedbo zakona niso potrebna dodatna finančna sred- 
stva, prav tako pa izvajanje zakona ne bo terjalo povečanja 
administrativnih del in nalog. Predlagatelj ocenjuje, da bo 
izpad sredstev iz tega naslova znašal okrog 160 mio dinarjev. 
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah zakona o posebnem republiškem davku 

od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o 

načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 

obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov 

in storitev 

1. teza 
V tarifi posebnega republiškega prometnega davka, ki je 

sestavni del zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po 
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni list 
SRS, št. 6/84 in 4/85), se črta tarifna številka 9. 

Tarifne številke 10, 11, 12 in 13 postanejo tarifne številke 9, 
10, 11 in 12. 

2. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Obrazložitev: 

Posebni republiški davek od plačil za določene storitve, 
med njimi tudi za projektantske in odvetniške storitve, je bil 
uveden z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev konec leta 1981. 

V letih po uvedbi posebnega republiškega davka od plačil 
za določene storitve so bili večkrat dani tudi predlogi za 
ukinitev posebnega republiškega davka od plačil za projek- 
tantske in odvetniške storitve (tar. št. 9 tarife republiškega 
prometnega davka). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi pobud 
za ukinitev republiškega davka od plačil za določene storitve 
večkrat izpostavil vprašanje primernosti obračunavanja neka- 

terih vrst storitev in sklenil, da bo predlagal postopno zmanj- 
ševanje stopenj posebnega republiškega prometnega davka 
oziroma odravljanje davka od plačil za storitve v skladu z 
usmeritvami iz programa gospodarske stabilizacije. 

S spremembo zakona tako izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlaga, da se v tej fazi ukine davek od plačil za projek- 
tantske in davek od plačil za odvetniške storitve. Z ukinitvijo 
davka od plačila za projektantske storitve se v sedanji zmanj- 
šani investicijski aktivnosti želi prispevati k večji konkurenčni 
sposobnosti slovenskih projektantskih organizacij v jugoslo- 
vanskem prostoru. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga tudi ukinitev 
davka od plačil za odvetniške storitve glede na to, da je 
opravljanje odvetniških storitev dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena in da je zaradi cen odvetniških storitev zagotav- 
ljanje pravne pomoči občanom-že tako omejeno. 

Zakonske določbe, ki se spreminjajo 
(Uradni list SRS, št. 6/84 in 4/85): 

Tarifna št. 9 
Od plačil za projektantske in odvetniške storitve se plačuje 

posebni republiški davek od plačil za storitve po stopnji 5%. 
Opomba: 
1. Za projektantske storitve, od katerih se plačuje posebni 

republiški davek od plačil za storitve se šteje: 
- izdelava tehnične dokumentacije po 5. členu zakona o 

graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81); 
— izdelava druge tehnične dokumentacije - drugo projekti- 

ranje iz podskupine 110403 enotne klasifikacije dejavnosti. 
2. Davčni zavezanec je prejemnik plačila za opravljeno 

projektantsko in odvetniško storitev. 
3. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne 

plačuje od plačil za projektantske storitve, izvršene za izva- 

jalca del v tujini ali za tuje naročnike. 
Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje 

od plačil za izdelavo izvlečka iz glavnega gradbenega pro- 
jekta za etažne lastnike. 

4. Davčna osnova posebnega republiškega davka od plačil 
za odvetniške storitve je prejeta nagrada za odvetniško stori- 
tev po določbah pravilnika in tarife o nagrajevanju odvetnikov 
(Uradni list SRS, št. 14/75, 11/77, 30/78 in 38/79). 
Prejemnik plačila za opravljeno odetniško storitev je dolžan 
napovedati in vplačati posebni republiški davek od plačil za 
storitve do 10. v mesecu za opravljene storitve v prejšnjem 
mesecu. 

Posebni republiški davek od plačil za storitve plačujejo tudi 
odvetniki, ki na podlagi pogodbe o stalnem zastopanju preje- 
majo pavšal. 

5. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne 
plačuje od odvetniških storitev, če so opravljene po uradni 
dolžnosti. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnitvah zakona o volitvah in 

delegiranju v skupščine z osnutkom (ESA- 

727)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 69. seji dne 6. 6. 
1985 določil besedilo: . 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVAH 

ZAKONA O VOLITVAH IN DELEGIRANJU V SKUPŠČINE Z 
OSNUTKOM, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlag 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZAKONODAJO 

POVZETEK VSEBINE PREL 

Volitve delegacij in delegiranje v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
ureja zakon o volitvah in delegiranju v skupščine (Uradni 
list SRS, št. 24/77 in 22/81). 

Ob zadnjih splošnih volitvah leta 1982 je bilo ob oceni 
izvedbe volitev ugotovljeno, da je potrebno volilno zako- 
nodajo še nadalje dograjevati. Pri tem bi bilo treba imeti 
pred očmi predvsem nadaljnje prilagajanje volilnega 
sistema delegatskemu sistemu, pa tudi njegove možne 
poenostavitve, ki pa seveda ne bi smele biti na škodo 
njegovi vsebini. Poleg tega bi bilo treba v volilni zakono- 
daji prepustiti nekoliko več možnosti samostojnega ureja- 
nja nekaterih vprašanj v zvezi s posameznimi volilnimi 
opravili v temeljnih samoupranih organizacijah in skupno- 
stih, kar bi jim omogočilo, da v večji meri lahko izvedejo 
volitve v skladu s svojimi specifičnostmi. Poleg tega pa se 
je pri izvedbi volitev pokazalo, da je treba nekatera vpraša- 
nja, ki jih je zakon že doslej urejal, nekoliko precizneje 
urediti oziroma na novo urediti nekatera vprašanja. 
Potreba po dograditvi zakona o volitvah in delegiranju v 
skupščine je bila ugotovljena tudi na Predsedstvu Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije in dana pobuda za ustrezne dopolnitve. 

Predvidene dopolnitve zakona v ničemer ne spreminjajo 
temeljnih načel volilnega sistema in postopka volitev čla- 
nov delegacij, temveč pomenijo dograjevanje teh načelnih 
rešitev in njihovo konkretizacijo na podlagi spoznanj, kijih 
prinaša praktično delovanje na tem področju. Zakon naj bi 
se dopolnil tako, da bi omogočil pri oblikovanju delegacij 
za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti več pri- 
lagajanja različnim razmeram v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in bolj racionalno oblikovanje teh delegacij. 
Prinesel naj bi tudi racionalizacijo nekaterih opravil v 
volilnem postopku. 

Zaradi tega se predlaga v zakonu več dopolnitev. Tako 

3A ZA IZDAJO ZAKONA 

naj bi se nekoliko okrepil položaj občinskih volilnih komi- 
sij pri skrbi za zakonitost volitev v občini. V zakonu je tudi 
bolj poudarjeno, da delavci-kmetje samostojno oblikujejo 
svoje delegacije. Največ novosti prinaša predlog za izdajo 
glede oblikovanja delegacij za skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti. Dopušča namreč možnost, da dve ali 
več manjših temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti ali takih, ki so združene v delovni 
organizaciji, oblikuje skupno delegacijo - seveda, če to 
temelji na njihovi interesni povezanosti. Skupno delega- 
cijo pa naj bi imele možnost oblikovati tudi tiste manjše 
temeljne organizacije in delovne skupnosti, ki po prvem 
odstavku 48. člena zakona ne volijo delegacij, ker imajo 
manj kot 30 delovnih ljudi. Tudi za njih velja, da mora biti 
razlog za oblikovanje skupnih delegacij predvsem skupen 
in istovrsten interes. Taka rešitev bi lahko prišla v poštev 
tudi za povezovanje t. i. dislociranih obratov. V zakonu naj 
bi se na novo uredilo tudi oblikovanje delegacij za skupš- 
čine tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki ne sode- 
lujejo pri odločanju v skupščinah samoupravnih interes- 
nih skupnosti. Funkcijo teh delegacij bi namreč lahko 
opravljal delavski svet oziroma skupščina krajevne skup- 
nosti ali drug ustrezen organ upravljanja temeljne samou- 
pravne organizacije ali skupnosti. Poleg tega naj bi zakon 
uredil še nekatera druga vprašanja. Gre zlasti za način 
glasovanja delavcev, ki so zaradi narave delovnega pro- 
cesa odsotni na dan volitev ter za neupoštevanje glasov 
delavcev, ki delajo v tujini v okviru svoje organizacije 
združenega dela pri ugotavljanju volilnega izida. Dopol- 
njene pa so tudi določbe o varstvu volilne pravice. 

Izvajanja tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finanč- 
nih sredstev. Ker imajo nekatere predlagane rešitve za 
posledico racionalizacijo dosedanjih volilnih opravil, bodo 
stroški za njihovo izvajanje predvidoma manjši - kar velja 
tudi za obseg administrativnih del in nalog, ki jih je 
potrebno opraviti ob splošnih volitvah. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

0 dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v 

skupščine   

1 I I^TAV/NA PODI ARA 7A I7DA ID ZAKONA skupščine družbenopolitičnih skupnosti z republiškim I. Uo AVNA rUULAljA ZA IZ.UAJU Z.Ar\UlNrt zakonom je dana v 157. členu ustave SR Slovenije, ki 
Ustavna podlaga za urejanje vprašanj na področju obli- določa, da se z zakonom uredi način izvolitve in odpo- 

kovanja in volitev delegacij ter delegiranja delegatov v klica, ter v 156., 159., 161., 162. in 164. členu ustave. Za 



zakonsko urejanje oblikovanja in volitve delegacij ter dele- 
giranja delegatov v skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki enakopravno odločajo s pristojnimi zbori 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, pa je dana pod- 
laga v 70. členu republiške ustave, ki določa, da se lahko z 
zakonom določijo načela za organizacije samoupravne 
interesne skupnosti, katere dejavnosti oziroma zadeve so 
posebnega družbenega pomena ter v 136. členu republi- 
ške ustave, ki določa, da so skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti sestavljene po delegatskem načelu. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Volitve d^pgacij in delegiranje v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti 
ureja zakon o volitvah in delegiranju v skupščine (Uradni 
list SRS, št. 24/77 in 22/81). 

Ob zadnjih splošnih volitvah leta 1982 je bilo ob oceni 
izvedbe volitev ugotovljeno, da je potrebno volilno zako- 
nodajo še nadalje dograjevati. Pri tem bi bilo treba imeti 
pred očmi predvsem nadaljnje prilagajanje volilnega 
sistema delegatskemu sistemu, pa tudi njegove možne 
poenostavitve, ki pa seveda ne bi smele biti na škodo 
njegovi vsebini. Poleg tega bi bilo treba v volilni zakono- 
daji prepustiti nekoliko več možnosti samostojnega ureja- 
nja nekaterih vpašanj v zvezi s posameznimi volilnimi 
opravili v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, kar bi jim omogočilo, da v večji meri lahko izvedejo 
volitve v skladu s svojimi specifičnostmi. Poleg tega pa se 
je pri izvedbi volitev pokazalo, da je treba nekatera vpraša- 
nja, ki jih je zakon že doslej urejal, nekoliko precizneje 
urediti oziroma na novo urediti nekatera vprašanja. 

Potreba po dograjevanju volilne zakonodaje je bila ugotov- 
ljena že ob oceni volitev leta 1982 na skupni seji Republiške 
konference socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Nanjo je 
opozorila tudi Republiška volilna komisija v svojem poročilu o 
izvedbi teh volitev in dala tudi konkretne pobude za dograje- 
vanje zakona o volitvah in delegiranju v skupščine. Ponovno 
so bile te ugotovitve sprejete na 21. seji Predsedstva Republi- 
ške konference SZDL Slovenije v decembru 1984 in dane tudi 
pobude za dograjevanje volilne zakonodaje. Pobudo sta 
obravnavali tudi volilna komisija pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije in Republiška volilna komisija. Na 
podlagi vseh teh razprav je Predsedstvo Republiške konfe- 
rence SZDL dalo pobudo, da se zakon o volitvah in delegira- 
nju v skupščine ustrezno dopolni. 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z 
ZAKONOM IN POGLAVITNE REŠITVE 

Predvidene dopolnitve zakona v ničemer ne spreminjajo 
temeljnih načel volilnega sistema in postopka volitev članov 
delegacij, temveč pomenijo dograjevanje teh načelnih rešitev 
in njihovo konkretizacijo na podlagi spoznanj, ki jih prinaša 
praktično delovanje na tem področju. Zakon naj bi se dopolnil 
tako, da bi omogočil pri oblikovanju delegacij za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti več prilagajanja različnim 
razmeram v temeljnih samoupravnih organizacijah in bolj 
racionalno oblikovanje teh delegacij. Prinesel naj bi tudi raci- 
onalizacijo nekaterih opravil v volilnem postopku. 

S predlaganimi dopolnitvami zakona je potrebno urediti 
predvsem naslednja vprašanja: 

1. Praksa je pokazala, da so pristojnosti občinskih volilnih 
komisij nekoliko preozke v odnosu do volilnih komisij v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. V praksi 
se je namreč dogajalo, da te komisije niso vedno dovolj 
dosledno zagotavljale zakonitost volitev v teh organizacijah in 
skupnostih. Zato bi kazalo nekoliko okrepiti položaj občinskih 
volilnih komisij pri njihovi skrbi za zakonitost volitev v občini. 
Zaradi tega naj bi se dosedanjim nalogam občinskih volilnih 
komisij, kot so določene v 29. členu veljavnega zakona, 
dodala še skrb za zakonitost volitev v občini ter usklajevanje 
dela volilnih komisij v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. 

V skladu s temi nalogami občinske volilne komisije je v 
zakonu predvidena tudi možnost komisije, da lahko opozori 
volilno komisijo v temeljni samoupravni organizaciji oziroma 
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skupnosti na takšne nepravilnosti na volitvah, zaradi katerih 
je treba v skladu z določbo prvega odstavka 150. člena zakona 
razveljaviti volitve. 

2. V prvem odstavku 36. člena zakona je določeno, da svojo 
delegacijo oblikujejo tudi delovni ljudje-kmetje, ki združujejo 
svoja sredstva v zadrugah in v drugih oblikah trajnejšega 
sodelovanja z organizacijami združenega dela. Ta določba je 
bila v praksi večkrat narobe razumljena. V praksi so namreč 
mnogokrat ustanavljali enotne delegacije kmetov in delavcev 
v zadrugah. Posledice oblikovanja enotnih delegacij so se v 
praksi večkrat pokazale celo v tako ekstremni obliki, da so 
take delegacije delegirale na delegatska mesta, ki pripadajo 
kmetom, celo administrativne delavce v zadrugah. Zaradi tega 
se kaže potreba, da bi v zakonu jasneje določili, kdo oblikuje 
delegacijo. Zato je treba dopolniti določbo prvega odstavka 
36. člena zakona tako, da bo jasno, da delovni ljudje-kmetje 
oblikujejo svoje delegacije samostojno. 

3. Oblikovanje delegacij v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih za delegiranje v skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti je v sedanji ureditvi v celoti naslo- 
njeno na oblikovanje delegacij za skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti. Vendar pa se je v praksi pokazalo, da samou- 
pravna narava samoupravnih interesnih skupnosti terja neko- 

. liko bolj fleksibilen način oblikovanja delegacij za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti. Ta naj bi v večji meri kot 
doslej omogočil prilagajanje oblikovanja teh delegacij različ- 
nim interesom in njihovi povezanosti v sarfioupravnih organi- 
zacijah in skupnostih glede na njihovo sodelovanje v posa- 
meznih samoupravnih interesnih skupnostih. Obenem pa naj 
bi omogočil tudi več povezovanja manjših temeljnih organiza- 
cij in delovnih skupnosti pri oblikovanju delegacij za skupš- 
čine samoupravnih interesnih skupnosti. 

Zaradi tega se v zakonu predvideva, naj bi imele dve ali več 
manjših temeljnih delegacij možnost oblikovati skupno dele- 
gacijo za delegiranje v skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti. To možnost naj bi imele tiste organizacije in skup- 
nosti, ki so toliko velike, da morajo oblikovati delegacije (nad 
30 delovnih ljudi), vendar pa nimajo več kot 60 delovnih ljudi 
(ki so torej enkrat večje od tistih, ki jim še ni treba oblikovati 
svojih delegacij). Takih temeljnih organizacij je po statističnih 
podatkih v Sloveniji skupaj 1014. Očitno bi lahko oblikovanje 
skupnih delegacij pomenilo pomemben korak v večji raciona- 
lizaciji in boljšemu interesnemu povezovanju pri oblikovanju 
delegacij za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. 
Seveda pa bo moralo tako povezovanje nujno izhajati iz 
interesne povezanosti takih organizacij in skupnosti. Vsakršni 
drugačni razlogi bi lahko pripeljali do rešitev, ki ne bi bile v 
skladu s temeljnimi načeli delegatskega odločanja. 

Prav tako je skupen interes pri sodelovanju v odločanju v 
skupščini ene ali več samoupravnih interesnih skupnosti 
nujna osnova za oblikovanje skupnih delegacij v več temelj- 
nih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki so 
združene v delovni organizaciji. Te organizacije in skupnosti 
naj bi imele možnost oblikovati skupno delegacijo ne glede 
na število delovnih ljudi - seveda pa le v primeru, ko so 
združene v isti oziroma istih samoupravnih interesnih skup- 
nostih. 

Skupno delegacijo naj bi imele možnost oblikovati tudi tiste 
manjše temeljne organizacije in delovne skupnosti, ki po 
prvem odstavku 48. člena zakona ne volijo delegacij, ker 
imajo manj kot 30 delovnih ljudi. Tudi za njih velja, da mora 
biti razlog za oblikovanje skupnih delegacij predvsem skupne 
in istovrsten interes. Taka rešitev bi lahko prišla v poštev tudi 
za povezovanje t. i. dislociranih obratov. 

4. Veljavni zakon ne ureja neposredno volitve delegacij za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področjih 
družbenih dejavnosti, ki ne sodelujejo pri odločanju v skupš- 
činah družbenopolitičnih skupnosti, temveč določa, da se 
zakonske določbe primerno uporabljajo tudi za te volitve. V 
zvezi z volitvami delegacij za skupščine teh skupnosti se sedaj 
predvideva, da bi temeljna samoupravna organizacija ozi- 
roma skupnost lahko določila, da opravlja njen delavski svet 
oziroma skupščina krajevne skupnosti ali drug ustrezen 
organ upravljanja funkcijo delegacije za delegiranje delega- 
tov v skupščine teh samoupravnih interesnih skupnosti. Drug 
ustrezen organ upravljanja je lahko samo delegatsko obliko- 
van organ - svet temeljne organizacije združenega dela na 
področju družbenih dejavnosti ali svet krajevne skupnosti v 
manjši krajevni skupnosti, ki je delegatsko oblikovan. 
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Podobno določbo vsebuje že veljavni zakon glede samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje v 50. a 
členu. 

5. V praksi je večkrat problem glasovanje delovnih ljudi, ki 
so v času volitev odsotni, zlasti če gre za večje število delov- 
nih ljudi. To se dogaja predvsem v transportnih in podobnih 
organizacijah združenega dela, v katerih zaradi narave dela ni 
mogoče zagotoviti navzočnosti teh delovnih ljudi na volilni 
dan. Zaradi večjega deleža odsotnih delavcev lahko pride do 
težav pri zagotavljanju potrebne večine za izvolitev članov 
delegacij v takih organizacijah. Zato bi bilo treba z zakonom 
določiti način, s katerim bi zagotovili udeležbo na glasovanju 
tudi tem delovnim ljudem. Ti naj bi po predlagani rešitvi 
glasovali pred dnevom, ki je razpisan za izvedbo splošnih 
volitev. Odločitev o tem naj bi sprejela volilna komisija v 
temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti v 
soglasju z občinsko volilno komisijo. 

6. V poglavju o varstvu volilne pravice naj bi se dopolnila 
določba 163. člena tako, da bo lahko pristojna volilna komi- 
sija na podlagi ugovora, ki je bil dan zaradi nepravilnosti pri 

delu volilnega odbora, razveljavila volitve, kot to sicer lahko 
stori na podlagi svojih ugotovitev (150. člen). 

7. Pri zadnjih volitvah je bilo v praksi precej težav pri 
volitvah v tistih organizacijah, ki imajo v tujini večje število 
svojih delavcev, ker so imele težave pri zagotovitvi potrebne 
večine za izvolitev svojih delegacij. Vprašanje upoštevanja 
glasov takih delavcev sedaj ni posebej urejeno v volilni zako- 
nodaji. Zato naj bi zakon določil, da se pri ugotavljanju volil- 
nih izidov v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ne 
upoštevajo glasovi tistih delavcev, ki pri splošnih volitvah niso 
glasovali, ker so bili na delu v tujini. 

IV. FINANČNE IN OSTALE POSLEDICE 
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 

sredstev. Ker imajo nekatere predlagane rešitve za posledico 
racionalizacijo dosedanjih volilnih opravil, bodo stroški za 
njihovo izvajanje predvidoma manjši - kar velja tudi za obseg 
administrativnih del in nalog, ki jih je potrebno opraviti ob 
splošnih volitvah. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZAKONODAJO 

POVZETEK VSEBINE ZAKONSKEGA OSNUTKA 

Osnutek zakona o dopolnitvah zakona o volitah in dele- 
giranju v skupščine na novo ureja nekatera vprašanja, ki 
doslej še niso bila urejena v zakonu, oziroma dograjuje 
nekatere že obstoječe rešitve. 

Tako v zvezi z nalogami občinskih volilnih komisij 
določa, da te poleg dosedanjih nalog skrbijo za zakonitost 
volitev v občini ter usklajujejo delo volilnih komisij v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. V 
zakonu je tudi bolj poudarjeno, da delavci - kmetje samo- 
stojno oblikujejo svoje delegacije. 

Največ novosti prinaša osnutek glede oblikovanja dele- 
gacij za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. 
Osnutek namreč določa, da lahko dve ali več manjših 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupno- 
sti ali takih, ki so združene v delovni organizaciji, oblikuje 
skupno delegacijo - seveda, če to temelji na njihovi inte- 
resni povezanosti. Skupno delegacijo lahko oblikujejo 
tudi tiste manjše temeljne organizacije in delovne skupno- 
sti, ki po prvem odstavku 48. člena zakona ne volijo dele- 
gacij, ker imajo manj kot 30 delovnih ljudi. Tudi za njih 
velja, da mora biti razlog za oblikovanje skupnih delegacij 
predvsem skupen in istovrsten interes. Taka rešitev pride v 
poštev tudi za povezovanje t. i. dislociranih obratov. 

Zakon ureja tudi oblikovanje delegacij za skupščine 

tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki ne sodelujejo 
pri odločanju v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti. Funkcijo teh delegacij namreč lahko opravlja 
delavski svet oziroma skupščina krajevne skupnosti ali 
drug ustrezen organ upravljanja temeljne samoupravne 
organizacije ali skupnosti. 

V osnutku je predvidena tudi ureditev nekaterih drugih 
vprašanj, ki doslej niso bila zakonsko urejena. Tako 
določa osnutek, da lahko volilna komisija v temeljni samo- 
upravni organizaciji oziroma skupnosti izjemoma določi, 
da delavci, ki so na volilni dan odsotni zaradi narave 
delovnega procesa, lahko glasujejo pred tem dnevom - 
seveda, če gre za večje število delavcev in ni mogoče 
zagotoviti njihove navzočnosti na dan volitev. Dopolnjene 
so tudi določbe o varstvu volilne pravice tako, da volilna 
komisija lahko tudi na podlagi ugovora razveljavi glasova- 
nje zaradi nepravilnosti pri delu vojilnega odbora, ki bi 
lahko bistveno vplivale na izid volitev. 

V osnutku je predlagana tudi dopolnitev, ki se nanaša na 
ugotavljanje volilnih izidov v tistih temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih, v katerih večje 
število delavcev ne more glasovati, ker so na delu v tujini. 
Predlagano je, da se glasovi teh delavcev ne upoštevajo 
pri ugotavljanju volilnih izidov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v 

skupščine 

1. člen t 
V 29. členu zakona o volitvah in delegiranju v skupščine 

(Uradni list SRS, št. 24/77 in 22/81) se doda nova 1. točka, ki se 
glasi: 

»1. skrbi za zakonitost volitev po tem zakonu v občini,«. 
5. točka postane 6. točka in se dopolni tako, da se glasi: 
»6. daje pomoč volilnim komisijam v temeljnih samouprav- 

nih organizacijah in skupnostih in usklajuje njihovo delo,«. 
Sedanje 1. do 4. točka postanejo 2. do 5. točka, sedanja 6. 

točka pa postane 7. točka. 

2. člen » 
V prvem odstavku 36. člena se za besedo: »Delegacije« 

doda beseda: »samostojno«. 

3. člen 
Za 44. členom se dodata nova 44. a člen in 44. b člen, ki se 

glasita: 

»44. a člen 
Dve ali več temeljnih organizacij združenega dela in delov- 

nih skupnosti, v katerih se po tem zakonu volijo delegacije, pa 
nimajo več kot 60 delovnih ljudi, lahko v skladu s samouprav- 
nim sporazumom oblikujejo eno ali več skupnih delegacij za 
delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Ne glede na število delovnih ljudi v temeljnih organizacijah 
in delovnih skupnostih iz prejšnjega odstavka lahko dve ali 
več temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
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nosti, ki so združene v delovni organizaciji, v skladu s samou- 
pravnim sporazumom oblikujejo eno ali več skupnih delegacij 
za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interes- 
nih skupnosti, če so člani istih skupnosti. 

44. b člen 
Dve ali več temeljnih organizacij združenega dela in delov- 

nih skupnosti, v katerih se v skladu s prvim odstavkom 48. 
člena tega zakona ne volijo delegacije, lahko v skladu s 
samoupravnim sporazumom oblikujejo eno ali več skupnih 
delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti.« 

4. člen 
Za 48. členom se doda nov 48. a člen, ki se glasi: 

»48. a člen 
S statutom ali drugim splošnim aktom temeljne samou- 

pravne organizacije oziroma skupnost se lahko določi, da 
opravlja delavski svet, skupščina krajevne skupnosti ali drug 
ustrezen organ upravljanja te organizacije oziroma skupnosti 
funkcijo delegacije za delegiranje delegatov v skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti iz tretjega odstavka 1. 
člena tega zakona.« 

5. člen 
Za 131. členom se doda nov 131. a člen, ki se glasi: 

»131. a člen 
Volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji ozi- 

roma skupnosti lahko v soglasju z občinsko volilno komisijo 
izjemoma določi, da delavci, ki so na volilni dan odstotni, 
glasujejo pred tem dnevom, če gre za večje število delavcev in 
zaradi delovnega procesa ni mogoče zagotoviti njihove nav- 
zočnosti na ta dan. 

Glasovanje delavcev iz prejšnjega odstavka se ne more 
opraviti prej kot pet dni pred volilnim dnevom. 

Pristojna volilna komisija določi čas glasovanja iz prvega 
odstavka tega člena. 

O delu volilnega odbora pri glasovanju iz prvega odstavka 
tega člena se sestavi poseben zapisnik v skladu s prvim 
odstavkom 145. člena tega zakona. 

Zapisnik vsebuje podatke iz prvega odstavka 145. člena 
tega zakona in ga podpišejo člani volilnega odbora. 

Zapisnik se priključi zapisniku iz 145. člena tega zakona.« 

6. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 140. člena tega zakona se 

za besedo »zakona« črta pika in dodajo naslednje besede: 
»oziroma do ure, ki jo določi volilna komisija po tretjem 
odstavku 131. a člena tega zakona.« 

7. člen 
Za prvim odstavkom 145. člena se doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: 
»Če se glasovanje po 131. a členu tega zakona ni opravljalo 

na celotnem volišču, so podatki iz zapisnika o teh volitvah 
sestavni del zapisnika iz prejšnjega odstavka.« 

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

8. člen 
Za prvim odstavkom 150. člena se doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: 
»Občinska volilna komisija lahko opozori volilno komisijo v 

temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti na 
nepravilnosti iz prejšnjega odstavka.« 
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

9. člen 
V 163. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovora 

zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora kakšne nepra- 
vilnosti pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno 
vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču, na 
katerem je vodil glasovanje ta volilni odbor ter odredi 
ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo alasovanje razve- 
ljavljeno.« 

10. člen 
V 170. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pri ugotavljanju volilnih izidov v temeljnih organizacijah 

združenega dela in delovnih skupnostih se ne upoštevajo 
delavci teh organizacij in skupnosti, ki pri splošnih volitvah 
delegacij temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 

skupnosti niso glasovali, ker so na delu v tujini.« 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. 
Volitve članov delegacij za delegiranje delegatov v skupš- 

čine družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interes- 
nih skupnosti in način delegiranja delegatov v te skupščine je 
sedaj urejen v zakonu o volitvah in delegiranju v skupščine, ki 
je bil sprejet leta 1977 ter spremenjen in dopolnjen leta 1981 
(Uradni list SRS, št. 24/77 in 22/81). Spremembe in dopolnitve 
zakona iz leta 1981 niso bistveno posegle v vsebino zakona, 
temveč so pomenile le dograjevanje zakonskih rešitev v 
skladu z izkušnjami, ki so izhajale iz prakse dotedaj izvedenih 
splošnih volitev. 

Tudi v osnutku predvidene dopolnitve zakona v ničemer ne 
spreminjajo temeljnih načel volilnega sistema in postopka 
volitev članov delegacij, temveč pomenijo dograjevanje teh 
načelnih rešitev in njihovo konkretizacijo na podlagi spoz- 
nanj, ki jih prinaša praktično delovanje na tem področju. 
Zakon naj se dopolni tako, da bo omogočil pri oblikovanju 
delegacij za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
več prilagajanja različnim razmeram v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in bolj racionalno oblikovanje teh delegacij. 
Prinesel naj bi tudi racionalizacijo nekaterih opravil v volilnem 
postopku. 

II. 
V zakonu naj bi se na novo uredila naslednja vprašanja: 
- v 1. členu osnutka se predlaga dopolnitev določb 29. 

člena zakona, ki se nanašajo na naloge občinske volilne 
komisije. Dosedanjim nalogam občinskih volilnih komisij, kot 
so določene v 29. členu veljavnega zakona, se dodaja še skrb 
za zakonitost volitev v občini ter usklajevanje dela volilnih 
komisij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. V skladu s temi nalogami občinske volilne komisije je v 8. 
členu osnutka predvidena tudi možnost komisije, da lahko 
opozori volilno komisijo v temeljni samoupravni organizaciji 
oziroma skupnosti na takšne nepravilnosti na volitvah, zaradi 
katerih je treba v skladu z določbo prvega odstavka 150. člena 
zakona razveljaviti volitve; 

- določba prvega odstavka 36. člena zakona naj bi se 
dopolnila tako, da bo jasno, da delovni ljudje - kmetje popol- 
noma samostojno oblikujejo svoje delegacije - ne pa enotne 
delegacije skupaj z delavci v zadrugah in drugih oblikah 
trajnejšega sodelovanja z organizacijami združenega dela. 
Ustrezno dopolnitev se predlaga v 2. členu osnutka; 

- v 3. členu osnutka se predlaga dopolnitev, po kateri naj bi 
imele dve ali več manjših temeljnih delegacij možnost obliko- 
vati skupno delegacijo za delegiranje v skupščine samouprav- 

30 poročevalec 



nih interesnih skupnosti. To možnost naj bi imele tiste organi- 
zacije in skupnosti, ki so toliko velike, da morajo oblikovati 
delegacije (nad 30 delovnih ljudi), vendar pa nimajo več kot 60 
delovnih ljudi (ki so torej enkrat večje od tistih, ki jim še ni 
treba oblikovati svojih delegacij). Takih temeljnih organizacij 
je po statističnih podatkih v Sloveniji skupaj 1014. Prav tako 
naj bi imele možnost oblikovanja skupne delegacije tudi več 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, 
ki so združene v delovni organizaciji. Te organizacije in skup- 
nosti naj bi imele možnost oblikovati skupno delegacijo ne 
glede na število delovnih ljudi - seveda pa le v primeru, ko so 
združene v isti oziroma istih samupravnih interesnih skupno- 
stih. Možnost oblikovati skupne delegacije naj bi po osnutku 
imele tudi tiste manjše temeljne organizacije in delovne skup- 
nosti, ki po prvem odstavku 48. člena zakona ne volijo delega- 
cij, ker imajo manj kot 30 delovnih ljudi. Tudi za njih velja, da 
mora biti razlog za oblikovanje skupnih delegacij predvsem 
skupen in istovrsten interes. Taka rešitev bi lahko prišla v 
poštev tudi za povezovanje t. i. dislociranih obratov; 

- veljavni zakon ne ureja neposredno volitve delegacij za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področjih 
družbenih dejavnosti, ki ne sodelujejo pri odločanju v skupš- 
činah družbenopolitičnih skupnosti, temveč določa, da se 
zakonske določbe primerno uporabljajo tudi za te volitve. V 
zvezi z volitvijo delegacij za skupščine teh skupnost se v 4. 
členu osnutka predlaga dopolnitev, po kateri bi temeljna 
samoupravna organizacija oziroma skupnost lahko določila, 
da opravlja njen delavski svet oziroma skupščina krajevne 
skupnosti ali drug ustrezen organ upravljanja funkcijo dele- 
gacije za delegiranje delegatov v skupščine teh samoupravnih 
interesnih skupnosti. Drug ustrezen organ upravljanja je 
lahko samo delegatsko oblikovan organ - svet temeljne orga- 
nizacije združenega dela na področju družbenih dejanosti ali 
svet krajevne skupnosti v manjši krajevni skupnosti, ki je 
delegatsko oblikovan. Podobno določbo vsebuje že veljavni 

DOLOČBE ZAKONA O VOLITVAH IN 
DELEGIRANJU V SKUPŠČINE, KI SE 
DOPOLNJUJEJO 

29. člen 
Občinska volilna komisija: 
1. opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z glasovanjem 

o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor občinskih 
skupščin, 

2. ugotavlja ali je lista za delegate družbenopolitičnega 
zbora v občinski skupščini sestavljena v skladu z zakonom in 
jo objavi, 

3. imenuje volilne odbore na voliščih za glasovanje o izvoli- 
tvi delegatov v družbenopolitični zbor občinskih skupščin, 
opravlja inštruktažo teh odborov, skrbi za pravilnost njiho- 
vega dela in nadzoruje njihovo delo, 

4. ugotavlja izide glasovanja na voliščih iz prejšnje točke in 
jih razglaša ter daje poročila o izidu glasovanja, 

5. daje pomoč volilnim komisijam v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, 

6. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

36. člen 
Delegacije oblikujejo delovni ljudje-kmetje, ki združujejo 

svoje delo in delovna sredstva v zadrugah in v drugih oblikah 
trajnejšega sodelovanja z organizacijami združenega dela. 

Ce delovni ljudje-kmetje trajneje sodelujejo po prejšnjem 
odstavku z več samoupravnimi organizacijami, oblikujejo 
delegacije po svoji odločitvi v tisti izmed njih, s katero je 
njihovo povezovanje intenzivnejše oziroma njihov interes pre- 
težen. 

Kmetje, ki trajneje ne sodelujejo s samoupravnimi organiza- 
cijami, oblikujejo na pobudo samoupravnih organizacij iz 
prvega odstavka tega člena ali organizacij Socialistične zveze 
skupnost za volitve delegacij s samoupravnim sporazumom. 
Če samoupravni sporazum ni sklenjen, se oblikuje skupnost 
na način, kot to določi občinska skupščina. 

zakon glede samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje v 50 a členu; 
- v 5. členu osnutka se ureja glasovanje delovnih ljudi, ki 

so v času volitev odsotni, zlasti če gre za večje število delov- 
nih ljudi. To se dogaja predvsem v transportnih in podobnih 
organizacijah združenega dela, v katerih zaradi narave dela ni 
mogoče zagotoviti navzočnosti teh delovnih ljudi na volilni 
dan. Zaradi večjega deleža odsotnih delavcev lahko pride do 
težav pri zagotavljanju potrebne večine za izvolitev članov 
delegacij v takih organizacijah. Zato je treba z zakonom 
določiti način, s katerim bi zagotovili udeležbo na glasovanju 
tudi tem delovnim ljudem. Ti naj bi po predlagani rešitvi 
glasovali pred dnevom, ki je razpisan za izvedbo splošnih 
volitev. Odločitev o tem naj bi sprejela volilna komisija v 
temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti v 
soglasju z občinsko volilno komisijo; 

- v 9. členu osnutka se dopolnjujejo določbe o varstvu 
volilne pravice tako, da lahko pristojna volilna komisija na 
podlagi ugovora, ki je bil dan zaradi nepravilnosti pri delu 
volilnega odbora, razveljavi volitve, kot to sicer lahko stori na 
podlagi svojih ugotovitev (150. člen); 
- pri zadnjih volitvah je bilo v praksi precej težav pri voli- 

tvah v tistih organizacijah, ki imajo v tujini večje število svojih 
delavcev, ker so imele težave pri zagotovitvi potrebne večine 
za izvolitev svojih delegacij. Vprašanje upoštevanja glasov 
takih delavcev sedaj ni posebej urejeno v volilni zakonodaji. 
Zato se v 10. členu osnutka predlaga dopolnitev, po kateri se 
pri ugotavljanju volilnih izidov v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih ne upoštevajo glasovi tistih delavcev, ki 
pri splošnih volitvah niso glasovali, ker so bili na delu v tujini. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 
sredstev. Ker imajo nekatere predlagane rešitve za posledico 
racionalizacijo dosedanjih volilnih opravil, bodo stroški za 
njihovo izvajanje predvidoma manjši - kar velja tudi za obseg 
administrativnih del in nalog, ki jih je potrebno opraviti ob 
splošnih volitvah. 

Skupaj s kmeti oblikujejo delegacije delavci, s katerimi ti 
združujejo svoje delo in sredstva. 

Za kmete po tem zakonu se štejejejo vsi aktivni kmečki 
proizvajalci, ki jim je delo v kmetijstvu osnovna dejavnost in 
so stari nad 15. let. 

44. člen 
V temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti, v kateri se 

po tem zakonu volijo delegacije, se izvolijo posebne delega- 
cije za skupščino vsake samoupravne interesne skupnosti. 

Če ni pogojev za izvolitev posebne delegacije za vsako 
samoupravno interesno skupnost, se izvoli ena ali več združe- 
nih delegacij za delegiranje v dve ali več samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za vsebinsko sorodna ali med seboj pove- 
zana področja. 

V skladu z načeli iz prejšnjega odstavka se lahko izvoli 
združena delegacija predvsem za delegiranje delegatov v 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki delujejo na 
področju socialnega varstva. 

Če temeljna samoupravna organizacija oziroma skupnost 
nima pogojev za izvolitev nobene posebne oziroma združene 
delegacije, izvoli splošno delegacijo za skupščine vseh samo- 
upravnih interesnih skupnosti, v katere delegira svoje dele- 
gate. 

Temeljna samoupravna organizacija oziroma skupnost 
določi s svojim statutom ali drugim splošnim aktom, katere 
delegacije za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
bo imela, pri čemer mora upoštevati zlasti svoje interese, 
velikost, prostorsko razčlenjenost oziroma razčlenjenost 
delovnega procesa, razvitost, število prebivalstva, delovnih 
ljudi oziroma delavcev in druge okolnosti, ki vplivajo na tako 
odločitev. 

Delovne skupnosti, ki oblikujejo skupno delegacijo, dolo- 
čijo po merilih iz prejšnjega odstavka s samoupravnim spora- 
zumom (39. člen), katere delegacije za delegiranje v skupš- 
čine samoupravnih interesnih skupnosti bodo izvolile. 

48. člen 
V temeljni organizaciji združenega dela in delovni skupno- 
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sti, ki nima več kot 30 delovnih ljudi, opravljajo funkcijo 
delegacije vsi delovni ljudje. 

S statutom ali drugim splošnim aktom organizacije oziroma 
skupnosti iz prejšnjega odstavka, ki ima najmanj 20 delovnih 
ljudi, se lahko sklene, da bo organizacija oziroma skupnost 
volila delegacije. 

131. člen 
Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komi- 

sijo določi, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. 
uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje delovnim 
ljudem, ki imajo različen delovni čas. 

Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komi- 
sijo določi, da traja glasovanje na volilni dan najmanj 12 ur 
tudi v drugačnem času, kot je določen v prejšnjem odstavku, 
če to zahteva delovni proces v temeljni organizaciji združe- 
nega dela oziroma delovni skupnosti. 

Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka se glaso- 
vanje ne more začeti pred 4. uro zjutraj in ne končati po 23. 
uri. 

140. člen 
Glasovanje traja nepretrgoma do 19. ure oziroma do ure, ki 

jo določi volilni odbor po 131. členu tega zakona. Samo zaradi 
nereda sme volilni odbor glasovanje prekiniti, dokler se ne 
napravi red. V zapisnik se vpiše, zakaj je bilo glasovanje 
prekinjeno in za koliko časa. 

Ob uri, določeni v prvem odstavku, se volišče zapre, po tem 
času se ne sme nikogar več pustiti na volišče; delovni ljudje in 
občani, ki so že na volišču, pa imajo pravico glasovati. Ce je 
bilo glasovanje zaradi nereda prekinjeno za več kot eno uro, 
se glasovanje podaljša za toliko časa, kolikor je bilo preki- 
njeno nad eno uro. 

145. člen 
O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja 

pri volitvah delegacij se sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko 
je na območju volišča volilnih upravičencev po volilnem ime- 
niku; koliko ljudi je glasovalo po volilnem imeniku; koliko jih 
je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo po 
glasovnicah; koliko glasov je dobil posamezen kandidat; 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih. V zapisnik se vpišejo tudi 
morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega 
odbora. 

150. člen 
Če volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji 

oziroma skupnosti ugotovi, da so bile pri volitvah članov 
delegacije na posameznih voliščih ali na vseh voliščih take 
nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi 
glasovanje na posameznih ali na vseh voliščih v temeljni 
samoupravni organizaciji oziroma skupnosti ter odredi 
ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razve- 
ljavljeno. Volilna komisija v temeljni samoupravni organizaciji 
oziroma skupnosti obvesti o tem občinsko volilno komisijo. 

Če občinska volilna komisija ugotovi, da so bile pri glasova- 
nju o izvolitvi delegatov v družbenopolitični zbor občinske 
skupščine na posameznih ali na vseh voliščih nepravilnosti iz 
prvega odstavka tega člena, razveljavi glasovanje na posa- 
meznih ali na vseh voliščih v občini ter odredi ponovne volitve 
v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

163. člen 
Zaradi nepravilnosti pri delu kandidacijskih konferenc, na 

katerih so bili predlagani kandidati za člane delegacij ali 
zaradi nepravilnosti pri delu konferenc, na katerih se obrav- 
nava predlog za odpoklic članov delegacije ter zaradi nepra- 
vilnosti pri deju volilnega odbora pri volitvah oziroma pri 
glasovanju o odpoklicu člana delegacije, ima vsak kandidat 
oziroma član delegacije, katerega odpoklic se predlaga in 
vsak delovni človek in občan, ki ima pravico odločati na 
kandidacijski oziroma na konferenci za odpoklic, pravico 
vložiti ugovor pri pristojni volilni komisiji. 

Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovorov, 
ki so bili vloženi pred potekom roka, določenega za predloži- 
tev kandidatne liste v presojo skladnosti z zakonom kakšne 
nepravilnosti pri delu kandidacijske konference, ki so ali bi 
lahko bistveno vplivale na določitev kandidatne liste oziroma 
na predlaganje kandidatov, razveljavi delo kandidacijske kon- 
ference, na kateri je prišlo do takih nepravilnosti ter o tem 
obvesti kandidacijsko konferenco oziroma odredi, da se v 
določenem roku skliče nova kandidacijska konferenca. 

170. člen 
Osebe, ki pri splošnih volitvah delegacij krajevnih skupnosti 

in delegatov družbenopolitičnega zbora občinskih skupščin 
ne morejo glasovati, ker so na začasnem delu v tujini, se na 
voliščih, na katerih imajo pravico glasovati za te delegacije 
oziroma delegate, ne upoštevajo pri ugotavljanju volilnih iz- 
idov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ z 

osnutkom zakona (ESA-735) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 70. seji dne 13. 6. 
1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH IN ODPOKLICU DELE- 
GATOV ZA ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

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 skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZAKONODAJO 

POVZETEK 

Volitve in odpoklic delegatov v zboru republik in pokrajin so 
sedaj urejene v zakonu o volitvah in odpoklicu delegatov za 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ (Uradni list SRS, št. 
7/74 in 24/77). 

V veljavnem zakonu je uzakonjena obveznost zaprte kandi- 
datne liste, torej kandidatne liste, na kateri je le toliko kandi- 
datov, kolikor je treba izvoliti delegatov. V zadnjem času pa se 
je pokazalo, da bi bilo smotrno tudi pri teh volitvah uvesti 
možnost odprtih kandidatnih list. Zahteva po pogostejši upo- 
rabi odprtih kandidatnih list je bila podprta tudi na seji Pred- 
sedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega 

ljudstva v decembru leta 1984. Zato se v zakonu predlaga, naj 
bi kandidatna lista imela najmanj toliko kandidatov, kot je 
treba izvoliti delegatov. Taka določba dopušča možnost upo- 
rabe odprte ali pa zaprte kandidatne liste. Možnost uporabe 
odprte kandidatne liste seveda terja tudi ustrezno prilagoditev 
postopka glasovanja. Zato je treba posebej urediti postopek 
glasovanja, kadar je na listi več kandidatov, kot je treba izvoliti 
delegatov. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 
sredstev niti posebej povečevalo obsega administrativnih del 
in nalog. 

Ustava SFRJ določa v 292. 
členu, da volijo in odpokličejo 
delegacijo v zboru republik in 
pokrajin vsi zbori skupščine 
republike na skupni seji s taj- 
nim glasovanjem. Ustava SR 
Slovenije sicer ne ureja teh vo- 
litev, vendar je SR Slovenija na 
podlagi omenjenih izhodišč v 
zvezni ustavi z zakonom uredi- 
la to vprašanje. 

Volitve in odpoklic delega- 
tov v zboru republik in pokra- 
jin so sedaj urejene v zakonu o 
volitvah in odpoklicu delega- 
tov za Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ (Uradni list 
SRS, št. 7/74 in 24/77). 

V veljavnem zakonu je uza- 
konjena obveznost zaprte kan- 
didatne liste, torej kandidatne 

liste, na kateri je le toliko kan- 
didatov, kolikor je treba izvoliti 
delegatov. V zadnjem času se 
je pokazalo, da bi bilo smotrno 
tudi pri teh volitvah uvesti 
možnost odprtih kandidatnih 
list. Zahteva po pogostejši 
uporabi odprtih kandidatnih 
list je bila podprta tudi na seji 
Predsedstva Republiške kon- 
ference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva v decembru 
leta 1984. 

Zato se v zakonu predlaga 
sprememba 5. člena, po kateri 
naj bi kandidatna lista imela 
najmanj toliko kandidatov, kot 
je treba izvoliti delegatov. Taka 
določba dopušča možnost 
uporabe odprte ali pa zaprte 
kandidatne liste, kar lahko bi- 

stveno pripomore tudi k pri- 
mernejši in vsebinsko bogatej- 
ši kadrovski politiki pri volitvah 
teh delegatov. Možnost upora- 
be odprte kandidatne liste se- 
veda terja tudi ustrezno prila- 
goditev postopka glasovanja. 
Tako je treba posebej urediti 
postopek glasovanja, kadar je 
na listi več kandidatov, kot je 
treba izvoliti delegatov. Že se- 
daj velja v zakonu načelo, da 
so izvoljeni tisti kandidati, za 
katere je glasovala večina de- 
legatov vseh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije. To načelo te- 
melji na ustavno določenem 
načinu sprejemanja odločitev 
v Skupščini SR Slovenije. V 
primeru odprte kandidatne li- 
ste bodo izvoljeni tisti kandi- 

dati, ki bodo dobili največ gla- 
sov, pri čemer bodo morali se- 
veda dobiti tudi zahtevano ve- 
čino glasov. Vendar pa se lah- 
ko zgodi, da pri prvem glaso- 
vanju ne bo dobilo potrebne 
večine zadostno število kandi- 
datov. V takem primeru je po- 
trebno ponoviti glasovanje. 
Glasovanje naj bi se ponovilo 
samo glede tistih kandidatov, 
ki so dobili med preostalimi 
kandidati, ki niso bili izvoljeni, 
največ glasov in samo za toliko 
kandidatov, kolikor je še treba 
izvoliti delegatov. 

Izvajanje tega zakona ne bo 
zahtevalo dodatnih finančnih 
sredstev niti posebej poveče- 
valo obsega administrativnih 
del in nalog. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 

odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ    

1. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

5. člen 
Lista kandidatov mora imeti najmanj toliko kandidatov, kot 

je treba izvoliti delegatov.« 

2. člen 
Za prvim odstavkom 9. člena se dodata nova drugi in tretji 

odstavek, ki se glasita: 
»Če je na kandidatni listi več kandidatov, kot je treba izvoliti 

delegatov, so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ gla- 
sov, pri čemer morajo dobiti večino glasov iz prvega odstavka 
tega člena. Če ni bilo izvoljenih toliko kandidatov, kot je treba 
izvoliti delegatov, se glede tistih kandidatov, ki so dobili 
največ glasov, pa niso dobili potrebne večine glasov, glasova- 

nje ponovi. Glasovanje se ponovi samo za toliko kandidatov, 
koMkor je še potrebno izvoliti delegatov. 

Če je bilo pri prvem glasovanju izvoljenih več kandidatov, 
kot je treba izvoliti delegatov, ker jih je dvoje ali več med njimi, 
ki so dobili najmanj glasov, dobilo enako število glasov, se 
glede teh kandidatov z enakim številom glasov opravijo 
ponovne volitve.« 

Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se spre- 
meni tako, da se glasi: 

»Če po določbah iz prvega in drugega odstavka ne pride do 
izvolitve, se za delegatska mesta, ki so zaradi tega ostala 
nezasedena, ponovi ves kandidacijski postopek in postopek 
glasovanja.« 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV: 
Volitve in odpoklic delegatov v zboru republik in pokrajin so 7/74 in 24/77). 

sedaj urejene v zakonu o volitvah in odpoklicu delegatov za v veljavnem zakonu je uzakonjena obveznost zaprte kandi- 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ (Uradni list SRS št datne liste, torej kandidatne liste, na kateri je le toliko kandi- 
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datov, kolikor je treba izvoliti delegatov. V zadnjem času pa se 
je pokazalo, da bi bilo smotrno tudi pri teh volitvah uvesti 
možnost odprtih kandidatnih list. Zato se v 1. členu osnutka 
predlaga sprememba 5. člena, po kateri mora imeti kandi- 
datna lista najmanj toliko kandidatov, kot je treba izvoliti 
delegatov. Taka določba dopušča možnost uporabe odprte ali 
pa zaprte kandidatne liste. 

Možnost uporabe odprte kandidatne liste terja tudi 
ustrezno prilagoditev postopka glasovanja. Zato se v 2. členu 
osnutka posebej ureja postopek glasovanja, kadar je na listi 
več kandidatov, kot je treba izvoliti delegatov. Že sedaj velja v 
zakonu načelo, da so izvoljeni tisti kandidati, za katere je 
glasovala večina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slove- 
nije. To načelo temelji na ustavno določenem načinu spreje- 
manja odločitev v Skupščini SR Slovenije. V primeru oprte 
kandidatne liste bodo izvoljeni tisti kandidati, ki bodo dobili 
največ glasov, pri čemer bodo morali seveda dobiti tudi zahte- 
vano večino glasov. Vendar pa se lahko zgodi, da pri prvem 
glasovanju ne bo dobilo potrebne večine zadostno število 
kandidatov. V takem primeru je potrebno ponoviti glasovanje. 
Glasovanje naj bi se ponovilo samo glede tistih kandidatov, ki 
so dobili med preostalimi kandidati, ki niso bili izvoljeni, 
največ glasov in samo za toliko kandidatov, kolikor je treba 
izvoliti delegatov. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 
sredstev niti posebej povečevalo obsega administrativnih del 
in nalog. 

DOLOČBE ZAKONA O VOLITVAH IN 
ODPOKLICU DELEGATOV ZA ZBOR 
REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ, KI SE DOPOLNJUJEJO OZIROMA 
SPREMINJAJO 

5. člen 
Lista kandidatov za delegate v zboru republik in pokrajin 

mora imeti toliko kandidatov, kot je treba izvoliti delegatov. 

9. člen 
Za delegate v zboru republik in pokrajin so izvoljeni tisti 

kandidati, za katere je glasovala večina vseh delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

Če po določbi iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve, 
se za tiste delegate, ki niso dobili potrebne večine, ponovi ves 
kandidacijski postopek in postopek glasovanja. 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Služba za sodelovanje z republikami in 
pokrajinama 

POROČILO* 

o združevanju dela in sredstev za hitrejši 

razvoj gospodarsko manj razvitih republik 

in SAP Kosovo v letih 1981—1984 z oceno 

združevanja sredstev v letu 1985 

Kakor je bilo dogovorjeno vam priloženo pošiljamo 
- Poročilo o združevanju dela in sredstev za hitrejši raz- 
voj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v 
letih 1981-1984 z oceno združevanja sredstev v letu 1985 

Navedeno poročilo je bilo sprejeto na 25. seii Izvršil- 

nega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, dne 30. 
maja 1985. 

Nekatere naloge, ki so navedene v poročilu pa je treba 
zlasti upoštevati ob pripravi srednjeročnega plana za 
obdobje 1986-1990. 

I. UVOD 

1. Pravna podlaga za združevanje dela in 
sredstev 

Na osnovi družbenega plana Jugoslavije za. obdobje 
1981-1985 (Uradni list SFRJ št. 17/81) so bili sprejeti nasled- 
nji predpisi in dogovori: 

- Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije o poli- 
tiki hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo za obdobje 1981-1985 (Uradni list SFRJ št. 74/ 
80); 

- Zakon o stalnih sredstvih Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin v obdobju 1981-1985 (Uradni list SFRJ 

* Poročilu je bila priložena vrsta tabel, ki so na razpolago v dokumentaciji 
Skupščine SR Slovenije 
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št. 74/80); 
- Dogovor o združenju dela in sredstev Sklada federacije 

za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1981-1985 
(Uradni list SFRJ št. 2/82), ki so ga sprejele republike in 
pokrajine. 

Z navedenim zakonom je predvideno, da se bo politika 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo uresničevala z oblikovanjem stalnih sredstev Sklada 
federacije v višini 1,86% družbenega proizvoda družbenega 
sektorja. 

Socialistične republike in avtonomne pokrajine izpolnijo 
svojo obveznost do Sklada federacije tako, da: 
50% sredstev neposredno združujejo v programe za skupne 
naložbe v manj razvitih republikah in SAP Kosovo in da 

50% vplačajo kot obvezno posojilo Skladu federacije 
Organizacije združenga dela lahko celotno svojo obveznost 

posojilo Sklada federacije združujejo v dogovorjene pro- 
grame z manj razvitimi republikami in pokrajino Kosovo. 
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2. Predpisi in kriteriji o združevanju sredstev, ki 
so jih sprejele manj razvite republike in pokrajina 
Kosovo 

Posamezne manj razvite republike in pokrajina Kosovo so 
na različne načine opredelile možnosti usmerjanja in združe- 
vanja sredstev in dajanje soglasja na dogovorjene programe 
in sklenjene samoupravne sporazume. 

a) SR Bosna in Hercegovina 
S posebnim predpisom so za srednjeročno obdobje 

1981-1985 celotna sredstva Sklada federacije usmerili po 
panožnem in regionalnem načelu. 

Sredstva so usmerjena v: 
- industrijo 43% 
- kmetijstvo 16% 
- gospodarsko infrasturkturo 25% 
- gozdarstvo 10% 
- ostalo (terciarne dejav.) 6% 

Od tega se lahko 10% sredstev usmeri v obratna sredstva. 
Da bi pospešili hitrejši razvoj nerazvitih in izrazito nerazvitih 

občin, je možno v posamezni program usmeriti sledeči obseg 
sredstev Sklada federacije: 
- za izrazito nerazvite občine 50% investicijske vrednosti 
- za nerazvite občine 40% investicijske vrednosti 
- za razvite občine 30% investicijske vrednosti 

Poleg tega je predvideno usklajevanje programa s plani 
razvoja in obstoječimi sistemi. 

Na osnovi doseženega usklajevanja ter mnenj pooblaščene 
Združene banke, ki vodi sredstva sklada federacije ter mnenje 
zborničnih organov nato izda Republiški sekretariat za 
finance BiH soglasje oziroma sklep o financiranju programa. 

b) SR Črna gora 
S srednjeročnim planom razvoja v obdobju 1981-1985 je 

predvidena usmeritev celotnih sredstev sklada federacije v 
naslednje dejavnosti: 
- industrija 20,6% 
- turizem in gostinstvo 18,5% 
- kmetijstvo in živ. industrija 13,0% 
- energetika 15,0% 
- gozdarstvo in lesna ind. 8,9% 
- gradbeništvo in industrija gradbenega materiala 6,9% 
- druge dejavnosti 17,1% 

Da bi pospeševali hitrejši razvoj manj razvitih občin so 
predpisali, da lahko znašajo sredstva Sklada federacije v 
skupni investicijski vrednosti objekta 
v manj razvitih občinah do 70% 
v drugih občinah pa do 50% 

Poleg tega so predvidene še omejitve glede vlaganj v 
obratna sredstva in v podražitve. 

Po dokaj zapletenem usklajevanju programa znotraj zbor- 
ničnega sistema, mnenja pooblaščene Združene banke, ki 
vodi sredstva Sklada federacije in mnenja Koordinacijskega 
odbora pri Gospodarski zbornici Črne gore izda soglasje za 
financiranje programa Izvršni svet Skupščine SR Črne gore. 

c) SR Makedonija 
V tej republiki so sprejeli zakon, po katerem lahko znašajo 

stalna sredstva sklada federacije 25% investicijske vrednosti v 
posameznem programu. Za prednostne dejavnosti navedene 
v planih razvoja, pa je možno stalnih sredstev sklada federa- 
cije usmeriti v posamezne programe do 40% investicijske 
vrednosti. 

Sredstva Sklada federacije se lahko povišajo še za 25%, ce 
se programi realizirajo v manj razvitih občinah. 

Za obojestransko zanimive programe, pa se te vrednosti še 
povečujejo. 

Na podlagi mnenja pooblaščene Združene banke, ki vodi 
sredstva Sklada federacije in po predhodnem usklajevanju 
programa v ustrezni panogi, gospodarska zbornica Makedo- 
nije nato registrira program. Po tem postopku je možno nato 
začeti program tudi realizirati. 

d) SAP Kosovo 
V tej pokrajini so v lanskem letu sprejeli dopolnjen druž- 

beni dogovor o usmerjanju stalnih sredstev Sklada federa- 

cije, ki odpravlja nekatere toge kriterije in daje večje možno- 
sti usmerjanju teh sredstev v posamezne programe. 

Celotna sredstva stalnega dela Sklada federacije so glo- 
balno usmerjena po dejavnostih. 

V posamezni program se lahko usmerja stalnih sredstev 
Sklada federacije v naslednjem obsegu investicijske vredno- 
sti programa: 
- industrija 62% 
- gradbeništvo 65% 
- kmetijstvo 60% 
- živinoreja 70% 
- gozdarstvo 65% 
- veterinarstvo 65% 
- vodno gospodarstvo 65% 
- promet in zveze 60% 
- trgovina 80% 
- turizem in gostinstvo 80% 
- drobno gospodarstvo 90% 

Te vrednosti stalnih sredstev Sklada federacije se za posa- 
mezni program povišujejo, če se program realizira v manj 
razviti občini za 10%, obmejni za 15%, za 40% konvertibil- 
nega izvoza za 15%, za sanacije 10% itd. V posameznem 
programu je lahko tudi do 90% sredstev Sklada federacije, 
če so programi atraktivni in pomembni za razvoj Kosova in 
za pospešeno zaposlovanje delavcev. 

Poleg teh so sprejeti še drugi kriteriji, ki določajo investi- 
cijska vlaganja na zaposlenega ipd. 

Na podlagi usklajevanja programa v dejavnosti in mnenja 
pooblaščene banke, ki vodi sredstva Sklada federacije, nato 
Koordinacijsko telo pri Gospodarski zbornici Kosova izda 
soglasje na posamezni program. 

Posamezne manj razvite republike in pokrajina Kosova 
imajo na različne načine opredeljene kriterije o usmerjanju 
stalnih sredstev sklada federacije v posamezne programe. 
Enako velja tudi za postopke, ko gre za dajanje soglasij na 
združevanje sredstev v posamezne programe. 

3. Predpisi sprejeti v SR Sloveniji o zagotavljanju 
sredstev in izpolnjevanju obveznosti za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajine Kosovo 

V SR Sloveniji je sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
(Uradni list SRS št. 35/81 in 45/82), ki določa 

- osnove za izpolnjevanje obveznosti zavezancev posojila 
za manj razvite in oprostitve obveznosti 

- postopek združevanja sredstev v programe 
- način izpolnjevanja obveznosti SR Slovenije do Sklada 

federacije. 
Na tej osnovi so bili sprejeti ustrezni poslovniki, pravilniki in 

navodila, ki zagotavljajo zbiranje, nakazovanje in evidentira- 
nje sredstev Sklada federacije tako dela, ki se plačuje kot 
obvezno posojilo kot tudi dela stalnih sredstev sklada federa- 
cije, ki se samoupravno združuje v posamezne programe. 

Sprejet je postopek za izdajanje certifikatov pri obveznem 
združevanju sredstev in v Gospodarski zbornici Slovenije 
urejen register sklenjenih samoupravnih sporazumov z doku- 
mentacijo za posamezni program. 

4. Koordinacijski odbor za opravljanje zadev 
skupnega pomena pri usmerjanju združevanja 
dela in sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo 

V skladu z zakonom je v SR Sloveniji imenovan Koordinacij- 
ski odbor za opravljanje zadev skupnega pomena pri usmerja- 
nju združevanja dela in sredstev za hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo, ki spremlja izpol- 
njevanje obveznosti SR Slovenije pri samoupravnem združe- 
vanju dela sredstev sklada federacije ter opravlja druge z 
zakonom določene dejavnosti. 

V Koordinacijskem odboru sta po dva predstavnika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Ljubljanske banke - 
Združene banke in Gospodarske zbornice Slovenije ter en 
predstavnik SISEOT-a. 

Koordinacijski odbor deluje pri Gospodarski zbornici Slo- 
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venije, kjer se vodi tudi celotno poslovanje pri samoupravnem 
združevanju sredstev sklada federacije. 

Koordinacijski odbor je imel od njegove ustanovitve v letu 
1981 do konca leta 1984 38 sej. Na sejah je Koordinacijski 
odbor obravnaval problematiko združevanja sredstev za 
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in pokrajine 
Kosovo ter sklepal o obveznem združevanju sredstev sklada 
federacije za vse tiste programe, za katere se organizacije 
združenega dela niso mogle neposredno dogovoriti o združe- 
vanju sredstev, oziroma je bilo zaradi pomembnosti in veliko- 
sti programa nujno zagotoviti sredstva za realizacijo pro- 
grama z obveznim združevanjem. 

5. Aktivnosti zborničnih in drugih organov v SR 
Sloveniji za pospeševanje procesov 
samoupravnega združevanja sredstev za hitrejši 
razvoj gospodarsko rnanj razvitih republik in 
pokrajine Kosovo 

Izvršilni odbor GZ Slovenije je na svojih sejah 9. 3. in 12. 5. 
1983. leta ter 25. 5.1984 obravnaval informacije o združevanju 
sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih ter spre- 
jel ustrezne sklepe, priporočila ter naloge, da bi se predvidena 
sredstva za združevanje v največji možni meri usmerila v 
programe. 

Informacije o združevanju dela in sredstev so bile obravna- 
vane tudi na sejah Odbora GZ Slovenije za pospeševanje 
gospodarskega sodelovanja z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama, dne 29. 6. 1983 in 28. 3. 1984. 

Informacijo o združevanju sredstev, ki jo je pripravila GZ 
Slovenije je obravnaval Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije na seji 20. 4. 1983, na kateri so prisostvovale tudi 
delegacije iz vseh manj razvitih republik in pokrajine Kosovo. 
Na ustreznih odborih Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je bila obravnavana informacija o združevanju sred- 
stev za manj razvite tudi v letu 1984. 

Pripravljene informacije o združevanju sredstev so bile tako 
v letu 1983 kot tudi v letu 1984 poslane z zaključki Izvršilnega 
odbora GZ Slovenije v obravnavo vserh splošnim združenjem 
in medobčinskim gospodarskim zbornicam z namenom, da bi 
se iskale nove možnosti in pridobivali programi organizacij 
združenega dela za sodelovanje in združevanje dela in sred- 
stev. 

Pome,mbno vlogo pri reševanju problemov, ki nastajajo pri 
samoupravnem združevanju dela in sredstev so imeli tudi 
razgovori delegacij izvršnih svetov, gospodarskih zbornic in 
bank. 

Delegacije SR Slovenije so imele v tem obdobju z delegaci- 
jami iz manj razvitih republik in pokrajine Kosovo naslednje 
število razgovorov in srečanj: 

BiH Črna gora Makedon. Kosovo Skupaj 
1981 
1982 1 
1983 4 
19843 2 

2 6 
3 8 
2 11 
8 

Skupaj 8 10 33 
Poleg tega pa so pospeševala procese sodelovanja in zdru- 

ževanja dela in sredstev tudi srečanja in razgovori, ki so jih v 
tem obdobju imeli tudi predstavniki GZ Slovenije, družbeno- 
političnih skupnosti in družbeno-političnih organizacij Slove- 
nije s predstavniki gospodarskih zbornic, družbeno-političnih 
skupnosti in družbeno-političnih organizacij v drugih republi- 
kah in pokrajinah. S temi razgovori je zelo koristno nadalje- 
vati tudi v prihodnje. 

II. REZULTATI DOSEŽENI PRI ZDRUŽEVANJU 
DELA IN SREDSTEV ZA HITREJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN 
POKRAJINE KOSOVO V LETIH 1981-1984 

Dogovarjanje o samoupravnem združevanju dela in sred- 
stev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo je v tem obdobju potekalo v nestabilnih ekonom- 
skih pogojih gospodarjenja. Ti se izražajo v visoki inflaciji, 

cenovnih nesorazmerjih, ki vplivajo na različno pretežno 
slabo akumulativnost in likvidnost organizacij združenega 
dela. 

V takih razmerah so v organizacijah združenega dela, zbor- 
ničnem sistemu, bankah in drugih organih v SR Sloveniji ter v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo potekale aktivnosti, 
da bi združeno delo, skladno s svojimi in skupnimi interesi 
aktivno sodelovalo na trajnejših osnovah za izboljšanje pogo- 
jev gospodarjenja in uveljavljanje na domačem in še zlasti na 
tujem trgu. 

Na podlagi skupnega sodelovanja pa naj bi združeno delo 
hkrati vse bolj prevzemalo neposredno odgovornost za 
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. 

V tem štiriletnem obdobju so bili pri samoupravnem združe- 
vanju sredstev doseženi naslednji rezultati: 

I. Izpopolnjevanje obveznosti SR Slovenije pri 
združevanju sredstev v 1.1981-1984 

v mio din 
Leto ŠteviloObveznost SRS 

programov za združevanje 
Obseg % združenih 

združenih sredstev 
sredstev 

1981 
1982 
1983 
1984 

37 
27 
37 

2.58o!o 
3.524,2 
4.511,0 
6.596,4 

2.241,4 
1.754,9 
3.751,2 
5.524,8 

86,8 
49,5 
83,0 
84,0 

Skupaj 134 17.211,6 13.272,3 77,0 

2. Združevanje sredstev, doseženo s 
posameznimi manj razvitimi republikami in SAP 
Kosovo v letih 1981-1984 

v mio din 
SR/SAP Število Obveznost Obseg % 

progam. SRS za združenih združenih 
združevanje sredstev sredstev 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

49 
12 
48 
25 

4.736,6 
1.680,8 
3.327,4 
7.466,8 

4.205,2 
1.571,6 
3.652,6 
3.842,9 

88,7 
94,0 

112,0 
51,5 

Skupaj 134 17.211,6 13.272,3 77,0 

3. Združevanje sredstev v letu 1984 
zaradi nekaterih značilnosti, ki se kažejo pri združevanju 
sredstev v letu 1984, posebej prikazujemo podatke o združe- 
vanju sredstev za to leto: 

v mio din 
SR/SAP Število Obveznost Obseg % 

progam. SRS za združenih združenih 
združevanje sredstev sredstev 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

6 
3 

16 
8 

1.810,7 
642.5 

1.272,0 
2.871,2 

897,7 
761.6 

1.609.2 
2.256.3 

49,5 
119,0 
126,0 
78,7 

Skupaj 33 6.596,4 5.524,8 84,0 

Na področju združevanja dela in sredstev za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in Kosova so v minulem 
4-letnem obdobju doseženi razmeroma dobri rezultati. Ti bi 
bili lahko znatno boljši, če bi imelo združeno delo pri tem 
odločujočo vlogo. V tem obdobju je bilo sklenjenih 134 
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samoupravnih sporazumov iri v programe usmerjeno ozi- 
roma združeno 77% sredstev namenjenih za združevanje. 

a) Združevanje sredstev z BiH 
Organizacije združenega dela iz Slovenije so z organizaci- 

jami združenega dela iz BiH v letih 1981 — 1983 sklenile 46 
samoupravnih sporazumov za programe, ki so angažirali 
celotna sredstva namenjena združevanju. Še več, po dogo- 
voru republik so bila v posameznih letih od 12 do 18% ta 
sredstva celo presežena. Pogrami za združevanje so nastali 
med organizacijami združenega dela kot logično nadaljeva- 
nje tradicionalnega dobrega poslovnega sodelovanja, zato je 
tudi združevanje in nakazovanje sredstev v posamezne pro- 
grame dokaj hitro potekalo. 

Na osnovi iniciativ in predlogov programov za združevanje 
sredstev, ki so bili v obravnavi že v letu 1983 je kazalo, da 
bodo tudi v letu 1984 celotna sredstva predvidena za združe- 
vanje usmerjena v programe. Preko 20 programov, ki so bili 
predhodno načelno dogovorjeni med organizacijami združe- 
nega dela, gospodarskimi zbornicami in drugimi organi je 
bilo nato v letu 1984 verificiranih le 6 programov, ki so 
angažirali 192 mio din ali 10,5% sredstev namenjenih za 
združevanje v letu 1984. Skupaj s sklenjenimi samoupravnimi 
sporazumi v I. 1981-1983 so vsi ti programi angažirali le 
49,5% sredstev namenjenih za združevanje v letu 1984. 

Iz leta 1984 je ostalo še 17 sklenjenih samoupravnih spora- 
zumov, ki čakajo v BiH na soglasje oziroma odobritev. 

Združevanje dela in sredstev je v letu 1984 v BiH praktično 
obstalo, ker se ne odobravajo že sklenjeni samoupravni spo- 
razumi iz leta 1983, niti se ni bilo mogoče dogovarjati o novh 
predlogih za združevanje. 

To stanje se nadaljuje tudi v letu 1985. Ker ni odziva tudi 
na predloge Slovenije, da bi se sestale delegacije obeh repu- 
blik in obravnavale probleme,,k\ izhajajo iz samoupravnega 
združevanja sredstev je pričakovati, da bodo v letu 1985 
ostala skoraj celotna sredstva 3.406,7 mio din nezdružena, 
oziroma bodo vplačana kot obvezno posojilo skladu federa- 
cije. 

b) Združevanje sredstev za Črno goro 
Združevanje dela in sredstev z organizacijami združenega 

dela iz Črne gore je potekalo z dokajšnjimi težavami zlasti še 
zato, ker ni združeno delo v večjem obsegu poslovno pove- 
zano. 

Združevanje je potekalo v posameznih letih z različno 
intenzivnostjo. V tem 4-letnem obdobju je bilo sklenjenih 12 
samoupravnih sporazumov in združeno ter tudi nakazano 
94% predvidenih sredstev za združevanje. 

V letu 1981 so bili sklenjeni 4 samoupravni sporazumi in je 
bilo usmerjeno v programe 105% predvidenih sredstev za 
združevanje. V letu 1982 je bilo v obravnavi več kot 20 inici- 
ativ za združevanje, vendar ni bil sklenjen noben samupravni 
sporazum. Bilo je združenih za že sklenjene samoupravne 
sporazume le 48% sredstev namenjenih združevanju. V letu 
1983 je bilo sklenjenih 5 samoupravnih sporazumov in v 
programe združeno 87% sredstev namenjenih za združe- 
vanje. 

Na neenakomerno sklepanje samoupravnih sporazumov in 
združevanje sredstev so vplivali zlasti naslednji razlogi: 

- togo vztrajanje Črne gore na vzpostavljanju dohodkov- 
nih odnosov pri skupnih naložbah, 

- dolg in zamotan postopek dogovarjanja 
— težavno zagotavljanje inicionalnih sredstev za financira- 

nje parcionalnih študij kompleksnega projekta Razvojnega 
centra Celje za 3000 delovnih s področja malega gospodar- 
stva 

— nizka akumulativnost gospodarstva in slaba likvidnost 
bank. 

V letu 1984 so bili sklenjeni trije samoupravni sporazumi 
ter je bilo v programe združenih 119% sredstev namenjenih 
za združevanje. Ti novi programi s področja malega gospo- 
darstva so sad dolgoletne prisotnosti Razvojnega centra 
Celje v Črni gori. 

Zaradi dolgotrajne priprave in usklajevanja projektov je 
bila tudi v tem letu večina sredstev združenih in nakazanih v 
zadnjem tromesečju tega leta. Ob novih naporih organizacij 
združenega dela, gospodarskih zbornic in drugih organov, bi 
bila lahko tudi v letu 1985 celotna sredstva usmerjena v 

programe, ker je v dogovorajanju 20 programov in iniciativ 
za samoupravno združevanje sredstev. 

c) Združevanje sredstev z Makedonijo 
Združevanje dela in sredstev organizacij združenega dela 

iz Slovenije z organizacijami združenega dela iz Makedonije 
je v tem štiriletnem obdobju potekalo sorazmerno hitro in 
dokaj učinkovito, saj je bilo v tem času sklenjenih 48 samou- 
pravnih sporazumov in združeno v programe 112% predvide- 
nih sredstev za združevanje. 

Pri tem je izjema le leto 1982, ko je bilo zaradi dolgotraj- 
nega procesa dogovarjanja o združevanju sredstev za izgrad- 
njo rudnika Toranica v okviru SOZD Zletovo Saša, v tem letu 
združeno le 31% sredstev predvidenih za združevanje. Ker je 
bilo dogovarjanje o združevanju sredstev za izgradnjo tega 
rudnika, katerega investicijska vrednost znaša 6.500 mio din 
(ocena 1984) in v katerega združujeta Mežica in Cinkarna 
2.000 mio din, uspešno zaključeno v I. 1983 in je v 1.1984 bil 
prograam v GZ Makedonije tudi registiran, je tudi zato zdru- 
ževanje sredstev, tako v I. 1983 kot v I. 1984 zelo uspešno 
potekalo. 

Na osnovi sklenjenih samoupravnih sporazumov in tudi 
zaradi večjega števila iniciativ za združevanje sredstev bodo 
sredstva namenjena združevanja v letu 1985 v celoti angaži- 
rana. 

Da bi predvidene programe za združevanje sredstev v 
celoti realizirali v letu 1985, se bo potrebno med republikami 
dogovoriti za koliko in za katere programe se bodo lahko 
sredstva združevala iznad predvidenih sredstev za združe- 
vanje. 
d) Združevanje sredstev s SAP Kosovo 

Samoupravno združevanje dela in sredstev med organiza- 
cijami združenega dela Slovenije in Kosova je v preteklem 
obdobju dalo določene rezultate, čeprav niso bile izkoriš- 
čene vse dane možnosti. Zaključeno je 25 samoupravnih 
sporazumov in v programe je bilo v tem obdobju združeno 
51,5% sredstev, predvidenih za združevanje. 

Tudi združevanje po posameznih letih je bilo dokaj raz- 
lično. 

V I. 1981 je bilo sklenjenih 6 samoupravnih sporazumov in 
v programe združeno 57% sredstev za združevanje. Da bi 
pospešili procese združevanja, je bilo v tem letu za nekatere 
programe avansirano Bankkosu 500 mio din sredstev. Ta 
sredstva so bila usmerjena v program izgradnje II. faze 
tovarne radiatorjev Gnjilane, ki je bila v letu 1983 uspešno 
končana in dobro posluje ter v izgradnjo obrata za poliester- 
skih drogov Fapol Podujevo, ki bo začel s proizvodnjo šele v 
letu 1985. 

V letu 1982 so bili sklenjeni 4 samoupravni sporazumi, a je 
bilo združeno le 13,5% sredstev za združevanje. Razlogi so 
različni. Ni bilo zadosti iniciativ za združevanje sredstev, dol- 
gotrajnost dogovarjanja ipd. 

V letu 1983 je bilo sklenjenih 7 samoupravnih sporazumov 
in je bilo združenih le 42% sredstev, namenjenih združeva- 
nju. Tudi v začetku tega leta je bil dan avans sredstev Bank- 
kosu 850 mio din, da bi pospešili dogovarjanje in financira- 
nje programov. Toda nekateri programi (Tobačna tovarna 
Ljubljana, Adriacommerce Koper) bodo dokončno dogovor- 
jeni šele v letu 1985, druga dva programa (Smelt - IMK 
Uroševac in Razvojni center Celje - Velika Kruša) pa vse 
kaže, da ne bosta realizirana iz povsem različnih razlogov. 

V letu 1984 je bilo sklenjenih 8 samoupravnih sporazumov 
in bilo združenih 78,7% sredstev predvidenih za združevanje. 
Vloženi so bili veliki napori, tako organizacij združenega 
dela, obeh zbornic in drugih organov in računamo, da se 
bodo dogovorjeni programi tudi skladno z dogovori realizi- 
rali. Dokaj uspešen proces združevanja sredstev se nadaljuje 
tudi v letu 1985. K temu naj bi prispeval tudi dogovor SR 
Slovenije in SAP Kosova o avansiranju sredstev za združeva- 
nje v letu 1985, ki naj bi ga sprejeli v I. polletju tega leta. 

Podatki in analize kažejo, da združevanje dela in sredstev 
poteka dobro tam, kjer so grajeni programi na obojestran- 
skih interesih organizacij združenega dela in tam kjer ni 
odločujočih vplivov pri združevanju zunaj združenega dela. 
Število iniciativ in predlogov programov za združevanje srea- 
stev je bilo v tem štiriletnem obdobju toliko, da bi lah^o 
celotna sredstva, namenjena za združevanje, usmerili v pro- 
grame. 
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4. Izgradnja objekta na Kosovu kot obveznost SR 
Slovenije po Resoluciji SFRJ iz leta 1980 

Z delom realizacije programa modernizacije livarne in 
izgradnje obrata za proizvodnjo peči na trda goriva, za kate- 
rega sta samoupravni sporazum sklenila v letu 1984 EMO 
Celje in Metaliku Djakovica, bo uresničena tudi obveznost SR 
Slovenije po Resoluciji SFRJ za leto 1980, po kateri naj bi 
vsaka republika in pokrajina na Kosovu dodatno zgradila po 
en obrat. Izgradnja je pričela v letu 1984 in bo končana v letu 
1986. V ta namen SR Slovenija zagotavlja 300 mio din sred- 
stev, ki bodo združena na podlagi zakona in nakazana Meta- 
liku Djakovica v letu 1985. 

5. Višina združenih sredstev glede na 
investicijsko vrednost v programih za I. 
1981-1984 

V virih financiranja posameznih programov je višina združe- 
nih sredstev sklada federacije dokaj različna, tako v posamez- 
nih letih, kakor tudi po manj razvitih republikah oziroma SAP 
Kosovo. 
To kažejo naslednji podatki: 

a) Združena sredstva v virih investicij po letih 
v mio din 

Leto Število Investicijska 
program. vrednost 

Združena % združenih 
sredstva sredstev na 

investicij, 
vrednost 

1981 
1982 
1983 
1984 

37 
27 
37 
33 

44.188,5 
17.247,9 
25.386,5 
14.473,0 

6.288,5 
1.232,0 
5.159,7 
6.908,4 

14,20 
7,10 

20,50 
47,80 

SKUPAJ 134 101.295,9 19.588,6 19,60 
Združena sredstva Sklada federacije v virih financiranja 

so po letih in po posameznih programih dokaj različna. 
Zlasti v 1.1981 in 1982 je bila izrazito nizka udeležba združe- 
nih sredstev v investicijah, kar je vplivalo na dolgotrajnost 
zapiranja finančnih konstrukcij za posamezne programe. 
Delež združenih sredstev v investicijah se je v 1.1984 znatno 
povečal zaradi zmanjšanja drugih sredstev. 

b) Združena sredstva v virih investicij po SR/SAP 

v mio din 
SR/SAP Število Invest. Združena % 

program, vrednost sredstvazdruženih 
sredstev 

na invest. 
vrednost 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

49 48.815,6 4.189,3 8,65 
12 4.615,8 1.549,6 33,60 
48 20.427,6. 3.652,6 17,90 
25 27.436,9 10.197,1 37,10 

SKUPAJ 134 101,295,9 19.588,6 19,60 

Obseg združenih sredstev v posameznih investicijah je 
dokaj različen tudi po posameznih manj razvitih republikah in 
pokrajini Kosovo. V BiH, kjer je dosežena zelo nizka udeležba 
združenih sredstev v investicijah, je bilo zlasti v prvih 3 letih 
veliko število programov, v katere so se sredstva združevala 
predvsem za pokrivanje podražitev, ki so nastale v teku grad- 
nje. Na obseg združenih sredstev so v mnogočem vplivali 
kriteriji, ki določajo, kolikšen obseg sredstev se lahko zdru- 
žuje v posamezni program. Tako Črna gora kot Makedonija in 
Kosovo so zlasti vi. 1983 in 1984 zaradi likvidnostnih in drugih 
razlogov omilili kriterije, zato je v tem času znatno več sred- 
stev združenih v posamezne programe. 

c) Lastna sredstva sovlagateljev v virih investicij 
vi. 1981-1984 

v mio din 
SR/SAP Število Investicij, 

program, vrednost 
Lastna % lastnih 

sredstva sredstev 
v invest. 

vrednosti 
BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

49 48,815,6 
12 4.615,8 
48 20.427,6 
25 27.436,9 

965,2 
111.7 
304.8 

84,5 

1,99 
2,40 
0,05 
0,03 

Skupaj 134 101.295,9 1.466,2 1,45 
Lastna združena sredstva predstavljajo le 1,45% investicijske 
vrednosti programov. Lastna sredstva so bila združena v 
nekatere programe, ki zagotavljajo trajnejšo oskrbo s surovi- 
nami, repromaterialom in nekaterimi deli proizvodnje (Slo- 
venske železarne - Zenica, Cinkarna in Mežica - Toranica, 
Termika Kosovo in še nekateri programi). 

6. Združevanje sredstev v izvozno usmerjene 
programe 

a) po SR/SAP v letih 1981 -1984 

SR/SAP Število programov 
Skupaj za izvoz 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

49 
12 
48 
25 

17 
7 

18 
14 

34,6 
58,3 
38,0 
56,0 

Skupaj 134 56 42,5 

b) po posameznih letih 

Leto Število programov 

Skupaj za izvo; 
1981 
1982 
1983 
1984 

37 
27 
37 
33 

16 
10 
15 
15 

43,5 
37,0 
40,5 
05,5 

Skupaj 134 56 42,5 
Pri samoupravnem združevanju dela in sredstev v posa- 

mezne programe se posebna pozornost namenja izvozno 
usmerjenim programom. To kažejo tudi rezultati, saj je 42,5% 
programov, katerih pričakovana proizvodnja je posredno ali 
neposredno namenjena izvozu. 

Izvoz pogojujejo tudi tuji krediti za uvoz opreme in potrebna 
uvozna substanca. Na tem področju je še vedno premalo 
dogovorov za skupni izvoz, za skupno angažiranje obstoječe 
izvozne organizacije, predstavništev in njihovega znanja. 
Stalno menjavanje in spreminjanje kreditov, deviznih in dru- 
gih predpisov o gospodarskem sodelovanju s tujino vnaša v 
dogovarjanje nezaupanje in v mnogočem to hkrati deluje na 
zapiranje trga v regionalne in druge meje ter otežuje dogovar- 
janje. 

7. Združevanje sredstev po poslovnih in drugih interesih 
Samoupravno združevanje dela in sredstev nastaja med 

udeleženci dogovarjanja na najrazličnejših interesih. Te inte- 
rese bi morali s širših vidikov stimulirati, saj z nastajanjem 
skupne proizvodnje prenašajo udeleženci tudi domače znanje 
in tehnologijo ter organizacijo, ki bo prispevala k boljšemu in 
kvalitetnejšemu nastopanju na domačem, a zlasti na tujem 
trgu. 

Programi, za katere so sklenjeni samoupravni sporazumi so 
usmerjeni v naslednje dejavnosti oziroma področja. 
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Področje interesov Število 
programov 

surovine in repromaterial 
kmetijstvo in prehrambena ind. 
predelovalna industrija 
druge dejavnosti 

24 
25 
78 

7 

17,9 
18,7 
58,2 

5,2 

Skupaj 134 100 

Podatki kažejo, da je 58,2% programov usmerjenih v prede- 
lovalno industrijo in le 17,9% v surovine in repromaterial. Na 
področje kmetijstva in živilske industrije je usmerjeno 18,7% 
programov, kar je glede na prirodne danosti še vedno pre- 
malo. 

Približno enako strukturo kažejo tudi združena sredstva v 
programe v tem obdobju: 
V industrijo je združeno 
Od tega: v črno metalurgijo 
v barvno metalurgijo 
v drugo predelovalno industrijo 
V kmetijstvo in živilsko industrijo je združeno 
itd. 

Pri tem je važno, da se organizacije združenega dela nepo- 
sredno dogovarjajo in dolgoročno povezujejo. Iz tega sodelo- 
vanja bodo nastala nova vlaganja, ki bodo v večjem delu 
usmerjena tudi v predelovalno industrijo. 

71% sredstev 
5,4% sredstev 
9,6% sredstev 

56,0% sredstev 
26% sredstev 

8. Združevanje sredstev z vidika povečanja 
kapacitet in zaposlovanja 

V minulem 4 letnem obdobju so bila združena sredstva 
usmerjena tako na povečanje kapacitet kot v modernizacijo 
obstoječih kapacitet, da bi se hkrati s povečanjem proizvod- 
nje večalo tudi zaposlovanje kot eden od pomembnih faktor- 
jev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in 
Kosovo. Sredstva so bila usmerjena takole^  
Kapacitete Število 

programov 
% 

nove kapacitete 

rekonstrukcije in modernizacije 

69 

65 

51,5 

48,5 

SKUPAJ 134 100 

Navedene kapacitete naj bi omogočile novo zaposlitev v 
naslednjem številu:    
SR/SAP Število 

na novo 
zaposlenih 

BiH 
Črna gora 
Makedonija 
Kosovo 

6.015 
1.293 
2.621 
6.493 

36,8 
7,9 

16,0 
39,3 

16.422 100 SKUPAJ 
Podrobni pregled kaže na to, da je bilo v BiH in črni gori 

75% programov usmerjeno v nove kapacitete in le 25% v 
modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih kapacitet. 

Na Kosovu pa je bilo 84% programov usmerjenih v nove 
kapacitete in 16% v rekonstrukcijo in modernizacijo obstoje- 
čih kapacitet. 

Nasprotno pa je bilo v Makedoniji, kar 94% programov 
usmerjenih v modernizacijo obstoječih kapacitet in le 6% v 
nove kapacitete. 

Pri vseh vlaganjih bi morali več pozornosti posvetiti raci- 
onalni gradnji kapacitet in vlagati sredstva v programe, kjer bi 
se najhitreje lahko na novo zaposlovali delavci. 

Programi, ki nastajajo s samoupravnim združenjem sred- 
stev bi morali imeti večjo vlogo, tako pri razvoju, zaposlovanju 
kot pri financiranju. Prevečkrat je združevanje sredstev v 
posamezne programe nastajalo šele takrat, ko ni bilo mogoče 
iz drugih virov zagotoviti sredstva za dokončanje posameznih 
investicij v manj razvitih republikah in Kosovu. 

Zaradi teh razlogov so tudi mnogi programi nastajali na 
kreditnih in drugih osnovah namesto, da bi se vzpostavljali 
dolgoročni dohodkovni in drugi poslovni odnosi. 

Ti in drugi odnosi, ki so nastajali med organizacijami zdru- 
ženega dela iz različnih interesov pri združevanju sredstev so 

tudi v mnogočem razlog, da niso programi in sredstva z § 
združevanje v večjem obsegu usmerjena v najbolj nerazviti 
področja posameznih manj razvitih republik in Kosova. 

Pri združevanju sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in Kosovo, naj bi v prihodnje več sred- 
stev namenili za usposabljanje obstoječih proizvodnih kapa- 
citet, odpravljanju ozkih grl v proizvodnji, vlaganju v obratna 
sredstva in na ta način z uvajanjem večizmenskega dela 
hitreje, ekonomičneje in uspešneje zaposlovali nove delavce. 

Večja in boljša izraba kapacitet bo dajala tudi večjo proiz- 
vodnjo in dohodek za hitrejše reševanje tudi drugih ekonom- 
skih in socialnih problemov. 

9. Stanje realizacije programov, za katere so 
samoupravni sporazumi sklenjeni v letih 
1981-1984 

Globalna ocena z vidika realizacije programov do konca 
leta 1984 kaže naslednje stanje: 

v mio din 

Stanje realizacije 
programov 

Stev. 
progr. 

% Združena 
sredstva 

% 

dokončani 
programi 
programi 
v izgradnji 
programi 
v začetni fazi 

55 41 2.519,8 12,4 

46 33 6.199,2 29,5 

33 26 12.226,3 58,1 
SKUPAJ 134 100 20.945,3 100 

Pregled kaže, da je sicer 55 ali 41% programov realiziranih, 
vendar ti združujejo le 12,4% sredstev. To pomeni, da je 
množica programov realiziranih, ki združujejo majhna sred- 
stva. Zaradi tega realizacija teh programov ni mmogla 
bistveno popraviti nezaposlenosti in vplivati na izboljšanje 
socialnega stanja. 

V raznih fazah izgradnje je 46 ali 33% programov, ki združu- 
jejo 29,5% sredstev. 

V začetni fazi izgradnje je 33 ali 26% programov, ki združu- 
jejo kar 58,1% sredstev namenjenih za združevanje. 

Stanje programov je v posameznih republikah in Kosovu 
dokaj različno: 

V SR BiH je 27 ali 55% programov dokončanih. Ti programi 
združujejo le 18% sredstev namenjenih združevanju, 16 ali 
33% je programov različnih fazah izgradnje. Ti programi zdru- 
žujejo, kar 74,5% sredstev. Samo 6 programov ali 12% jih je v 
začetni fazi, ki združujejo le 7,5% sredstev namenjenih zdru- 
ževanju. 

V SR Črni gori je dokončanih 5 ali 42% programov, ki 
združujejo 13,7% sredstev. V raznih fazah izgradnje so 4 ali 
33% programov. Ti združujejo 39,1% sredstev. V začetni fazi 
pa so 3 ali 25% programov, ki združujejo 47,2% sredstev. To 
so v glavnem programi, za katere so bili sklenjeni samou- 
pravni sporazumi v letu 1984. 

iz leta 1981 sta nedokončana še dva programa (hotel Otrant 
v Ulcinju in obrat betonskih elementov v Bijelom Polju). 

V SR Makedoniji je dokončanih 27 ali 56% programov, ki 
združujejo 19% sredstev, 8 programov ali 16,7% je v raznih 
fazah realizacije. Ti programi združujejo 20,5% sredstev. V 
začetni fazi realizacije je 13 ali 27,3% programov, vendar ti 
programi združujejo kar 60,5% sredstev. 

Iz leta 1981 je ostal še vedno nerealiziran projekt Vozila 
Gorica, čeprav so zanj sredstva združena že v letu 1981. 
Večkrat se je menjal investitor, zato bi se morali dogovoriti o 
dokončni odločitvi za realizacijo projekta, ali pa sredstva 
združiti v drugi program. 

V SAP Kosovo je dokončanih 6 ali 24% programov, ki 
združujejo 5,8% sredstev. V različnih fazah izgradnje je 8 ali 
31,5% programov, ki združujejo 13,9% sredstev. V začetni fazi 
pa je kar 11 ali 44,5% programov, ki združujejo 80,3% sredstev 
namenjenih združevanju. Med programi v začetni fazi sta tudi 
programa Smelt - Uroševac in RC Celje - Velika Kruša, ki 
kljub že znatnih združenih sredstev ne bosta realizirana, tako 
kot je dogovorjeno oziroma sprejeto v samoupravnem spora- 
zumu. 

Projekti se v vseh republikah in Kosovu zelo počasi uresni- 
čujejo. Razlogi so različni. Predvsem se premalo pozornosti 
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posveča pripravi ekonomsko-tehnične dokumentacije na 
osnovi katere bi morali že v pripravljalni fazi razčistiti vse 
nejasnosti in se poenotiti. Ker to ni narejeno, pride kasneje do 
mnogih težav. 

III. PROBLEMI, KI NASTAJAJO PRI 
DOGOVARJANJU IN REALIZACIJI 
PROGRAMOV 
1. SR Bosna in Hercegovina 

Postopki usklajevanja posameznih projektov in na njihovi 
osnovi pripravljenih samoupravnih sporazumov, so še vse 
preveč odvisni od struktur izven združenega dela. 

Dolgi postopki potrjevanja programov in sporazumov, so 
takšni, da je zelo dolga pot od iniciative pa do dejanskega 
združevanja dela in sredstev za skupno naložbo. 

V SR Bosni in Hercegovini mora investitor predložiti Pri- 
vredni banki Sarajevo zahtevo, da se sprejme akt o združeva- 
nju sredstev sklada federacije. Banka pridobi mnenje ustrez- 
nega združenja pri gospodarski zbornici, potem pa sledi pred- 
log, ki ga posreduje Republiški sekretariat za finance in Repu- 
bliški zavod za plan. Oba se nato sporazumno izjasnita ali je 
investicijski program v skladu s cilji družbenega plana repu- 
blike in ali se sredstva sklada federacije lahko usmerjajo po 
pogojih, ki so posebej predpisani. 

Iz teh postopkov je razvidno, da je lahko združeno delo 
samo iniciator in da je potrebno veliko sestankov, dogovorov 
in soglasij, da pride do realizacije posameznih programov. 

Plansko usklajevanje je sicer nujno, vendar je postopek 
treba spremeniti tako, da bi dajali soglasje popreje in ne kot 
zadnji akt, ko je že opravljeno predhodno delo - predinvesti- 
cijski elaborat, samoupravni sporazum in druga aktivnost, kar 
potegne za seboj tudi določene stroške. 

Posebni problemi nastopajo pri zaključevanju plačilno 
devizne komponente, kadar gre za uvoz nujne investicijske 
opreme. 

Tudi pri usklajevanju besedila samoupravnih sporazumov o 
združevanju dela in sredstev za skupne naložbe nastopajo 
problemi. Z njimi se načeloma urejajo trajnejša razmerja s 
skupnim rizikom, dogovorjeno politiko in s samoupravnim 
odločanjem v skupnem programu. Poseben problem pa je vse 
manj razpoložljiva kreditna sredstva Privredne banke in 
katera sodeluje pri konstrukcijah financiranja investicij. 

To je po njihovem mnenju tudi glavni razlog, da je združeva- 
nje dela in sredstev v letu 1984 praktično obstalo. 

2. SR Črna gora 
Vsako administrativno usmerjanje sredstev sklada federa- 

cije v posamezne dejavnosti in za skladnejši razvoj Črne gore 
nujno vodi tudi v zmanjšanje možnosti organizacij združe- 
nega dela, da se povezujejo in združujejo delo in sredstva na 
podlagi skupnih interesov. Tako na primer obstaja pri turistič- 
nih in drugih organizacijah iz SR Slovenije interes, da bi 
sovlagale v obmorski turizem ter dograditev nujne infrastruk- 
ture (PTT, zdravstvo, trgovine) za celovito turistično ponudbo, 
vendar Črna gora sredstva sklada federacije usmerja le v 
nerazvito občino Ulcinj. Dalje, ni mogoče vlagati sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo v surovinsko bazo (na primer rudarstvo, pridobi- 
vanje aluminija - KAT, pridobivanje železa-Železara Nikšič), 
za kar se organizacije združenega dela iz Slovenije zanimajo. 

Drugi najpomembnejši problem uresničevanja programov 
je slaba kvaliteta tehnoekonomske investicijske dokumenta- 
cije, kot na primer: slaba analiza trga; idejne zasnove, ki ne 
upoštevajo najnovejših dognanj; neracionalno uporabo tujih 
tehnologij, kjer imamo doma licence in kooperantske odnose 
s tujim partnerjem ali celo domačo tehnologijo; neupošteva- 
nje stabilizacijskih prizadevanj v smislu nakupa nepotrebnih 
in tehnično prezahtevnih delov opreme ter luksuzno gradnjo 
nekaterih objektov. Prihaja do primerov, ko slovenski partner 
v smislu ekonomske optimalizacije projekta predlaga dolo- 
čene spremembe, dopolnitve projekta, se to po dolgotrajnem 
usklajevanju sprejme le deloma. 

Tretji pomembnejši problem je nesposobnost banke zago- 
tavljanju virov financiranja posameznih programov. Ključno 
vprašanje realizacije sprejetih programov ter sporazumevanja 
o novih programih; Investicijska banka Titograd — Združena 

banka, kamor sovlagatelji nakazujejo sredstva, zaradi likvid- 
nostnih težav združena sredstva obrača za druge namene. 
Banke niso v stanju zagotoviti kreditov, niti organizacijam 
združenega dela, investitorji pa nimajo dovolj sredstev za 
lastno udeležbo tako, da je zapiranje finančnih konstrukcij, 
poleg drugih problemov, izredno pereče. Likvidnostna situ- 
acija je takšna, da postavlja pod vprašanje projekte, ki so že v 
fazi izgradnje. Potrebno bi bilo zagotoviti večji del sredstev 
sklada federacije ali iz obveznega posojila ali iz dela, ki ga 
združujejo sovlagatelji iz Slovenije, da bi hitreje dokončali 
začete investicije. 

Četrti zaviralni dejavnik je dolgotrajnost in počasnost uskla- 
jevanja v procesu samoupravnega sporazumevanja, priprave 
ekonomsko tehnične dokumentacije, postopka bančnih odlo- 
čitev glede financiranja programa, administrativnih postop- 
kov tako, da je pot od iniciative pa do začetka investicije 
izredno dolga. Ta dolgotrajnost ima za posledico podražitve 
investicijske vrednosti in nato težave pri zapiranju finančnih 
konstrukcij. 

Peti pomembnejši problem je neizvajanje, oziroma počas- 
nost izvajanja sprejetih sklepov in nalog, tako na ravni dogo- 
vorov med samimi organizacijami združenega dela, kot tudi 
na ravni srečanj drugih organov. 

Šesti velik problem, ki se je pojavil predvsem v letu 1984 je 
togo vztrajanje Črne gore, da morajo biti vsi samoupravni 
sporazumi sklenjeni na dohodkovnih podlagah. Organizacije 
združenega dela, ki želijo le prodati tehnologijo, ne spreje- 
majo rizikov, ampak smatrajo za koristno, da se oprema 
financira iz sredstev sklada federacije. Obenem pa dajo te 
organizacije združenega dela ustrezno tehnološko strokovno 
pomoč. Takšen odnos je seveda še daleč od proklamiranega, 
v določenih izjemnih primerih pa bi ga kazalo podpreti. 

Tudi vprašanje zagotavljanja virov financiranja za podraži- 
tve ni ustrezno rešeno. SR Črna gora daje planska soglasja na 
fiksni znesek sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo namesto, da bi se 
podražitve pokrivale sorazmerno z viri financiranja v prvotni 
finančni konstrukciji. Tako obravnavajo podražitve na enak 
način in po enakem postopku kot to velja za nov projekt, 
oziroma samoupravni sporazum. 

Pri uresničevanju programov so zelo pomembna skupina 
problemov - kadrovski problemi. Ti se pojavljajo tako v fazi 
sporazumevanja o programih, pripravljalni fazi, fazi izgradnje 
in proizvodnje. Izkušnje kažejo, da brez stalne prisotnosti 
naših strokovnjakov ni mogoče izpeljati investicije. Že v pri- 
pravljalni fazi, še posebej pa v fazi izgradnje bi moral naš 
sovlagatelj sodelovati pri operativnem izvajanju nalog in nad- 
zirati delo na temelju mrežnega plana. V nasprotnem primeru 
se dogovori ne izvajajo in naloge prepočasi opravljajo. Enaka 
ugotovitev velja tudi v primeru, ko so organizacije združenega 
dela za spremljanje izvajanja sporazuma ustanovile poslovne 
odbore, oziroma druge ustrezne organe. Sem bi lahko uvrstili 
tudi problem pri zaposlovanju strokovnih kadrov za delo v 
novih obratih, kar pa ni specifično samo za Črno goro. 

Na koncu pa je vendarle treba ugotoviti, da tudi naše 
organizacije združenega dela niso dovolj storile pri prenosu 
znanja, usposabljanju kadrov, ki bodo delali v novih kapacite- 
tah, dislokacij delovno intenzivnih programov, nadzoru grad- 
nje in drugi strokovni pomoči. Le s sodelovanjem v vseh teh 
oblikah, bo možno tudi enakopravno sprejemati rizike, ki 
nastajajo iz skupno zgrajenih objektov. Prav to pa je tista 
oblika pomoči, ki jo manj razviti pričakujejo od razvitejših 
sredin. 

3. SR Makedonija 
Pri dogovarjanju o združevanju dela in sredstev je močno 

prisotno pomanjkanje dinarskih in deviznih sredstev ter vseh 
vrst energetskih virov. 

Ti problemi povzročajo dolgotrajnost dogovarjanja pri zapi- 
ranju finančnih konstrukcij, zlasti še za realizacijo večjih 
programov. 

Zaradi omejene višine združevanja sredstev sklada federa- 
cije se od sovlagateljev zahteva tudi združevanje drugih last- 
nih sredstev. Ker pogostokrat teh sredstev ni, banke pa jim 
teh sredstev ne morejo zagotavljati, ostanejo mnoge iniciative 
nerealizirane. 

Čeprav se sprejeti kriteriji o združevanju sredstev dina- 
mično prilagajajo posameznim programom, ki so v dogovarja- 
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nju, kar kaže uspešno združevanje, pa kljub vsemu organiza- 
cije združenega dela nimajo odločujočega vpliva pri združe- 
vanju sredstev. Predvsem bi morali proces združevanja sred- 
stev kontinuirano nadaljevati dokler program ni realiziran, ne 
pa da ga vsako leto prekinjamo in vsako leto znova potekajo 
razgovori med republikama o roku do katerega se za posa- 
mezno leto lahko združujejo sredstva za posamezni program. 
To velja sicer za vse republike in SAP Kosovo, ker imajo svoje 
kriterije sprejete na osnovi Zveznega zakona in Dogovora 
republik in pokrajin. V tem smislu bi bilo potrebno menjati 
oziroma dopolniti te predpise. 

4. SAP Kosovo 
Čas od podpisa samoupravnega sporazuma o združevanju 

dela in sredstev do realizacije je še vedno predolg. 
Družbeno ekonomska osnova naložbe ni izčrpno tehnično 

in ekonomsko proučena, zato se zatika v vseh nadaljnih fazah 
in vključno z velikimi podražitvami. 

Pri že podpisanih samoupravnih sporazumih Poslovni 
odbori ne storijo aktivno vsega za nemoten potek realizacije 
sprejetega programa. 

Finančna konstrukcija za programe se predolgo pripravlja, 
ker Bankkos nima na razpolago sredstva, tudi fondovska, 
zaradi česar je nenehno v likvidnostnih težavah. 

Organizacije združenega dela, ki združujejo sredstva za 
programe, morajo le-te združevati v Združeno banko Bankkos 
Priština, namesto direktno temeljnim bankam, kjer imajo inve- 
stitorji svoje žiro račune. 

Gospodarstveniki organizacij združenega dela iz Kosova 
čedalje glasneje zahtevajo ureditev tega problema. 

Izvršni svet Skupščine SAP Kosovo je sprejel sklep, da se 
sredstva še naprej združujejo v Bankkosu Priština. Banka pa 
mora združena sredstva, namenjena za posamezne pro- 
grame, le-te najkasneje v treh mesecih usmeriti temeljni banki 
investitorja. To je nedvomno napredek, glede na to, da je 
Bankkos do sedaj tudi po leto dni obračal združena sredstva, 
usmerjena v programe. 

Potrebna je nadaljna aktivnost, da bi se sredstva usmerjala 
direktno temeljnim bankam investitorjev. S tem bi dosegli 
mnogo večjo odgovornost bank in povečali interes združe- 
nega dela za združevanje dela in sredstev. 

V modernizacije in rekonstrukcije se usmerja premalo sred- 
stev, čeprav bi ekonomski učinki in nova zaposlitev bila pri 
teh naložbah hitra in učinkovita, gospodarjenje pa bi dalo 
dobre rezultate. 

Prav tako bi morali povečati združevanje sredstev za 
obratna sredstva in omogočiti delo v več izmenah, kar bi 
najhitreje povečevalo zaposlovanje. 

VI. PREDLOGI ZA POSPEŠEVANJE 
ZDRUŽEVANJA SREDSTEV 

1. Samoupravno združevanje dela in sredstev za hitrejši 
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo se 
je v obdobju 1981 -1984, ko je dana možnost združevati 50% 
sredstev sklada federacije, dokaj uspešno uveljavilo. 

V tem obdobju je bilo sklenjenih 134 samoupravnih spora- 
zumov za programe, ki so angažirali 77% sredstev sklada 
federacije namenjenih samoupravnemu združevanju. 

V letu 1984 je prišlo pri samoupravnem združevanju sred- 
stev do nekaterih sprememb, ki so pozitivno vplivale na obseg 
združenih sredstev v posamezne programe v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo. 

Tako je bilo mogoče v Makedoniji in Kosovu ter deloma v 
Črni gori združevati sredstva v posamezne programe v večjem 
obsegu in tudi pod drugačnimi, ugodnejšimi pogoji kot jih 
določajo njihovi kriteriji. Zaradi teh ugodnosti, pa tudi zaradi 
povečane aktivnosti vseh faktorjev, ki so sodelovali pri samo- 
upravnem združevanju sredstev, je bilo za leto 1984 v Make- 
doniji usmerjeno v programe 126% predvidenih sredstev za 
združevanje, v Črni gori 119% in v programe Kosova 79% 
predvidenih sredstev za združevanje. Pozitivni procesi zdru- 
ževanja se nadaljujejo tudi v letu 1985. 

SamoVipravno združevanje sredstev z gospodarstvom BiH, 
pa je v letu 1984 praktično obstalo. V programe, ki so bili 
sklenjeni v obdobju 1981-1983 se je v letu 1984 usmerilo le 
49% sredstev namenjenih za združevanje. 

Na soglasje oziroma odobritev Izvršnega sveta Skupščine 

SR Bosne in Hercegovine čaka še vedno 17 samoupravnih 
sporazumov sklenjenih v letih 1982—1984. Smatramo, da bi 
morali v letu 1985 dobiti soglasje vsi programi, za katere so 
samoupravni sporazumi že sklenjeni. Ti programi so v fazi 
dogovarjanja že dobili načelno soglasje. 

Kljub naporom Gospodarske zbornice Slovenije, samou- 
pravno združevanje sredstev z Bosno in Hercegovino povsem 
miruje tudi v letu 1985. 

Poročilo o samoupravnem združevanju dela in sredstev za 
hitrejši razvoj manj razvitih republik in pokrajine Kosovo kaže, 
da bi v obdobju 1981-1984 lahko celotna sredstva 50% dela 
Sklada federacije usmerili v programe, če bi imelo združeno 
delo pri tem odločujočo vlogo in ne bi zunanji faktorji ovirali 
iniciativ in dogovorov organizacij združenega dela pri samou- 
pravnem združevanju. 

2. Sedanje kriterije o usmerjanju sredstev sklada federacije, 
ki so jih sprejele manj razvite republike in Kosovo bi morali 
spremeniti, oziroma odpraviti že v I. 1985, če želijo manj 
razvite republike in Kosovo dati združevanju dela in sredstev 
odgovarjajoče mesto. 

Predlagamo, da manj razvite republike in SAP Kosovo 
namesto dosedanjih kriterijev sprejmejo v svojih planih raz- 
voja merila in izhodišča za združevanje sredstev: 

Program za združevanje sredstev naj bi se ocenjevalo z 
vidika: 

- produktivnosti, rentabilnosti in tržne usmerjenosti 
- hitrejšega zaposlovanja 
- pretoka znanja in uveljavljanja domače tehnologije 
- večje in popolnejše izrabe obstoječih surovinskih in dru- 

gih potencialov ter omogočiti združevanje sredstev v vse 
področje gospodarstva. 

Vso nadaljno iniciativo o združevanju sredstev pa je treba 
prepustiti organizacijam združenega dela. 

3. Zaradi splošne dinarske in devizne nelikvidnosti bi morali 
več sredstev usmerjati v programe za povečanje in moderni- 
zacijo obstoječih kapacitet, v odpravljanje ozkih grl v proiz- 
vodnji ter v obratna sredstva, manj pa v nove kapacitete na 
povsem novih lokacijah. Poleg tega pa naj bi združevali več 
sredstev sklada federacije za uvajanje novih programov za 
sanacijo in aktiviranje obstoječih kapacitet. Na ta način bi z 
manjšimi sredstvi in z uvajanjem večizmenskega dela lahko 
hitreje razreševali probleme nezaposlenosti. 

Ne glede na sprejete kriterije bi morali že v I. 1985 več 
sredstev usmeriti v programe, ki so v izgradnji in dodatno 
združevati sredstva za podražitve in druge potrebe, da bi s 
tem skrajšali rok izgradnje in omogočili normalni začetek 
proizvodnje. 

4. Poslovne banke bi morale biti mnogo bolj vključene v 
dogovarjanje z organizacijami združenega dela pri samou- 
pravnem združevanju dela in sredstev za hitrejši razvoj gospo- 
darsko manj razvitih republik in Kosova. 

Pooblaščene banke v manj razvitih republikah in Kosovu 
naj bi koordinirale združevanje sredstev z vsemi bankami na 
svojem področju zaradi usklajenega izpolnjevanja planov raz- 
voja in enotnega evidentiranja usmerjanja sredstev sklada 
federacije. Celotna sredstva za financiranje posameznih pro- 
gramov, naj bi se vodila na računih investitorjev v tistih 
temeljnih bankah, ki spremljajo investitorja. Za realizacijo 
večjih programov naj bi se ustanavljali konzorciji bank 
skladno s poslovnimi interesi. Te banke bi morale zagotoviti, 
da se sredstva usmerjajo v programe skladno z dinamiko 
izgradnje. 

Poslovne banke naj bi s svojo poslovno politiko zagotovile 
prioriteto pri zagotavljanju virov financiranja programov, ki 
nastajajo z združevanjem sredstev ter bi morale prevzeti večjo 
odgovornost, da se objekti zgradijo kvalitetno in v rokih. 

5. Združevanje dela in sredstev bi v prihodnje morali omo- 
gočiti tudi v primarno proizvodnjo za pridobivanje domačih 
surovin in reprodukcijskega materiala. Na osnovi skupnih 
interesov bi organizacije združenega dela, poleg sredstev 
obveznega posojila za manj razvite združevala tudi druga 
lastna in bančna sredstva. Na ta način bi angažirali več sred- 
stev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih in še bolj 
integrirali združeno delo. Večji pa bi bili tudi poslovni učinki 
celotne reproverige. 

Ob povečanju primarne proizvodnje bi postopoma zgraje- 
vali tudi predelovalno in drugo industrijo, s čimer bi vplivali na 
celovit in skladen razvoj območja. V mnogo večjem obsegu 

poročevalec 
41 



pa bi nastajali tudi dohodkovni odnosi na dolgoročnih os- 
novah. 

6. V prihodnje bi morali del stalnih sredstev sklada federa- 
cije namenjati tudi za financiranje študij in raziskav. Na ta 
način bi na strokovni in neposredni način odpjrali nove mož- 
nosti in programe za združevanje sredstev. Študije in razi- 
skave naj bi javno razpisovali. 

7. SOZD, večje OZD in druge oblike organiziranega združe- 
nega dela v SR Sloveniji, naj bi v srednjeročnem planu razvoja 
predvideli preusmerjanje proizvodnje v manj razvite republike 
in Kosovo, ki zahteva novo zaposlovanje delavcev. Sredstva 
posojila za manj razvite bi tako vključili v program lastnega 
razvoja. V neposrednih razgovorih med OZD iz manj razvitih 
republik in Kosova bi spoznali medsebojne interese in se 
neposredno dogovarjali o sodelovanju. Poslovne banke v 
Sloveniji bi morale hkrati proučiti možnost ugodnejšega kre- 
ditiranja in financiranja nadomestnih programov, če bi OZD 
pri svojem prestrukturiranju obstoječe programe prenašale v 
manj razvite republike in Kosovo. 

Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske gospodar- 
ske zbornice in splošna združenja, naj bi dajale iniciative za 
potrebne razgovore med OZD, med zbornicami in drugimi 
organi iz manj razvitih republik in Kosovo, da bi se dogovarjali 
o sodelovanju in realizaciji skupnih interesov. 

8. Z manj razvitimi republikami in SAP Kosovo se je 
potrebno dogovoriti, da bi se samoupravno združevala sred- 
stva sklada federacije tudi v programe, v katere bodo vlagali 
tudi tuji poslovni partnerji. Tovrstne iniciative naj bi prihajale 
tudi iz poslovnih bank, ki organizirajo taka vlaganja pa tudi iz 
OZD, iz razvitih republik, kadar se te dogovarjajo s tujimi 
partnerji o skupnih vlaganjih. To bi povečalo zanesljivost 
naložbe in omogočilo še večjo usmerjenost proizvodnje na 
zunanja tržišča. 

9. Analiza štiriletnega združevanja sredstev kaže, da je 55 
programov ali 41% že realiziranih. 

Da bi ugotovili, kako se uresničujejo cilji, dogovorjeni v 
sklenjenih samoupravnih sporazumih, je potrebno v II. pol- 
letju I. 1985 v GZ Slovenije izdelati oceno združevanja sred- 
stev v realiziranih programih, učinkovitosti poslovanja teh 
objektov ter kako se izpolnjujejo dogovorjene medsebojne 
obveznosti. 

10. Poslovni odbori oziroma skupni organi, ki nastajajo na 
podlagi sklenjenih samoupravnih sporazumov o združevanju 
sredstev ne opravljajo v celoti predvidenih nalog ali pa jih 
opravljajo le deloma. 

Težave nastanejo že pri konstituiranju teh organov, ker je v 
samoupravnih sporazumih njihova funkcija zelo različno 
opredeljena. Ti skupni organi se ne sestanejo za reševanje 
nastajajočih problemov pri izgradnji oziroma poslovanju 
skupnih obratov temveč se največkrat sestanejo le na inter- 
vencijo organov (GZ) izven združenega dela. 
Skupni organi bi morali voditi poslovno politiko ves čas traja- 

nja sodelovanja in zagotoviti realizacijo postavljenih ciljev, ki 
izhajajo iz sklenjenih samoupravnih sporazumov. 

Ker ti organi ne delajo, se tudi medsebojne obveznosti, ki 
izhajajo iz sklenjenih samoupravnih sporazumov, ne izvršu- 
jejo. 

Skupni organi morajo zagotoviti, da se vključujejo potrebni 
strokovni kadri v vse faze nastajanja in realizacije skupnega 
programa. Le kadri bodo lahko učinkovito uresničili dogovor- 
jeno poslovno politiko. Te kadre je potrebno tudi ustrezno 
stimulirati, oziroma nagrajevati. 

Uveljavljanje skupnih organov ter sodelovanje kadrov pri 
realizaciji dogovorjenih programov je treba zagotoviti s širšo 
družbeno akcijo in politično podporo. 

To bi v znatni meri pomagalo pospeševati procese samou- 
pravnega združevanja sredstev v programe za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

11. V naslednjem srednjeročnem obdobju bi morali celotna 
sredstva predvidena za hitrejši razvoj gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo usmeriti samo s samoupravnim 
združevanjem, razen za Kosovo, kjer naj bi okoli 20% sredstev 
usmerjali kot posojilo preko Sklada federacije. S tem bi zdru- 
ženo delo postopoma prevzemalo tudi neposredno odgovor- 
nost za skupno poslovanje, skupno nastopanje na trgu in 
odgovornost za skladnejši razvoj. 

Sredstva, ki ne bi bila iz kakršnih koli razlogov usmerjena v 
programe, bi jih sklad federacije odobraval manj razvitim 
republikam in SAP Kosovu kot obvezno posojilo pod manj 
ugodnimi pogoji (višja obrestna mera, krajši rok vračanja itd.) 

To bi prisiljevalo vse dejavnike k prizadevanju, da bodo 
pospeševali samoupravno združevanje sredstev. 

12. Glede na to, ker se bodo sredstva Sklada federacije 
pretežno usmerile v manj razvite z združevanjem prevzema 
združeno delo tudi večjo vlogo pri pospeševanju razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. Zaradi 
tega je potrebno spremeniti tudi vlogo Sklada federacije. 
Sklad naj bi predvsem pospeševal združevanje sredstev in se 
aktivno vključil v dogovarjanje pri realizaciji večjih pro- 
gramov. 

Sklad naj bi skrbel za dotok in delitev sredstev ter za 
njihovo smotrno porabo. 

Z delom sredstev Sklada, ki se oblikuje iz obveznega poso- 
jila, naj bi nastopal kot udeleženec v spodbujanju združevanja 
za uresničitev razvojnih programov v manj razvitih republikah 
in SAP Kosovo. 

Hkrati s prevzemanjem večje odgovornosti pri usklajevanju 
naložb, racionalnem in učinkovitem vlaganju naj bi spremljal 
tudi rezultate dosežene pri realizaciji posameznih programov 
ter rezultate pri hitrejšem razvoju gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo. 

Skladno s temi predlogi je potrebno spremeniti predpise o " 
stalnih sredstvih Sklada federacije, Zakona o Skladu federa- 
cije in druge predpise, ki so izdani na tej osnovi. 

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

PREDLOG ZA ORGANIZACIJO 

svetovnega prvenstva v veslanju leta 1989 

na Bledu (ESA-720) 

Na željo veslaških in turističnih dejavnikov Bleda sta Vesla- 
ška zveza Jugoslavije in Slovenije sprejeli pobudo, da v jubi- 
lejnem letu mednarodne veslaške federacije (FISA) prevza- 
memo organizacijo svetovnega prvenstva za moške, ženske in 
lahke veslače na Bledu v dneh od 2. do 10. septembra 1989. 

Ta pobuda temelji na kaj realnih osnovah in sicer: 
1. Idealni tekmovalni pogoji na Blejskem jezeru in številne 

pozitivne izkušnje pri organiziranju takšne prireditve ter zani- 
manja za blejsko veslaško stezo segajo že v leto 1930-1931: 
takrat so bila na Bledu prva veslaška tekmovanja večjega 
obsega. V povojnem času od 1949 dalje pa je Bled že prijavil 
kandidaturo evropskega in kmalu za tem svetovnih veslaških 
tekmovanj. 

V letu 1955 in 1956 ter pozneje v letu 1965 in 1966 ter 
končno v letu 1978/79 so se na Bledu lotili načrtno postopoma 
zgraditi vse potrebne sodobne objekte, ki so osnova tekmo- 
vanj svetovne razsežnosti. K temu pa je pripomogel tudi 
razvoj turizma, izgradnja kapacitet vseh kategorij, izboljšana 
pa je bila tudi blejska infrastruktura. 

Na Bledu so v povojnem času pripravili: 
- 1956 evropsko prvenstvo za moške in ženske 
- 1966 drugo svetovno prvenstvo za moške (v tem času 

svetovnih prvenstev za ženske še ni bilo) 
- 1971 svetovno prvenstvo za mladince 
- 1979 8. svetovno prvenstvo za moške, ženske in lahke 

veslače 
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Vsa ta tekmovanja so bila deležna izrednih pohval s strani 
Mednarodne veslaške federacije, nacionalnih veslaških fede- 
racij kot tudi vseh medijev in seveda ne nazadnje s strani 
samih tekmovalcev. Posebej gre poudariti, da je zadnje sve- 
tovno prvenstvo prenašalo kar 23 evropskih TV mrež, pos- 
netke pa še v ZDA in na Japonskem. Ni pa potrebno omenjati 
številnih člankov in reportaž, tako s športno pa tudi turistično 
vsebino. 

2. Da je Bled privlačen za tekmovalce pa tudi veslaške 
funkcionarje vsega sveta nam dokazujejo podatki o udeležbi 
na Bledu v primerjavi z enakimi prireditvami v drugih mestih 
in kontinetnih. 

Tako je bila udeležba v zadjih letih naslednja: 
- Bled 1966 - 506 moških 
- Amsterdam 1977 - 763 (moški, ženske in lahki veslači) 
- Bled 1979 - 1022 
- Moskva 1980 - 484 (moški, ženske) 
- Munchen 1981 - 827 (moški, ženske in lahki veslači) 
Ti podatki kažejo, da je bila udeležba na Bledu najbolj 

številna in da smo se s tem na Bledu še posebno lahko 
ponašali. 

Rekordno udeležbo pa lahko utemeljeno pričakujemo tudi v 
letu 1989, in sicer: moških - 550, žensk - 210, lahkih veslačev 
- 250, strokovnega spremstva - 150, zastopnikov nacional- 
nih veslaških federacij in FISA - 210, zastopnikov tiska, TV in 
radia - 300. Tako lahko predvidevamo obvezno udeležbo na 
tem prvenstvu 1.670 udeležencev. 

Posebej pomembna pa je ugotovitev, da vsi ti udeleženci 
tako tekmovalci kot spremstvo, sami plačajo vse stroške 
prevoza in bivaja na Bledu. Poleg tega pa so v vseh mestih 
doslej za ta čas celo povišali cene gostinskih in turističnih 
storitev, kar pa menimo, da ni solidna odločitev. 

Na povečano udeležbo lahko računamo še posebej zaradi 
vse večjega zanimanja za veslaški šport v deželah tretjega 
sveta. Tu Jugoslavija predstavlja posebej vidno vlogo, saj ima 
z vsemi najboljše odnose, naši strokovnjaki pa opravljajo 
službo inštruktorjev v teh deželah. To velja še posebej za 
Indijo, Korejo, Egipt, Alžir, dežele Južne Amerike itd. 

Poleg aktivnih udeležencev pa je bil v tem času prav na 
Bledu vedno doslej tudi povečan obisk tujih gledalcev. To 
velja še posebej za obiskovalce iz bližnjih dežel ZRN, Avstrije 
in Italije, kjer je veslaški šport dokaj razvit ter ZDA, Avstralije 
in Nove Zelandije. To nam dokazuje zadnje prvenstvo v letu 
1979. 

3. Vsa ta številna mednarodna tekmovanja so omogočila 
dobro izkoriščenost objektov, namenjenih tovrstnim priredi- 
tvam. Ti objekti so bili ob večjih tekmovanjih obnovljeni in 
izpopolnjeni tako, da so vedno ustrezali normam in veljajo za 
večja tekmovanja. 

Poleg svetovnega in evropskega prvenstva Regatni odbor 
Bled vsako leto organizira dve večji tekmovanji - prvomajsko 
in mednarodno regato. Slednja sodi med kakovostnejša 
veslaška tekmovanja v Evropi. Tudi za ta tekmovanja je poleg 
športnega pomememben ekonomski motiv. 

Regatni odbor Bled predstavlja organizacijsko jedro in je 
ob večjih priredtivah okrepljeno s sposobnimi in izkušenimi 
športnimi delavci iz vse Jugoslavije. 

V letu 1986 bo v terminu izven turistične sezone (konec 
septembra) organizirana FISA regata za veterane s prek 2000 
aktivnimi udeleženci. Ta prireditev bo podaljšala in obogatila 
turistično sezono in bo podobno kot vse dosedanje imela 
pozitivne ekonomske učinke. 

Pogostost organiziranja večjih prireditev kažejo na izredne 
naravne danosti za tovrstna tekmovanja, sposobne organiza- 
torje, racionalno izkoriščenost zgrajenih objektov in potrebo 
turističnega gospodarstva po tovrstnih prireditvah. 

4. Za organiziranje prvenstva je vsako leto od tri do pet 
kandidatov. Vsa prvenstva do leta 1989 so že dodeljena; leta 
1985 bo prvenstvo v Hazenvvinklu, Belgija (3 kandidati), leta 
1986 bo v Nottinghamu, Velika Britanija (4 kandidati) in leta 
1987 v Kopenhagnu, Danska (4 kandidati). 

Za naslednji olimpijski ciklus 1989-1992 je pri Mednarodni 
veslaški zvezi že več predlogov. Večina kandidatov za organi- 
zacijo so države izven Evrope, ki žele uveljaviti novozgrajene 
proge v Avstraliji, Indiji, Kitajski, Južni Ameriki. Vendar pri 
Mednarodni zvezi je kandidatura za leto 1989 do kongresa, ki 
bo avgusta meseca v Hazenvvinklu, soglasno rezervirana za 
Bled, zato ta termin zaenkrat ni nobenega drugega dodatnega 

kandidata. 
V Mednarodni veslaški zvezi je včlanjenih 48 držav. Ugled in 

vloga Jugoslavije v FISA ni majhna, kar dokazuje zaupanje za 
organiziranje dveh članskih in dveh mladinskih svetovnih 
prvenstev in enega evropskega. Značilnost prvenstev organi- 
ziranih v Jugoslaviji je visoka udeležba, prvenstvo leta 1979 na 
Bledu je še vedno rekordno, zlasti zaradi številčnejše ude- 
ležbe reprezentanc iz neuvrščenih dežel, s katerimi nas vežejo 
močnejše in širše prijateljske vezi. 

5. Tudi dobri športni rezultati naših veslačev so pomembni 
za vidno vlogo Jugoslavije v FISA. 

Vidnejši rezultati so 1. mesto našega četverca brez krmarja 
na olimpijskih igrah leta 1952, skifist Perica Vlasič je bil leta 
1953. evropski prvak, na olimpijskih igrah 1964 je bil jugoslo- 
vanski osmerec četrti, na svetovnem prvenstvu 1966. pa je bil 
četverec s krmarjem tretji. Olimpijske igre 1980 so prinesle 2. 
mesto v dvojnem dvojcu in 3. mesto v dvojcu s krmarjem, na 
zadnjih olimpijskih igrah 1984 pa je bil naš dvojni dvojec tretji. 

6. Organizacija velikih tekmovanj ima pozitivno vlogo na 
razvoj veslaškega športa v Jugoslaviji, kar je še posebej 
pomembno za zadnje prvenstvo leta 1979. V letih od 1981 
dalje je na mladinskih svetovnih prvenstvih naše mesto med 
petimi najuspešnejšimi reprezentancami. 

T udi v prihodnjih letih so dobri obeti za uspešna nastopanja 
na največjih mednarodnih tekmovanjih. To je bilo tudi glavno 
vodilo pri odločitvi Veslaške zveze Jugoslavije in je na konfe- 
renci leta 1984 sprejelo odločitev o kandidaturi za organiza- 
cijo svetovnega prvenstva leta 1989 na Bledu. 

Osnova za dobre obete na tekmovanjih v prihodnjih letih so 
vrhunski tekmovalni dosežki naših mladinskih reprezentantov 
na zadnjih svetovnih prvenstvih. V letu 1981 je bil četverec 
brez krmarja tretji, v letu 1983 pa sta bila tako dvojec brez 
krmarja, kot dvojni dvojec na prvenstvu druga. 

Tekmovalni cilj za naše tekmovalce na svetovnem prven- 
stvu 1989 je osvojitev enega od prvih treh mest v eni disciplini 
ter uvrstitev še treh ekip med prvih šest. 

Za uspešnost prvenstva so pomembni športni rezultati 
domačih ekip. Izhodišča za optimistična pričakovanja so 
ugodna, kajti trenutno je od mlajših jugoslovanskih ekip naj- 
boljša ekipa blejskega četverca, ki je bila s povprečno sta- 
rostjo 20 let eden od kandidatov za nastop na Ol v Los 
Angelesu. Ob normalnem športnem razvoju bo ta ekipa že v 
letu 1985 uvrščena med najboljših šest na svetu, za leto 1988 
in 1989 pa je cilj te ekipe uvrstitev med najboljše tri ekipe na 
svetu. 

Tudi dosedanji rezulati tekmovalcev iz znanih veslaških 
centrov v Mariboru, Zagrebu, Zadru, Beogradu in v Novem 
Sadu so osnova za optimistična pričakovanja dobrih tekmo- 
valnih rezultatov v mednarodni konkurenci v letih 1987, 1988 
in 1989. 

Del sredstev organizacije svetovnega prvenstva za leto 1989 
na Bledu, bo podobno kot leta 1979, učinkovalo pozitivno na 
razvoj kakovosti v jugoslovanskem veslanju, kakor tudi v širši 
afirmaciji veslaškega športa. 

7. Zelo pomemben argument za podporo kandidaturi za 
organizacijo je za turistično gospodarstvo rok prvenstva, ki 
pomeni, da bo glavna turistična sezona podaljšana v prve dni 
septembra. To pomeni boljšo dohodkovno uspešnost zaradi 
podaljšanja veljavnosti cen, ki veljajo v glavni sezoni, tudi v 
prve dni septembra. 

V času od 20. avgusta do 10. septembra so blejske prenoči- 
tvene zmogljivosti v hotelih in privatnih sobah zasedene 82% 
(poprečje zadnjih 10 let) s ponovitvijo udeležbe iz leta 1979 
(3.000 udeležencev in spremljevalcev s poprečno dobo biva- 
nja 11,4 dni) pa bodo kapacitete zasedene 100%. 

Trenutno Bled razpolaga z 1420 ležišči A kategorije, 690 
ležišči B kategorije, 96 ležišči C kategorije in 800 ležišči v 
privatnih sobah. Z zmogljivostmi, ki so v gradnji v letu 1985 
(270 ležišč) in s planirano gradnjo v letih od 1986 do 1989 se 
bo število ležišč povečalo še za približno 1250 ležišč in bo 
Bled leta 1989 razpolagal približno s 3800 ležišči A in B 
kategorije ter z 900 ležišči v privatnih sobah. 

Udeleženci prvenstva v celoti krijejo svoje stroške bivanja 
po individualnih cenah, ki so za 15% višje od skupinskih 
aranžmajev prek turističnih agencij. 

Sezonske cene, ki bodo veljale v času prvenstva so za 20% 
višje od posezonskih septembrskih cen. 

Za udeležence prvenstva je značilna večja izvensezonska 

poročevalec 43 



poraba kot pri običajnih turistih. Na osnovi izkušenj iz leta 
1979 turistični delavci ocenjujejo, daje tovrstna poraba večja 
za 9 dolarjev na osebo. 

Na osnovi teh dejstev je groba cena direktnih ekonomskih 
učinkov prvenstva naslednja: 

a) boljša izkoriščenost prenočitvenih kapacitet 
246.240 dolarjev (51.217.920 dinarjev) 

b) večja izvensezonska potrošnja 
273.600 dolarjev (56.908.800 dinarjev) 

c) individualna sezonska cena 
299.250 dolarjev (62.244.000 dinarjev) 

Znesek v celoti predstavlja devizne prilive, dinarski znesek 
je ocenjen na osnovi januarskih tečajnih razmerij. 

Boljša izkoriščenost prenočitvenih zmogljivosti in večja 
izvensezonska poraba pomenita povečano realizacijo, med- 
tem ko pri uporabi individualnih sezonskih cen pomeni zne- 
sek povečan dohodek. » 

8. Finalna tekmovanja v celoti direktno prenaša Evrovizija, 
prevzema pa jih tudi ena od ameriških televizijskih mrež. 
Delno to pomeni zelo velik propagandni učinek, ki ima pri 
izračunanih ekonomskih učinkih prvenstva večjo težo, delno 
pa pomeni evrovizijski prenos glavno postavko pri prihodkih v 
finančni konstrukciji prvenstva. Po pogodbi med Evrovizijo in 
Mednarodno veslaško zvezo do leta 1990 je cena prenosa 
med 200.000 in 250.000 švicarskih frankov. 

V turističnem gospodarstvu ocenjujejo direktne televizijske 

prenose v dežele, od koder je največ tradicionalnih obiskoval- 
cev Bleda, kot izredno učinkovito in sorazmerno zelo poceni 
priložnost za propagando Bleda in Jugoslavije. 

9. Večina objektov, potrebnih za organizacijo prvenstva je 
že zgrajenih in to je eden od temeljnih argumentov za upravi- 
čenost organiziranja tovrstne prireditve na Bledu. Potrebno je 
le urediti in izboljšati obstoječe objekte v Veliki in Mali Zaki ter 
izpopolniti in modernizirati opremo (zlasti meritve na progi in 
v cilju, rekonstrukcija proge). 

10. Dokončna opredelitev Mednarodne veslaške zveze o 
kraju svetovnega prvenstva leta 1989 bo sprejeta od 26. 8. do 
1. 9. 1985 na kongresu FISA v Hazeeinklu v Belgiji. 

Na podlagi vseh zgoraj navedenih ugotovitev, ki imajo trdo 
podlago v dosedaj izpeljanih tekmovanjih te vrste na Bledu, 
menimo, da ni razlogov, da nam ne bi izdali soglasja za 
kandidaturo svetovnega prvenstva v veslanju v letu 1989. 

11. Pri finančni konstrukciji ugotavljamo, da v celoti prev- 
zame vso garancijo za izvedbo prvenstva Turistična poslovna 
skupnost na Bledu, ki predstavlja turistično gostinstvo, zdru- 
ženo delo Bleda in okolice. Med Turistično poslovno skup- 
nostjo in prirediteljem pa bo sklenjen poseben dogovor, ki bo 
upošteval vse druge vire financiranja, kot so navedeni v planu 
prihodkov. Glavni vir so prihodki od televizijskih prenosov. 
Višina teh sredstev je ocenjena na osnovi sporazuma med 
Evrovizijo in Mednarodno veslaško zvezo. 

FINANČNI NAČRT SVETOVNEGA 

PRVENSTVA LETA 1989 NA 

BLEDU 

PLAN PRIHODKOV: 
1. Združena sredstva Turist, pos. skup. Bled 
2. Skupščina občine Radovljica 
3. Svet gorenjskih občin 
4. Telesno kulturna skupnost Slovenije 
5. Telesno kulturna skupnost obč. Radovljica 
6. Prihodki od televizijskih prenosov 
7. Prihodki od marketinga 
SKUPAJ: 

PLAN ODHODKOV: 
1. Organizacijski stroški 
stroški org. komiteja, komisij itd. 
- informativni, materialni, rezultati 
- PTT center, zdravstveni center 
- promet, rediteljska služba 
- dekoracija, ceromoniale, otvoritev 
- tehnična služba 
- marketing 
- ostalo 
2. Investicijska in vzdrževalna dela 
- vzdrževanje obstoječih objektov 
- prostor za pripravo ekip 
- proga, start, cilj 
- ostalo 
3. Priprava ekip 
SKUPAJ: 

12.000.000 
1j.500.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 

21.000.000 
16.000.000 
54.000.000 

24.200.000 
6.800.000 
4.200.000 
3.200.000 
2.200.000 
1.300.000 
3.900.000 
1.300.000 
1.300.000 

27.800.000 
1,0.400.000 
6.600.000 
7.800.000 
3.000.000 
2.000.000 

~54.000.000 

nim gospodarstvom Bleda in KS Bled pripravi program reali- 
zacije razvojno - investicijskih projektov turističnega gospo- 
darstva, gospodarske infrastrukture in drugih nalog samega 
kraja, ki jih bomo v skladu s srednjeročnim planom realizirali 
do leta 1989. 

4. Skupščina občine pooblašča izvršni svet, da skupaj z 
izvršnim svetom SRS imenuje širši organizacijski odbor, 
sestavljen iz vseh zainteresiranih dejavnikov iz gospodarstva, 
bank, Bleda, občine in republike, ki bo koordiniral vse aktiv- 
nosti. 

TURISTIČNA POSLOVNA 
SKUPNOST BLED, r. o. 
Poslovni odbor turistične poslovne skupnosti Bled je dne 18. 
aprila 1985 razpravljal o gradivu iniciativnega odbora za orga- 
nizacijo svetovnega prvenstva v veslanju leta 1989. 

Sprejet je bil sklep o podpori predloga za organizacijo tega 
svetovnega prvenstva na Bledu hkrati z garancijo za kritje 
organizacijskih stroškov v višini 54 milijonov dinarjev. 

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Na podlagi 136. člena statuta občine Radovljica (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 20/83, 19/84) in 234. člena poslovnika 
Skupščine občine Radovljica je Skupščina občine Radov- 
ljica na 30. seji zbora združenega dela, zbora krajevnih 
skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 27. marca 1985 
sprejela sledeče 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Veslaška zveza Slovenije je na programsko-volilni konferenci 
dne 13. marca 1985 sprejela naslednji 

SKLEPE 
1. Skupščina občine Radovljica sprejema elaborat Veslaške 

zveze Slovenije o organizaciji svetovnega veslaškega prven- 
stva na Bledu. » 

2. Skupščina občine podpira predlog, da Bled prevzame 
organizacijo veslaškega prvenstva leta 1989. V skladu z druž- 
benim dogovorom o organizaciji in financiranju prireditev 
širšega družbenega pomena na Gorenjskem sprejema 
finančno obveznost, predvideno s predloženim predračunom. 

3. Skupščina občine nalaga izvršnemu svetu, da s turistič- 

SKLEP: 
»Veslaška zveza Slovenije sprejema predlog Regatnega 

odbora Bled in izvršnega odbora Veslaške zveze Slovenije za 
organizacijo svetovnega prvenstva na Bledu za ženske, 
moške in lahke veslače v veslanju leta 1989. Zadolži se izvršni 
odbor Veslaške zveze Slovenije, da na podlagi programa 
pridobi soglasje za omenjeno prireditev, predvsem pa mnenje 
Skupščine SRS in pristojnih upravnih organov.« 

Veslaška zveza Jugoslavije je sprejela sklep o soglasju za 
kandidaturo na skupščini dne 15/12-1984. 
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Skupščina SR Slovenije 

Veslaška zveza Slovenije prosi gornji naslov, da na podlagi 
priloženega elaborata uvede postopek in izda soglasje za 
prevzem organizacije Svetovnega prvenstva v veslanju v letu 
1989 na Bledu. Iz priloženega elaborata želimo povdariti 

- da je Mednarodna veslaška federacija dala pobudo, da 
proslavo svojega jubileja pripravi na Bledu, 

- da poleg vodilnih veslaških organizacij na svetu, pri tem 
pa tudi vse več neuvrščenih dežel podpira kandidaturo in da 
zaradi tega ni nobene protikandidature 

- da ima Bled že veliko tradicijo v organizaciji svetovnih in 
evropskih prvenstev 

- da ni potrebe po gradnji novih objektov 
- da je prireditev takšnega obsega izrednega pomena za 

športni razvoj veslaškega športa pri nas, da pripomore k 
turistični propagandi (številni evrovizijski prenosi po Evropi, 
ZDA in Japonski) ter je tudi turistično gospodarskega pomena 

- da naj bo prevzem takšnega tekmovanja pobuda za 
vsesplošni razvoj našega turističnega središča Bleda. 

- Istočasno pošiljamo ta predlog za izdajo soglasja vsem 
republiškim in pokrajinskima skupščinama Jugoslavije. 

Upoštevajoč vse okolnosti prosimo gornji naslov za zapro- 
šeno soglasje. 

I 
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NOVO BESEDILO 

2. točke predloga za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega 

regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji 

(ESA-702) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 69. seji dne 6. 
6. 1985 določil novo besedilo 2. točke predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični 
republiki Sloveniji, ki vam ga pošiljamo v obravnavo. 

V novem besedilu je vsebinsko dopolnjena ocena, ki 
izhaja tudi iz raziskovalne študije Regionalni aspekti raz- 
voja SR Slovenije, ki jo je izdelal Inštitut za ekonomska 
raziskovanja, Ljubljana. Priložena tabela prikazuje razvr- 
stitev dvanajstih najmanj razvitih občin v SR Sloveniji v 
različnih variantah glede izbire kazalcev razvitosti. Obra- 
zložen je položaj občin Ljutomer in Lendava, ki izpadeta 
iz manj razvitih v odnosu do drugih občin. Tudi razisko- 
valna študija potrjuje usmeritev glede zmanjšanja teritori- 
alnega obsega manj razvitih območij, ker bomo lahko 
učinkovitejši na pospeševanju razvoja na zmanjšanem 

obsegu manj razvitih območij. Obe občini in območja, ki 
ne bodo več opredeljena kot manj razvita, pa so še v 
prehodnem obdobju, v katerem bodo še deležna pospe- 
ševalnih ukrepov, kar bo omogočilo lažji in postopen 
prehod iz statusa manj razvitih. 

Besedilo nove 2. točke predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji pov- 
zema strokovne ugotovitve kot razloge za zmanjšanje 
teritorialnega obsega manj razvitih območij in katere 
občine naj bi še ostale v statusu manj razvitih. 

Kakovost pospeševalnih ukrepov bomo opredelili v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990, kar je tudi zahteva manj razvitih 
območij. 

2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z zakonom in razlogi za izdajo zakona 

Skupščina SR Slovenije je 29. decembra 1975 sprejela 
zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75), 25. 
novembra 1980 pa zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 30/80). 

Zakon je sistemske narave in njegova veljavnost ni ome- 
jena. 

V poročilih in analizah o uresničevanju politike skladnej- 
šega regionalnega razvoja, ki jih je Skupščina SR Slovenije 
obravnavala v letih 1983 in 1984, je bilo ugotovljeno, da se 
dogovorjena politika v tekočem srednjeročnem obdobju na 
nekaterih področjih uresničuje v skladu s sprejetimi usmeri- 
tvami, na drugih pa le deloma. Zaostajanje še zlasti velja za 
gospodarske naložbe na manj razvitih območjih in za naloge 
na nekaterih področjih izgradnje gospodarske infrastrukture. 
Na tako stanje vplivajo zožene materialne možnosti organiza- 
cij združenega dela za naložbe sploh. Organizacije združe- 
nega dela se zato usmerjajo predvsem v modernizacijo in 
rekonstrukcijo obstoječih proizvodnih zmogljivosti na seda- 
njih lokacijah, manj pa za nove objekte. Razpoložljiva sred- 
stva samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje ne zadoščajo za uresničevanje programov, predvidenih v 
njihovih srednjeročnih planskih aktih. Zato je Skupščina SR 
Slovenije na zasedanju vseh treh zborov 3/10-1983 ob obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o dose- 
ženih rezultatih in problemih pospeševanja razvoja manj raz- 
vitih območij pozvala nosilce k aktivnejšemu izvajanju dogo- 
vorjene politike pospeševanja razvoja manj razvitih območij. 
Hkrati pa je Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije 
zadolžil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi pred- 
log dopolnitve politike skladnejšega regionalnega razvoja v 
smeri prilagajanja zaostrenim razmeram tako glede zmanjša- 
nja teritorialnega obsega manj razvitih območij kot tudi 
ponovne opredelitve ključnih vprašanj razvoja na teh ob- 
močjih. 

Razloge za spremembe in dopolnitve zakona glede zmanj- 
šanja teritorialnega obsega manj razvitih območij ugotavlja 
tudi raziskovalna naloga »Regionalni aspekti razvoja SR Slo- 
venije«, ki jo je izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja v 
Ljubljani, kot eno od strokovnih osnov za pripravo sprememb 
in dopolnitev zakona. 

Študija ugotavlja, da je imela politika skladnejšega regi- 

onalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 
od leta 1970 do leta 1980 zelo pozitivne učinke na zmanjšanje 
razlik v stopnji razvitosti posameznih občin v SR Sloveniji, po 
letu 1980 pa prihaja zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in 
zaradi slabše učinkovitosti pospeševalnih ukrepov do poslab- 
šanja dinamike in kakovosti razvoja manj razvitih območij. 

Na podlagi rezultatov faktorske analize, ki jo je inštitut 
uporabil pri ugotavljanju stopnje razvitosti občin, bi kot manj 
razvito območje tudi za prihodnje petletno obdobje brez pri- 
držkov lahko opredelili občine: Lenart, Ormož, Šmarje pri 
Jelšah in Šentrjur pri Celju, ki so že do sedaj imele status manj 
razvitega območja (glej prilogo). Te občine imajo zelo ozko 
strukturo industrije, z zelo majhno udeležbo razvojno propul- 
zivnih podskupin dejavnosti, tako da bi brez sodelovanja širše 
družbene skupnosti težko dosegle primerno stopnjo razvoja. 
Občini Ljutomer in Lendava imata v tekočem srednjeročnem 
obdobju status manj razvitega območja po blažjih mejnih 
vrednostih za kazalce, ki jih zakon določa za ugotavljanje 
gospodarske razvitosti. Upravičenost blažjih mejnih vrednosti 
za ti dve občini bi bilo treba, po mnenju inštituta, ponovno 
preveriti, saj je faktorska analiza pokazala, da je več občin, ki 
se na lestvici razvitosti uvrščajo znatno slabše kot ti dve 
občini. To velja zlasti za občine Mozirje, Trebnje, Sevnico, pa 
tudi periferne občine v osrednji slovenski regiji (Litija, Gro- 
suplje). Tudi podrobnejša analiza strukture proizvodnje je 
pokazala, da imata občini Ljutomer in Lendava bolj razvejano 
strukturo proizvodnje. Ob tem pa je treba upoštevati še pro- 
blem rafinerije v Lendavi, ki po obsegu in pomenu daleč 
presega okvire politike pospeševanja skladnejšega regional- 
nega razvoja. 

Faktorska analiza je pokazala, da kazalci za določanje stop- 
nje razvitosti, kot so opredeljeni v zakonu, primerno prikazu- 
jejo stopnjo razvitosti občin. Širitev kazalcev ne bi dala 
bistveno boljših oziroma zanesljivejših ocen, zmanjšanje šte- 
vila kazalcev pa bi zaradi relativne majhnosti opazovanih enot 
(občin) in s tem poudarjenega vpliva slučajnih faktorjev lahko 
bistveno povečalo pristranost rezultatov. 

Inštitut tudi ugotavlja, da bi morali zaradi omejenih materi- 
alnih možnosti, ki so v veliki meri posledica sedanjih zaostre- 
nih gospodarskih razmer, obogatiti instrumentarij pospeše- 
valnih ukrepov za hitrejši razvoj manj razvitih območij, kar še 
zlasti velja za pospešitev procesov samoupravnega združeva- 
nja dela in sredstev za skupna vlaganja na teh območjih. 
Nadaljevati bi morali tudi z izboljševanjem pogojev v gospo- 
darski infrastrukturi in družbenih dejavnostih. Zaostriti bi 
morali tudi odgovornost nosilcev razvoja v regijah. To velja 
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lasti za tiste razvitejše regije (osrednje slovensko, podravsko 
n savinjsko), kjer so razlike v razvitosti med občinami zelo 
relike. 
* 

Usmeritev glede zmanjšanja teritorija manj razvitih območij 
jpoštevamo s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
iakona. Takšen pristop je opredeljen tudi v osnutku dolgoroč- 
iega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000. 

njem smo opredelili, da bo večji poudarek dan posebnim 
jroblemom posameznih območij, kot so manj razvita geo- 
grafska območja, hribovita in manj razvita obmejna območja, 
medtem ko po letu 1990 ne bi bilo več občin, ki bi kot celota 
jotrebovale celovit sistem pospeševalnih ukrepov. Opredeli- 

tev ključnih vprašanj razvoja in pospeševalnih ukrepov pa naj 
bi vključeval družbeni plan SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do leta 1990. Obogatitev pospeševalnih ukrepov smo 
predlagali v osnutku dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Pomembno je tudi, da 
so v osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 določneje oprede- 
ljene naloge in ukrepi za hitrejši razvoj občin in območij, ki 
bodo prešla iz statusa manj razvitih območij v triletno pre- 
hodno obdobje. Ti ukrepi se po obsegu in kvaliteti v večini 
primerov bistveno ne razlikujejo od predlaganih ukrepov za 
manj razvita območja, kar bo omogočilo lažji in postopen 
prehod iz statusa manj razvitosti. 

»RILOGA 

NAJMANJ RAZVITE OBČINE GLEDE NA POVPREČJE SR SLOVENIJE V LETU 1984 
po globalni stopnji razvitosti na podlagi faktorske analize) 

lang Varianta I (14 kazalcev) Varianta II (7 kazalcev) Varianta III (10 kazalcev) Varianta IV (9 kazalcev) Varianta V (63 kazalci) 
Lenart 
Ormož 
Šmarje pri Jelšah 
Šentjur pri Celju 
Sevnica 
Mozirje 
Ptuj 
Litija 
Trebnje 
SI. Bistrica 

rnomelj 
Murska Sobota 

Lenart 
Šmarje pri Jelšah 
Šentjur pri Celju 
Ormož 
Mozirje 
Sevnica 
Trebnje 
SI. Bistrica 
Litija 
erosuplje 

rnomelj 
Murska Sobota 

Lenart 
Ormož 
Mozirje 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Trebnje 
Litija 
Murska Sobota 
SI. Bistrica 
Ptuj 
Grosuplje 
Sevnica 

Lenart 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Mozirje 
Šmarje pri Jelšah 
Trebnje 
Litija 
Sevnica 
Grosuplje 
Črnomelj 
SI. Bistrica 
Gornja Radgona 

Lenart 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Trebnje 
Grosuplje 
Mozirje 
Litija 
Ptuj 
Brežice 
Zagorje 
Sevnica 
Slovenj Gradec 

Kazalci iz zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 29/75 in 30/80). 
nštitut za ekonomska raziskovanja je na podlagi faktorske analize obdelal vseh devet kazalcev, ki so v zakonu o pospeševanju skladnejšega 
egionalnega razvoja v SR Sloveniji opredeljeni za ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti občin. Poleg tega je izdelal še štiri variante v katerih je 
lovečal ali zmanjšal število kazalcev (od najmanj treh do največ štirinajst kazalcev). Najmanj razvita občina po vseh petih variantah je Lenart. Med 
>etimi najmanj razvitimi občinami se v največ variantah pojavljajo poleg občine Lenart še občine Šentjurju pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Ormož. 

I 
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Ljubljana, 18. junija 1985 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE ZADEVE SR SLOVENIJE 

POROČILO 

o varnostnih razmerah in drugih notranjih 

zadevah ter delu organov za notranje 

zadeve v letu 1984    

nje politike na področju zagotavljanja trdnih in urejenih 
varnostnih razmer v SR Sloveniji. 

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: 

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za notranje zadeve, 

- Lovro BREGAR, pomočnik republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 65. seji dne 
9. maja 1985 obravnaval: 

- POROČILO O VARNOSTNIH RAZMERAH IN DRUGIH 
NOTRANJIH ZADEVAH TER DELU ORGANOV ZA NOTRA- 
NJE ZADEVE V LETU 1984, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Ob obravnavi poročila, ki ga je pripravil Republiški 
sekretariat za notranje zadeve je Izvršni svet sprejel ugo- 
tovitve in priporočila za oblikovanje, usmerjanje in izvaja- 

Republiški sekretariat za notranje zadeve Sociali- 
stične republike Slovenije podaja v skladu s 407. čle- 
nom Ustave SR Slovenije in 21. členom Zakona o notra- 
njih zadevah (Uradni list SRS; št. 28-1391/80 z dne 17. 
novembra 1980) 
POROČILO 
O VARNOSTNIH RAZMERAH IN DRUGIH NOTRANJIH 
ZADEVAH TER DELU ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 

V težavnih druženopolitičnih in ekonomskih razmerah 
ter napetih mednarodnih odnosih, ki so pomembno vpli- 
vali tudi na slovenske in jugoslovanske varnostno-poli- 
tične razmere, je Republiški sekretariat za notranje 
zadeve SR Slovenije, skupaj z upravami za notranje 
zadeve, postajami milice s splošnim in posebnim delov- 
nim področjem ter upravnimi organi za notranje zadeve 
občinskih skupščin v letu 1984 opravljal v skladu s svo- 
jimi pooblastili naloge, ki so bile pomembne za varnost 
naše socialistične samoupravne skupnosti in za varstvo 
svoboščin in pravic delovnih ljudi in občanov. 

Organi za notranje zadeve so kot strokovni dejavnik v 
sistemu družbene samozaščite in splošne ljudske 
obrambe namenili lani vso pozornost: 

1. odkrivanju in preprečevanju kaznivih dejanj in dru- 
gih aktivnosti zoper ustavne temelje SR Slovenije in 
SFRJ; 

2. varovanju življenja ljudi in premoženja, vzdrževanja 
javnega reda in miru, urejanju in nadzorovanju prometa 
na javnih cestah, preprečevanju in raziskovanju kaznivih 
dejanj, odkrivanju in prijemanju storilcev kaznivih dejanj 
in drugih iskanih oseb in njihovem izročanju pristojnim 

organom, varovanju določenih oseb in objektov, dajanju 
nujne pomoči, da se odpravijo posledice, nastale zaradi 
ogroženosti ljudi in premoženja, ki jih povzročajo ele- 
mentarne in druge nesreče, kontroli prehajanja čez 
državno mejo in prenašanja orožja, streliva in razstreliva, 
prepovedanega tujega tiska in radijskih postaj, globin- 
skem varovanju državne meje, opravljanju zadev, ki so v 
zvezi z ugotavljanjem in reševanjem mejnih incidentov in 
drugih kršitev državne meje; 

3. strokovnim opravilom na področju upravnih notra- 
njih zadev, med katere sodijo: zadeve združevanja obča- 
nov, javnih shodov in javnih prireditev, potnih listin, pre- 
bivanja tujcev, posesti in nošenja orožja in streliva, eks- 
plozivnih snovi, osebnih izkaznic, prijavljanja in odjavlja- 
nja prebivališča, registracije motornih vozil, izdaje vozni- 
ških dovoljenj, varstva pred požarom, državljanstva, 
matičnih knjig in osebnih imen; 

4. uveljavljanju strokovnosti in uvajanju sodobnih 
znanstvenih, tehničnih in drugih dosežkov na področju 
racionalizacije operativnih, dokumentalističnih, informa- 
tivnih in analitičnih opravil ob dograjevanju enotnega 
informacijskega sistema organov za notranje zadeve; 

5. načrtnemu usposabljanju delavcev in rezervnega 
sestava organov za notranje zadeve za delo v izrednih 
razmerah, vojni nevarnosti in vojni s poudarkom na stro- 
kovnem in idejnopolitičnem usposabljanju; 

6. dajanju strokovne pomoči komitejem za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in narodni 
zaščiti kot najširši obliki samozaščitne in splošno- 
obrambne organiziranosti delovnih ljudi in občanov; 

) 



7. stalnemu obveščanju družbenopolitičnih dejavnikov, 
nosilcev aktivnosti v sistemu družbene samozaščite in 
splošne ljudske obrambe ter delovnih ljudi in občanov o 
vprašanjih, ki so pomembna za varnost človekove oseb- 
nosti, splošne varnosti ljudi in premoženja ter za krepitev 
samozaščitne in varnostne ozaveščenosti; 

8. sodelovanju z organi za notranje zadeve sosednjih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter Zvez- 
nim sekretariatom za notranje zadeve, tujimi varnostnimi 
organi in drugimi nadzornimi mehanizmi pri enotnem 
zoperstavljanju odklonskim pojavom ter zaradi učinkovi- 
tejšega in pravočasnega zagotavljanja stabilnih varnost- 
nih razmer; 

9. dograjevanju in izpopolnjevanju kadrovske strukture 
in organizacije organov za notranje zadeve v skladu z 
družbenopolitičnimi smernicami, zakonom o notranjih 
zadevah ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi pred- 

pisi na področju dela upravnih organov v SR Sloveniji; 
10. krepitvi samoupravnih odnosov in utrjevanju gmot- 

nega položaja delavcev v organih za notranje zadeve ter 
smotrni in varčni porabi dodeljenih finančnih sredstev. 

Aktivnost organov za notranje zadeve v letu praznova- 
nja 40 let dela naših varnostnih služb je potekala v cilju 
ohranjanja dobrih varnostnih razmer ter v skladu s spre- 
jeto delovno in programsko usmeritvijo, sklepi in priporo- 
čili Skupščine SR Slovenije in njenega Izvršnega sveta ter 
Republiškega sveta za varstvo ustavne ureditve ob obrav- 
navanju aktualnih varnostno-političnih razmer v republiki. 
V skladu s pooblastili in pristojnostmi ter stališči in smer- 
nicami 13. seje CK ZKJ so organi za notranje zadeve 
usmerjali svojo aktivnost zoper tiste sile in pojave, ki 
ovirajo uveljavljanje samoupravnih odnosov v gospodar- 
stvu in družbenih dejavnostih ter zavračajo sprejete 
ukrepe dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 

I. AKTIVNOSTI PROTI USTAVNI UREDITVI 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE IN SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Varnostni položaj SR Slovenije in SFRJ je bil v letu 1984 
pogojen z nekaterimi pomembnejšimi dogodki in procesi, kot 
so: težave pri uresničevanju dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije in pri doseganju zunanjetrgovinske lik- 
vidnosti naše države, splošna svetovna gospodarska kriza, ki 
jo spremlja zamrznitev detanta, napetost med blokoma, voja- 
ški, politični in ekonomski pritisk na neuvrščene, vznikanje 
kriznih žarišč v domala vseh delih sveta ter eskalacija levega 
in desnega terorizma v Evropi, in drugi pojavi, ki slabijo 
mednarodne politične razmere, varnost in sodelovanje. 

Na trdne in urejene varnostne razmere v naši republiki so v 
prvi polivici minulega leta vplivala predvsem umirjenejša 
gibanja na področju osebnega in družbenega standarda, ven- 
dar ugotavljamo določen nemir v drugi polovici leta in v 
letošnjem letu, predvsem med zaposlenimi v tistih delovnih 
okoljih in sredinah, ki ekonomsko slabo poslujejo ter se 
soočajo s težavami predvsem pri izplačilu osebnih dohodkov. 
Pomemben premik k utrjevanju varnostnopolitičnih razmer v 
združenem delu so pomenile tudi odkrite in množične raz- 
prave o napakah in slabostih, ki jih je spodbudila organizirana 
politična akcija Zveze komunistov Slovenije po 13. seji CK 
ZKJ. Delovni ljudje pričakujejo in terjajo odločnejši obračun 
družbenopolitičnih dejavnikov s tehnokratskimi in birokrat- 
skimi ostanki v razvoju socialističnega samoupravljanja. 

Lani smo v SR Sloveniji zabeležili 293 (361) konfliktnih 
pojavov v organizacijah združenega dela, od tega 50 (60) 
prekinitev dela. V večini so bila to spontana reagiranja delav- 
cev zoper nesamoupravne odločitve pri delitvi sredstev 
skupne porabe ter zoper samovoljo odgovornih delavcev in 
strokovnih služb. Konfliktni pojavi so bili obravnavani pravi- 
loma v proizvodnih enotah organizacij združenega dela, nara- 
slo pa je število nezadovoljstev tudi na področju družbenih 
dejavnosti. Na neurejene razmere, nezdrave odnose in 
gmotne težave so opozorile nekatere prekinitve dela in izsi- 
ljeni sestanki na področju zdravstva in šolstva, ki so imele 
večji odmev tudi v širši družbeni skupnosti. Večina prekinitev 
in izsiljenih sestankov je bila ugotovljena v dneh izplačila oz. 
obračuna osebnih dohodkov ter ob spremembah delovnih 
norm. 68,4% prekinitev in izsiljenih sestankov je bilo v panogi 
industrije in rudarstva, 11,1% v panogi gradbeništva, 6% na 
področju trgovinske dejavnosti, stanovanjske oz. komunalne 
dejavnosti (3,4%), zdravstva (2,6%), vzgoje in izobraževanja 
(1,7%) itn. V nobenem primeru ni bil kršen javni red in mir, 
uničena oz. poškodovana sredstva v družbeni lasti, prav tako 
pa ni bilo ugotovljeno, da bi skušale nezadovoljstvo zaposle- 
nih izrabiti naši družbenopolitični ureditvi nenaklonjene sile. 

Z vidika dela organov za notranje zadeve so bile lani var- 
nostne razmere v SR Sloveniji ugodne in stabilne, saj ne gre 
zanemariti okoliščine, da v naši republiki niso beležili večjih 
organiziranih sovražnih manifestacij antikomunistov in zago- 
vornikov desnega konservativizma, slovenske belogardistične 

emigracije in tujih propagandnih oziroma obveščevalnih de- 
javnikov. 

Doslej smo uspeli to aktivnost vedno pasivizirati z načrtno 
in pravočasno akcijo družbenopolitičnih dejavnikov, tako da 
ni bilo potrebno poseči po represivnih zakonskih ukrepih. 
Kljub temu, da se je lani zmanjšalo število kršitev Zakona o 
javnem redu in miru za 20% in da nismo obravnavali nobene 
množične kršitve javnega reda in miru, da beležimo zmanjša- 
nje števila kaznivih dejanj (-11,9%) in prometnih nezgod z 
najhujšimi posledicami (-9,1%), so nekateri pojavi, ki smo jh 
obravnavali v minulem letu, vznemirili ljudi, povzročili negoto- 
vost ter spodbudili številne zlonamerne govorice in alar- 
mantne komentarje. Takšne primere so organi za notranje 
zadeve beležili ob treh gnusnih zločinih v Ljubljani in Novem 
mestu, ob nesreči vojaškega helikopteja Gazela in tragediji 
helikopterja RSNZ SR Slovenije, železniški nesreči v Divači, 
razstrelitvi spominskega obeležja NOB na Muljavi, ob nekate- 
rih katastrofalnih požarih ipd. Skrbi predvsem okoliščina, da 
kljub ugodnejšim statističnim trendom, kar je do neke mere 
posledica spremenjene kazenske zakonodaje in s tem pove- 
zanega selektivnejšega ukrepanja organov za notranje zadeve 
zoper družbeno manj nevarne odklonske pojave (npr.: drobne 
tatvine, kričanje, drzno vedenje, prepiranje ipd.), postopno 
naraščajo nekatere težje in drznejše oblike kaznivih dejanj 
(npr.: poskus umora, posebno huda telesna poškodba, kaz- 
niva dejanja v zvezi z mamili, hujše oblike mladoletniške 
kriminalitete, prekupčevanja z zlatnino ipd.), in da je druž- 
beno premoženje malomarno in slabo varovano. Lani je bila 
na primer družbena skupnost s kaznivimi dejanji in požari 
oškodovana za 3 milijarde dinarjev, kar je več kot znašajo 
izgube v nekaterih vitalnih organizacij združenega dela. Šte- 
vilne družbene deformacije opozarjajo, da smo glede na spre- 
jete cilje samozaščitnega delovanja v temeljnih celicah druž- 
benega življenja še daleč od načrtovanega. Družbeno premo- 
ženje je bilo lani oškodovano s 13.988 kaznivimi dejanji in 830 
požari. Družbena lastnina je močno ogrožena v tistih organi- 
zacijah združenega dela, kjer odpovedujejo oblike samou- 
pravnega organiziranja delavcev, kjer se opušča ali zanemarja 
notranja kontrola, kjer slabo deluje varnostna in čuvajska 
služba ipd. 

Organi za notranje zadeve v SR Sloveniji so v letu 1984 
delovali v skladu z zakonskimi pooblastili, ob posameznih 
varnostnih pojavih pa dokazali visoko stopnjo mobilnosti in 
organiziranosti. Množično propagandno preventivno akcijo 
so organi za notranje zadeve spodbudili v času turistične 
sezone, ko so prek Republiškega komiteja za SLO in druž- 
beno samozaščito spodbudili proces množičnega samozaš- 
čitnega ozaveščanja delovnih ljudi in občanov pred nakanami 
fašistične emigacije, in proces ugotavljanja stopnje samozaš- 
čitne organiziranosti delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih ob državni meji. Na zahtevo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije so organi za notranje zadeve po večih 
katastrofalnih požarih v mesecu novembru kritično ocenili 
požarno varnost ter v sodelovanju z Republiškim štabom za 
civilno zaščito pripravili celovitejši akcijski načrt za izvajanje 
množične samozaščitne protipožarne aktivnosti v letu 1985. 
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Izkušnje minulega leta kažejo, da bo potrebno v bodoče do 
neke mere spremeniti metodo delovanja organov za notranje 
zadeve v sistemu družbene samozaščite in splošne ljudske 
obrambe, ker se zgolj z obveščanjem nosilcev samozaščitnih 
aktivnosti, zaradi množice neselekcioniranih informacij ter 
zgolj s forumskim obravnavanjem varnostnih razmer bistveno 
ne vpliva na oblikovanje samozaščitne ozaveščenosti delov- 
nih ljudi in občanov. Organi za notranje zadeve bodo morali v 
sodelovanju z ostalimi strokovnimi dejavniki sistema druž- 
bene samozaščite in splošne ljudske obrambe na preventiv- 
nem področju pokazati več iniciativnosti ter s temeljito pri- 
pravljenimi propagandnimi akcijami in gradivi vplivati na dvig 
samozaščitne kulture pri preprečevanju nekaterih odklonskih 
družbenih pojavov, ki slabe varnostno in samozaščitno trd- 
nost našega družbenopolitičnega sistemna kot so: napadi na 
družbeno premoženje, alkoholizem, prestopništvo mladolet- 
nikov in otrok, narkomanija, negativni pojavi na športnih 
prireditvah, požari, varstvo okolja, prometna varnost ipd. 

1. Kazniva dejanja in prekrški s političnim 
obeležjem ter druge oblike delovanja proti 
ustavni ureditvi SR Slovenije 

Oroani za notranje zadeve so v minulem letu zabeležili 611 
sovražnih pojavov s političnim obeležjem. V primerjavi z 
letom prej se je njihovo število zmanjšalo za 12%. V notranji 
struzkturi prevladujejo pisne oblike izražanja sovražnosti do 
družbenopolitične ureditve in politike Zveze komunistov 
(64,8%), v 126 primerih (29,6%) so bili obravnavani verbalni 
izpadi posameznikov in v 89 (14,6%) primerih druge oblike 
izražanja sovražnosti. V strukturi pisnih sovražnih pojavov 
prevladujejo nacistični simboli (33,2%), izpisani s kredo, 
barvo, sten-peresom ipd. po pročeljih zgradb, stenah notra- 
njih prostorov organizacij združenega dela, vagonov ali sani- 
tarij, sledijo primeri izpisovanja sovražnih parol oz napisov 
(16 5%) v manjšem številu pa so bila obravnavana anonimna 
pisma s sovražno vsebino (9,8%) in pojavi širjenja letakov oz. 
lepakov (5,3%). 

Od skupnega števila javnih sovražnih pojavov so organi za 
notranje zadeve ovadili javnim tožilstvom 35 (49) oseb zaradi 
suma storitve, 37 (59) kaznivih dejanj s političnim obeležjem, 
sodniku za prekrške pa so predlagali uvedbo postopka o 
prekršku zoper 183 (232) kršiteljev, ki so bili v 184 primerih 
obravnavani zaradi kršitve javnega reda in nijru s političnim 
obeležjem. Vsa inkriminirana dejanja s političnim obeležjem 
so predhodno obravnavali varnostni kolegiji v občinah ter se v 
90,2% odločili, da organi za notranje zadeve prijavo posredu- 
jejo pristojnemu sodniku za prekrške oz. javnemu tožilcu. 

Od skupnega števila obravnavanih kaznivih dejanj in prekr- 
škov v SR Sloveniji je imelo politično obeležje le skromnih 
0,5%. če izvzamemo nekatere ekstremnejše primere, ko so 
posamezniki skušali javno manifestirati svoj odklonilni odnos 
do družbenopolitične ureditve in pridobitev socialistične 
revolucije z razširjanjem letakov in pamfletov na javnih krajih, 
oz. z razstrelitvijo spomenika žrtvam fašističnega terorja, so ( 
bili v večini obravnavani verbalni izpadi vinjenih občanov, ki 
so žalili Zvezo komunistov, družbenopolitično ureditev in 
narodnostna čustva občanov. 

Lani je bilo obravnavanih 37 (59) kaznivih dejanj s politič- 
nim obeležjem ali 0,08% vse kriminalitete v SR Sloveniji. Med 
dejanji politične kriminalitete prevladujejo kazniva dejanja 
žalitve SFRJ (37,8%), zbujanja narodnostne oz. verske nestrp- 
nosti (27%) in sovražne propagande (16,2%). Storilci so ostali 
neodkriti v 3 primerih in sicer: v primeru razstrelitve spome- 
nika na Muljavi in v 2 primerih širjenja lažnih vesti. V večini so 
bili obravnavani verbalni delikti v vinjenem stanju. 

Delavci organov za notranje zadeve so obravnavali 337 
(476) prekrškov zoper javni red in mir, ki so imeli politično 
obeležje, ali 29,2% manj kot leta 1983. Kršitelji so bili odkriti v 
184 primerih ali 54,6%. Med neraziskanimi kršitvami prevladu- 
jejo primeri risanja nacističnih simbolov (44,4%), parole s 
sovražno vsebino (34%) itd. .... 

V notranji strukturi raziskanih prekrškov s političnim obe- 
ležjem organi za notranje zadeve ne beležijo bistvenih spre- 
memb v primerjavi z minulimi leti. 95,7% vseh kršitev ima 
obeležje sramotitve družbenopolitične ureditve SFRJ, njenih 
predstavnikov in organov oz. širjenja vesti, ki vznemirjajo 

politično zavest občanov. Sodniku za prekrške je bilo predla- 
ganih v postopek 183 oseb ali 21,1% manj kot leto prej. V 
večini primerov ne gre za naklepna ali načrtovana sovražna 
dejanja, ampak so izpadi posledica osebne vznemirjenosti, 
užaljenosti, predhodnih sporov z okolico ali celo avanturistič- 
nih nagnjenj. Pregled te kategorije kršiteljev opozarja, da gre 
v večini primerov za osebe brez zaposlitve oz. za posamez- 
nike, ki so imeli zaradi neresnosti težave že na delovnem 
mestu, poleg tega pa večina ob pijači redno sodeluje v raznih 
gostilniških politikantskih omizjih. Gre za dejanja in izpade, ki 
nimajo širših družbenih posledic, in za osebe, ki v treznem 
stanju ne kažejo sovražnega razpoloženja do naše družbeno- 
politične ureditve in sistema socialističnega samoupravljanja. 
V razgovorih z delavci organov za notranje zadeve kasneje 
dejanja obžalujejo. 

Resnejši od verbalnih izpadov so letaki s sovražno vsebino, 
ki jih neznanci širijo med občani na javnih krajih, in skrunitve 
spominskih obeležij NOB. Ideološka naravnanost sovražne 
pisne propagande nakazuje anarhično-molomeščanske in 
razdiralno-nacionalistične tendence z značilnimi subjektivno- 
emotivnimi zahtevami po restavraciji meščanske demokracije 
in za ustavno spremembo SFRJ. Ta dejanja naši ureditvi 
nenaklonjenih posameznikov so bila v minulem letu deležna 
ostre javne obsodbe, kar potrjuje pripravljenost večine delov- 
nih ljudi in občanov, da se odločno postavijo po robu sleher- 
nemu napadu na pridobitve NOB, socialistične revolucije in 
povojne izgradnje. 

Obravnavanih je bilo tudi 60 (54) anonimnih pisem s sovraž- 
nim političnim obeležjem in 24 (19) telefonskih groženj o 
nastavljenem eksplozivu. Vse grožnje so bile lažne, medtem 
ko so anonimni pisci blatili politiko Zveze komunistov, napa- 
dali družbenopolitično ureditev in žalili njene predstavnike, 
šovinistično oz. nacionalistično izpadali ali grozili s fizičnim 
obračunom vodilnim delavcem v združenem delu, pisma pa 
so naslavljali predvsem na družbenopolitične delavce, sred- 
stva javnega obveščanja, družbenopolitične organizacije in 
organe družbenopolitičnih skupnosti, na poslovodne organe 
in organe za notranje zadeve. , 

Naše notranje težave in slabosti so v minulem letu ob 
zaostrovanju problematike družbenega in osebnega stan- 
darda delovnih ljudi in občanov vplivale na to, da so ljudje 
postali dovzetnejši za mnoge demagoške ocene in alternative, 
ki bi jih v normalnih razmerah brez predsodkov zavrnili. _ 

Posamezni pojavi kažejo, da skušajo nekateri kritiki družbe- 
nopolitične ureditve, ki se »borijo za demokratičnejše odnose 
v sistemu socialističnega samoupravljanja«, osebna hotenja 
in poglede uveljaviti na področju javnega obveščanja, publici- 
stike, kulture in znanosti mimo dogovorjenih samoupravnih 
poti. Posamezniki grobo napadajo vrednote narodnoosvobo- 
dilnega boja in socialistične revolucije ter izpostavljajo zgolj 
slabosti v povojnem razvoju naše družbenopolitične skupno- 
sti, pri tem pa se skrivajo za fasado demokratičnosti, objektiv- 
nosti in pluralizma mnenj ter grobo napadajo in etiketirajo vse 
s stalinisti, ki slepo ne sprejemajo njihovih osebnih ali klikar- 
skih stališč in ocen. 

Primeri na meji destruktivne propagande v delu dnevnega 
in revialnega tiska očrtujejo v minulem letu subverzivne vse- 
bine, ki so bile na ideoloških ravneh nemalokrat podlaga 
raznim zlonamernim govoricam in širjenju vznemirljivih vesti. 
Desna alternativa Zvezi komunistov se je lani utrdila v ten- 
denci ponovnega ovrednotenja in prevrednotenja vrednot in 
nekaterih problemskih celot, in se razpira v zahteve po reviziji 
stališč o narodnoosvobodilnem boju in zgodovini Zveze 
komunistov do povzdigovanja občečloveških in narodnih 
zaslug sodelavcev okupatorja. Eni se brez sramu zavzemajo 
za nekakšno nacionalno spravo s tistimi, ki so postali narodni 
izdajalci v usodnih trenutkih naše resnične obsojenosti na 
narodovo smrt, na razkosanje in postopno asimilacijo, drugi 
ponujajo vizijo krščanske srednje Evrope kot idilične perspek- 
tive slovenskega naroda. 

Posebno mesto pri zaostrovanju odnosa do družbenopoli- 
tičnih dejavnikov imajo poskusi posameznikov, da z objavo 
demagoško politikantskih sestavkov ter popularizacijo malo- 
meščanskih stališč brez pravega razloga provocirajo politično 
zavest bralcev. Osrednje sredstvo vseh teh ideološko različnih 
ostankov konservativizma, ki se spogleduje z nekaterimi opo- 
rečniki v zamejstvu, postaja pluralistična frazeologija, soci- 
alna demagogija in intelektualistični vrednostni destruktivi- 
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zem, ki navidezno ustvarja enotno fronto pritiska, vendar ji je 
edini cilj politikantska provokacija. Ti demagogi ponujajo 
večstrankarski sistem, ali pa že preseženi meščanski model 
demokracije in svobode ter širijo tezo o zgodovinski vlogi 
srednjega sloja. 

Postopki zoper meščanske desničarje v drugih jugoslovan- 
skih republikah so tudi v Sloveniji vzpodbudili v minulem letu 
nekatere komentarje, kar je dodatno potenciral del jugoslo- 
vanskega tiska, ki je izrabljal zapise v slovenskih sredstvih 
javnega obveščanja za dokazovanje obstoja nekega sploš- 
nega vseslovenskega gibanja in vseslovenske opozicije zoper 
enotnost jugoslovanske večnacionalne skupnosti. 

Odnosi med samoupravno socialistično družbo in verskimi 
skupnostmi so se v minulem letu razvijali v skladu z ustavnimi 
in zakonskimi določili. Še vedno pa skušajo nekateri kleriki in 
laiki ugotavljati stopnjo družbenopolitične tolerance subjek- 
tivnih sil z nestrpnimi napadi na našo ureditev s tem, da 
politizirajo zgodovinsko dokazano sodelovanje slovenskih 
cerkvenih dostojanstvenikov med 2. svetovno vojno z okupa- 
torjem. V isti ideološki sklop klerikalističnih stališč sodijo tudi 
zahteve po vnašanju verouka v šole, po uradnem praznovanju 
verskih praznikov, po verskih programih na radiu in televiziji, 
po družbenem priznanju karitativne dejavnosti ipd. Takšna 
stališča in pogledi objektivno pomenijo poskus razvrednote- 
nja dosedanje stopnje štiridesetletnega utrjevanja odnosov 
med Cerkvijo in državo. 
2. Sovražno delovanje slovenske fašistične 
emigracije 

Slovenska fašistična emigracija tudi v preteklem letu ni 
odstopila od znanih metod delovanja. Še vedno je v ospredju 
sovražna propaganda maloštevilnih in ostarelih struktur poli- 
tičnih emigrantov, ki v spregi z emigrantsko duhovščino ter 
somišljeniki v zamejstvu ali na začasnem delu v tujini širijo 
skrajno konservativno protikomunistično in klerikalno ideolo- 
gijo ter skušajo izrabiti špekulacije tujega bulvarskega tiska in 
nekaterih mednarodnih organizacij o skorajšnjem ekonom- 
skem razsulu Jugoslavije, zločinih KPJ in krepitvi notranje 
opozicije za propagandne insinuacije z značilno nacionali- 
stično podmeno. Naše notranje težave so v minulem letu 
zlorabljali emigrantski politikanti za obnavljanje preživelih 
koncepcij o rešitvi mednacionalnih odnosov, o spremembi 
gospodarskega oz. političnega sistema. Kljub steroetipnosti 
delovanja pa nekatere tendence kažejo na agresivnejši nastop 
slovenske fašistične emigracije v cilju izrabe vseh možnosti 
kontrarevolucionarnih sredstev, na večjo akcijsko pripravlje- 
nost in sodelovanje že desetletja sprtih emigrantskih struktur. 
Ta tendenca je zaznana ob naporih emigrantov, da prek 
nekompromitiranih izseljencev navežejo stike z nezadovolj- 
neži v domovini, ob zadrževanju vodilnih emigrantov v zamej- 
stvu ter ob poskusioh naselitve vojnih zločincev v neposredni 
bližini naše državne meje. 

Znotraj politične emigracije je v minulem letu potekal inten- 
zivni proces proučevanja in obravnave vseh vsebinskih in 
organizacijskih vprašanj z vidika treh Slovenij: ZDOMSTVO - 
ZAMEJSTVO - DOMOVINA, ob iskanju možnosti za oblikova- 
nje skupnega duhovnega parlamenta Slovencev po zgledu 
argentinske Katoliške akcije. V zamejstvu in domovini priča- 
kujejo emigrantske strukture predvsem podporo cerkve ter 
kritike Zveze komunistov in družbene ureditve. Še vedno pa 
pretežni del aktivnosti emigrantov omejujejo spominske 
obletnice, ki redko presežejo nivo manifestativnega potrjeva- 
nja slovenske vdanosti bogu in veri. Indikativni so napori 
emigrantskih organizacij v smeri pomlajevanja svojih vrst. 

Zagovorniki ideje demokratske alternative socialistični ure- 
ditvi SFRJ so nadaljevali svojo aktivnost ter skušali zasnovati 
širok načrt sprememb bodoče jugoslovanske notranje in 
zunanje politike. Tisk slovenske politične emigracije je lani 
ohranjal svojo protijugoslovansko in protikomunistično 
naravnanost. Še vedno izstopa problematika vrnjenih domo- 
brancev ob poskusih internacionalizacije vprašanja vrnitve ter 
iskanja možnih krivcev. Nadaljujejo se napadi na našo poli- 
tično in gospodarsko ureditev, vse bolj pa izstopa problemati- 
ziranje položaja slovenske rimskokatoliške cerkve oziroma 
vernikov ter njihovih pravic. Pri tem emigrantski tisk povzema 
provokativne prispevke iz slovenskega tiska ter objavlja pisma 
iz domovine. Še vedno pa je bila pozornost člankarjev v 
slovenskem emigrantskem tisku namenjena problematiki 
skupnih jeder in boju za obrambo slovenskega iezika. 

Lani so organi za notranje zadeve odkrili več poskusov 
subverzivno-propagandnih akcij slovenske fašistične emigra- 
cije na območju Slovenije. Z namenom ugotavljanja odzivno- 
sti na koncepcije politične emigracije so nekatere organiza- 
cije in posamezniki pošiljali izrezke iz emigrantskega tiska, 
emigrantski tisk in drug propagandni material raznim sloven- 
skim ustanovam, knjižnicam, nekaterim kulturnim delavcem 
in občanom v Sloveniji, v katerih so izražali skrb nad usodo 
slovenskega jezika in slovenskega naroda ter prosili za pod- 
poro pri raznih občeslovenskih akcijah. Kljub vsem naporom 
emigraciji lani ni uspelo pomembneje razširiti svojega ideolo- 
škega vpliva zunaj znanih struktur somišljenikov. 

Mnogo agresivnejša je bila v minulem letu aktivnost ustaške 
in albanske ekstremne emigracije. Poleg načrtovanja terori- 
stičnih akcij v tujini in SFRJ je posebno ustaška emigracija 
intenzivno delovala proti ekonomskim interesom Jugoslavije. 
V preteklem letu je na primer v Zahodni Evropi razdelila večje 
število letakov pred zimskimi olimpijskimi igrami in pred 
začetkom poletne turistične sezone tujcem ter jim opozarjala, 
da ne potujejo v Jugoslavijo kot turisti, ker jim ne more 
zagotoviti varnega bivanja. Aktivnost emigracije ostalih jugo- 
slovanskih narodov je posebnega pomena glede na okoliš- 
čine, da je SR Slovenija tranzitno področje za mnoge subver- 
zivne akcije, ki jih fašistična emigracija načrtuje v domovini. 

3. Obveščevalna in druga subverzivna 
dejavnost iz tujine 

Zaostrene gospodarske razmere, s katerimi se sooča naša 
družbenopolitična skupnost, odnosi med republikami, težave 
pri uresničevanju sprejetega programa ekonomske stabiliza- 
cije ter volitve v najvišja predstavniška telesa so bili predmet 
množičnega zanimanja političnih, propagandnih in obvešče- 
valnih institucij v tujini. Intenzivnejša subverzivna propa- 
ganda, občasno dopolnjena s hujskaškimi intonacijami in 
podtikanji v delu zahodnoevropskega bulvarskega tiska je 
skušala diskreditirati našo družbenopolitično skupnost in 
sistem socialističnega samoupravljanja pred širšo svetovno 
javnostjo. Isti mediji so bili tudi razširjevalci negativnih zapi- 
sov o gospodarskih gibanjih, preskrbi z živili, gorivi in tujimi 
časopisi, hitremu upadanju realnega družbenega standarda, 
o dolgih kolonah in večurnem čakanju na mejnih prehodih, 
kar je bilo preračunano na odvrnitev turističnega vala od 
Jugoslavije. V zaostrenih gospodarskih razmerah so posa- 
mezni propagandisti iskali poglobljene razpoke v medrepubli- 
ških odnosih ter v krepitvi repubiiških nacionalizmov. 
Posebna pozornost je bila namenjena nekaterim pojavom na 
področju kulturnega in umetniškega ustvarjanja, v katerih 
vidijo tuji propagandisti znak notranjega razpada, moralnega 
razkroja, demitologizacije osebnosti Josipa Broza Tita in 
Edvarda Kardelja ter možnost za uveljavljanje liberalističnih in 
buržoazno pluralističnih idej. Predmet množičnih subverziv- 
nih špekulacij tujega tiska pa je bil tudi postopek in sojenje 
meščanskim desničarjem v Beogradu in Sarajevu. 

Obveščevalna aktivnost iz tujine je ohranjala v minulem letu 
ob eskalaciji klasičnega agenturnega dela stalnice delovanja 
iz preteklih let. Interes tujih obveščevalnih služnosti je usmer- 
jen na vsa področja naše notranje in zunanje politike. Na 
notranjem področju so tudi obveščevalne službe legalno, 
pollegalno ali prek agenture zbirale podatke o volitvah, izvo- 
ljenih kandidatih, mednacionalnih odnosih ter o odnosih med 
Cerkvijo in državo. Med podatki iz gospodarskega področja 
še vedno velja prioriteta stabilizacijskim ukrepom, dogovarja- 
nju z Mednarodnim denarnim skladom ter razpoloženju ljudi 
do institucij političnega sistema socialističnega samouprav- 
ljanja. Na področju obrambnih priprav se je nadaljevalo zbira- 
nje podatkov strateškega pomena, ki neposredno determini- 
rajo vojaške načrte in scenarije blokovskih držav. Lani je bila v 
Sloveniji zaradi sodelovanja oziroma obveščevalnega dela v 
korist tuje države obsojena tudi skupina naših in tujih držav- 
ljanov pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani. 

II. VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN UKREPI 
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI S 
PREHAJANJEM DRŽAVNE MEJE 

Razmere na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni 
promet ter pri globinskem varovanju državne meje so bile 
ugodne, še vedno pa, kljub sprostitvi omejitev potovanj v 
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tujino, pod močnim bremenom ekonomskih gibanj na doma- 
čem trgu. Miličniki so v lanskem letu okrepili nadzor nad 
prehodi potnikov in vozil ter nazdiranjem oseb v neposredni 
bližini državne meje. V preventivni nadzor so se v času zim- 
skih olimpijskih iger in turistične sezone vključile tudi struk- 
ture občanov, organiziranih v enotah narodne zaščite. 

Delavci organov za notranje zadeve na mejnih prehodih za 
mednarodni in obmejni cestni, letalski, pomorski in železniški 
promet v SR Sloveniji so v letu 1984 uspešno opravili svoje 
naloge ter pri tem aktivno sodelovali s cariniki, mejnimi eno- 
tami JLA, nosilci samozaščitnih aktivnosti, občani na mejnih 
območjih ter z obmejnimi in varnostnimi organi sosednjih 
držav. Sodelovanje z mejnimi enotami JLA je bistveno prispe- 
valo k usklajenemu nadzoru državne meje v času zimskih 
olimpijskih iger in poletne turistične sezone. K učinkovitemu 
delu na področju varovanja državne meje je poleg aktivnosti 
strokovnih mehanizmov pomembno prispevala tudi krepitev 
vloge družbene samozaščite in varnostno ozaveščanje prebi- 
valstva ob državni meji. Organizirane oblike družbene samo- 
zaščite na mejnih območjih zajemajo širok krog delovnih ljudi 
in občanov, ki se permanentno usposabljajo za najodogovor- 
nejše naloge na področju neposrednega fizičnega in globin- 
skega varovanja državne meje. 

Varnostno zaskrbljujoče je večletno naraščanje števila pri- 
merov ilegalnega prehajanja državne meje zaradi tihotaplje- 
nja blaga oz. vodenja oseb v tujino. Zlasti velik problem 
predstavljajo poskusi ilegalnih pobegov vzhodnoevropskih 
državljanov, Turkov, narašča pa tudi število ilegalnih pobegov 
naših državljanov albanske narodnosti. Zaradi nedovoljenega 
poskusa prehoda državne meje so lani obmejne enote JLA 
večkrat uporabile tudi strelno orožje, medtem ko se je poskus 
pobega češke družine v Avstrijo v Gornji Radgoni tragično 
končal v narasli Muri. Večje število pobegov tujih državljanov 
je posledica ostrejših ukrepov avstrijskih in italijanskih mejnih 
organov, ki ne dovoljujejo vstopa v državo ali tranzit čez 
njihovo ozemlje, če tujci nimajo urejenih delovnih vizumov 
ene izmed zahodnoevropskih držav oz. če nimajo sredstev za 
preživljanje. Organi za notranje zadeve so lani zabeležili 5.221 
poskusov prebega v sosednjo državo. Prebeg je uspel 2.571 
osebam, od tega 283 tujcem. Zabeleženih je bilo tudi 58 (73) 
uspelih pobegov na mejnih prehodih ali v njihovi neposredni 
bližini, medtem ko so 125 (94) pobegov naši varnostni organi 
preprečili. Na zeleni meji so' organi za notranje zadeve in 
enote JLA v letu 1984 obravnavale 2.571 uspelih pobegov in 
2 650 neuspelih. Pobegi so uspeli 2.069 jugoslovanskim 
državljanom in 283 tujcem. V 221 primerih identiteta oseb, ki 
so pobegnile v tujino, ni bila ugotovljena. V večini primerov je 
šlo za prebeg oz. poskus prebega v sosednjo državo - 4.707 
primerov, manjše pa je število primerov pribega v SFRJ - 514 
primerov. Problematika se je nekoliko umirila v drugi polovici 
leta, ko so bili uvedeni ostrejši ukrepi že pri vstopu turških 
državljanov v SFRJ. Poleg Turkov - 554 (315) je bilo zaradi 
poskusa pobega v Italijo oz. Avstrijo obravnavanih še 453 
(438) državljanov vzhodnoevropskih držav, od tega 256 (238) 
državljanov ČSSR, 133 (116) Romunov in 29 (42) Madžarov. 
Problematika poskusov ilegalnega prehajanja državne meje s 
strani državljanov ČSSR postaja iz leta v leto resnejša, ker 
skuša v zahodnoevropske države pobegniti vedno več oseb, 
ki so v poletnih mesecih na oddihu v SFRJ. 

Organi za notranje zadeve so lani odkrili 42 ilegalnih kana- 
lov, pri tem pa je bilo odkritih in javnemu tožilstvu ovadenih 
tudi 77 organizatorjev oz. njihovih pomagačev. Pri tihotaplje- 
nju so bili udeleženi predvsem domačini in občani drugih 
republik, le v 2 primerih sta v tihotapski mreži sodelovala tuja 
državljana. Odkritih je bilo več ilegalnih kanalov, preko_kate- 
rih so naši državljani za plačilo spravljali tujce čez državno 
mejo, in tudi več naših občanov, ki so z obljubami gmotno 
oškodovali tujce. Med tihotapskim blagom še vedno prevla- 
duje blago široke potrošnje, namenjeno pa je bilo predvsem 
na območje sosednjih republik. 

V zvezi s kontrolo prehajanja državne meje in izvajanja 
režima na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni promet 
so miličniki lani izdali 258.678 (241.332) vizumov, 473.138 
(309.192) turističnih prepustnic, 24.641 (21.095) dovoljenj za 
gibanje oz. muditev na ali izven mejnega prehoda, 33.760 
(28.177) dovoljenj za vnos in tranzit orožja, 5.294 (2.348) 
potrdil o zaseženih potnih listinah, 428 (505) potrdil o priglasi- 
tvi orožja, 1.421 (1.139) potrdil o poškodovanju motornih vozil 
in 242 (116) izrednih prepustnic po Videmskem sporazumu. 

Poleg tega so operativnim in upravnim službam organov za 
notranje zadeve ter drugih upravnim organom v SR Sloveniji 
in drugih republikah posredovali 33.169 (31.206) raznih infor- 
macij. ... 

Dobro medsebojno sodelovanje naših in sosednjih obmej- 
nih organov je ugodno vplivalo na zmanjšanje števila mejnih 
incidentov. Zabeleženih je bilo 52 (72) kršitev mejnega režima, 
od tega 40 (61) v škodo naše integritete, 12 (11) pa jih je na 
škodo tuje inegritete povzročila naša stran. V večini primerov 
so bile to kršitve zračnega prostora vojaških in športnih letal, 
naših teriotoriainih voda s strani tujih ribičev ter nedovoljeni 
prehodi lastnikov zemljišč ob meji. 

Vse kršitve mejnega režima so se reševale po diplomatski 
poti, na lokalnem nivoju ali prek lokalne mešane jugoslovan- 
sko-madžarske komisije za ugotavljanje mejnih incidentov in 
drugih kršitev nedotakljivosti državne meje. 

1. Izvajanje meddržavnih sporazumov in stiki s 
tujimi mejnimi in varnostnimi organi 

Sodelovanje med našimi in sosednjimi mejnimi in drugimi 
varnostnimi organi je bilo v letu 1984 korektno ter je potekalo 
na vseh področjih, ki zadevajo prehajanje državne meje, krši- 
tve nedotakljivosti državne meje, kot tudi na področju obveš- 
čanja o prometnih tokovih na cestah ter drugih zadevah, 
pomembnih za varnost. Sodelovanje je temeljilo na sprejetih 
predpisih, mednarodnih sporazumih in meddržavnih dogovo- 

rih ter v skladu z načelom dobrega medsebojnega sodelova- 
nja, dogovarjanja, sporazumevanja in prijateljstva... 

Izvajanju meddržavnih sporazumov z Italijo, Avstrijo in Mad- 
žarsko je bilo lani namenjeno 6 sestankov oz. zasedanj«mesa- 
nih komisij in drugih organov, na katerih so obravnavali 
izvajanje Videmskega sporazuma o obmejnem prometu spo- 
razuma o obmejnem prometu z Avstrijo, sporazuma o skupni 
mejni kontroli v železniškem prometu, dogovor o označeva- 
nju in obnovi mejnih obeležij na jugoslovansko-avstrijski 
državni meji ter izgradnjo cest na Kolovrat in Sabotin. Poleg 
tega sta bila organizirana še 2 sestanka jugoslovanskih in 
italijanskih lokalnih mejnih organov v Vidmu in Bujah. 

V zvezi z izvajanjem mednarodnih in meddržavnih sporazu- 
mov, potekom mednarodnega prometa, prevzemom in pre- 
dajo mejnih prestopnikov, je bilo s sosednjimi varnostnimi 
orqani skupno 4.595 (4.379) stikov, od tega z italijanskimi 
3.597, avstrijskimi 894 in madžarskimi 104. Zaradi dogovorov 
alede' urejanja prometa potnikov in vozil so se naši mejni 
organi sestali s sosednjimi 2.350-krat (2.092-krat), v zvezi z 
izvajanjem sporazumov o obmejnem in izrednem prometu 
257-krat (345-krat), v zvezi s prevzemom oz. predajo kršilcev 
mejnih predpisov in drugih prestopnikov 945-krat (1.091_-krat) 
ter 1 043-krat (851-krat) v zvezi z določitvijo odpiralnih časov 
na mejnih prehodih za obmejni promet, prevzemom službene 
pošte in reševanjem mejnih incidentov. Vsi omenjeni stiki 
oziroma, razgovori so bili korektni in v duhu dobrih sosedskih 
odnosov. 

Pomembni premiki so bili lani doseženi tudi pri reševanju 
drugih vprašanj, zlasti v zvezi z nadaljnjim razvijanjem planin- 
skega, kmečkega in zimskega turizma na obmejnem 
območju, odpiranja skupnih poti opd. V cilju dobrega medse- 
bojnega sodelovanja je bil v zvezi z ugotavljanjem nadaljnjega 
razvoja planinskega turizma opravljen skupni ogled državne 
meje s strani naših in avstrijskih predstavnikov. Na skupnem 
sestanku so bili dogovorjeni kriteriji enotnega označevanja 
planinskih poti ob državni meji na podlagi novega sporazuma 
o planinskem turističnem prometu na mejnem območju. 
Dobro medsebojno sodelovanje pa so naši in sosednji mejni 
organi utrjevali tudi prek številnih športnih srečanj, skupnih 
praznovanj državnih praznikov ter ob mednarodnih priredi- 
tvah kot so tek treh dežel in srečanje na Tromeji. 

2. Promet potnikov prek mejnih prehodov za 
mednarodni in obmejni promet 

Čez mejne prehode na območju SR Slovenije je lani poto- 
valo 58 415.559 potnikov ali za 24,9% več kot leta 1983, ko je 
mejo prestopilo 46,745.282 potnikov. Mednarodni promet 
naših državljanov v tujino se je povečal za 22,7%, ugodnejša 
turistična ponudba in padec vrednosti dinarja pa je vplival na 
26,5% več prestopov naše meje s strani tujih državljanov. Na 
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povečanje števila potovanj naših državljanov je vplivala predv- 
sem sprememba odloka Zveznega izvršnega sveta o prehodih 
državne meje s potnimi listinami oz. popolna sprostitev 
obmejnega prometa s prepustnicami. 

V mednarodnem prometu na slovenskih letališčih je bilo 
lani zabeleženih 235.630 potnikov, kar je za 16% več kot leto 
prej, ko je potovalo 203.241 potnikov, od tega 61.924 (56.660) 
naših državljanov ali 9,3% več in 173.706 (146.581) tujcev ali 
18,5% več. Povečalo se je tudi število prihodov motornih vozil 
za 26,4%, od tega je imelo tujo registracijo 68,9% vozil. V 
mednarodnem letalskem prometu se je število letal povečaio 
za 6,8%, na železniških prehodih je bilo v mednarodnem 
prometu 9,4% več vlakov, medtem ko je v pristanišča za 
mednarodni promet (Koper, Izola in Piran) priplulo 5,6% manj 
plovil kot leta 1983. 

V mednarodnem prometu je lani potovalo v tujino 6,612.952 
(5,657.242) naših državljanov ali 16,9% več kot leto prej, v 
SFRJ pa je dopotovalo 12,757.567 (10,522.164) tujcev ali 
21,2% več kot leta 1983. V obmejnem prometu se je število 
potovanj naših državljanov povečalo za 36,3% (od 3,417.185 
na 4,657.221), tujcev pa za 40,5% (od 4,024.301 na 5,652.878). 

Zaradi ugodnega tečaja dinarja ter cen nekaterih storitev 
beležimo v letu 1984 večje število prihodov italijanskih držav- 
ljanov (za 39%), povečali pa so se tudi prihodi državljanov 
CSSR, Danske, Zvezne republike Nemčije, Nizozemske in 
Velike Britanije. Povečan turistični obisk je bil zabeležen v 
juliju in avgustu ter v času zimske olimpiade v Sarajevu. 

Cez mejne prehode za mednarodni in obmejni promet z 
Italijo je potovalo 31,304.122 (22,300.974) potnikov ali 40,4% 
več kot leto prej. Število prehodov naših državljanov se je 
povečalo za 64,8%, tujcev pa za 31,9%. Čez mejne prehode z 
Avstrijo je leta 1984 potovalo skupno 26,155.766 potnikov ali 
10,7% več kot leto prej, ko je potovalo 23,631.840 potnikov, od 
tega 12,551.862 tujcev. Mejo z Madžarsko je lani prestopilo 
720.041 (609.227) potnikov ali 18,2% več kot leto prej, od tega 
91.462 naših državljanov. 

3. Kontrola prehajanja državne meje in ukrepi 
na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni 
promet 

Delavci organov za notranje zadeve so v letu 1984 v skladu s 
pooblastili, ki določajo kontrolo prometa potnikov in blaga 
čez državno mejo, izvedli na mejnih prehodih za mednarodni 
in obmejni promet 3.598 (3.114) ukrepov zoper 1.344 oseb, ki 
so jih zaradi storjenih kaznivih dejanj in drugih zadev iskali 
pravosodni in drugi organi, od tega zoper 554 jugoslovanskih 
državljanov in 790 tujcev. Število ukrepov zoper jugoslovan- 
ske državljane se je v primerjavi z letom prej povečalo za 
17,4%, število tujcev pa za 13,2%, kar je posledica poostrene 
kontrole na mejnih prehodih v času zimskih olimpijskih iger in 
turistične sezone ter povečanega potniškega mednarodnega 
in obmejnega prometa. 

Zaradi neveljavnih potnih listin, njihovega neposedovanja, 
neposedovanja vizuma za vstop v Jugoslavijo oz. zaradi nepo- 
sedovanja sredstev za preživljanje je bilo v letu 1984 s strani 
naših mejnih organov zavrnjenih 16.492 (14.463) oseb ali 14% 
več kot leto prej, od tega 8.474 (7.535) naših državljanov in 
8.018 (6.928) tujcev. Tuji varnostni organi so zavrnili 3.688 
(2.898) oseb, ali 27,3% več kot leto prej, od tega 1.141 (818) 
naših državljanov in 2.547 (2.080) tujcev. V primerjavi z letom 
prej se je lani za več kot polovico zmanjšalo število ponareje- 
nih potnih listin. Odkritih je bilo 80 (178) primerov ponaredb, 
od tega 61 s strani jugoslovanskih državljanov in 19 s strani 
tujih, poleg tega pa je bilo 28 potnih listin odvzetih zaradi 
suma ponaredbe ter poslanih v strokovno ekspertizo. Zaradi 
uporabe ponarejene potne listine so organi za notranje 
zadeve podali 64 kazenskih ovadb pristojnemu javnemu tožil- 
stvu. Tujo potno listino je lani poskušalo uporabiti 208 (92) 
oseb, od tega 192 (83) naših in 16 (9) tujih državljanov. Po 
nekaterih ugotovitvah gre za že predkaznovane osebe, kla- 
teže in avanturiste. V razgovorih je bilo ugotovljeno, da naj bi 
večina kupila potno listino od .neznanih' oseb v Beogradu, 
Zagrebu in Sarajevu. Nadaljnja obravnava pa je ugotovila, da 
je bila večina potnih listin ukradena ali pa so jih uporabniku 
posodili sami lastniki. 

Z neveljavno potno listino je skušalo prestopili državno 
mejo 8.696 (6.641) potnikov ali 30,9% več kot leta 1983, od 

tega 6.232 (3.949) naših državljanov in 2.464 (2.692) tujcev. V 
večini so bili obravnavani primeri poskusa uporabe potne 
listine, kateri je potekel rok veljavnosti. 

Brez potne listine se je lani vrnilo v SR Slovenijo 988 (941) 
naših državljanov, od tega 561 brez vsakega dokumenta, z 
osebno izkaznico 342 občanov in 85 z drugim dokumentom o 
identiteti. Večina oseb je pripotovala na mejni prehod iz 
Italije. S potno listino za vrnitev je prišlo v SR Slovenijo 1.752 
(1.387) naših državljanov, od tega 276 s sporno identiteto. 

Zaradi poskusa ilegalnega vnosa orožja in streliva je bilo 
obravnavanih 218 (199) oseb, od tega 188 (156) naših državlja- 
nov in 30 (43) tujcev. Med našimi državljani prevladujejo 
občani iz SR Srbije (36,2%), sledijo občani SR Hrvatske 
(26,1%), SR Bosne in Hercegovine (17%), SR Slovenije 
(16,5%), SR Črne gore (2,7%) in SR Makedonije (1,6%). Lani je 
bilo ob kontroli prometa potnikov na mejnih prehodih zaseže- 
nih 41.390 različnih tiskanin ali trikrat več kot leto prej, ko je 
bilo odvzetih 11.242 tiskanih stvari. 95% tiskanih stvari je bilo 
z versko vsebino, od tega je bilo samo enemu tujemu držav- 
ljanu zasežena 29.001 tiskana publikacija. Tiskanih stvari s 
politično vsebino je bilo zaseženih 1.283 primerkov (+61,1%), 
od tega jih je bilo večina najdenih brez lastnika na mednarod- 
nih vlakih, ki prihajajo v SFRJ iz Zvezne republike Nemčije, 
Francije, Švice in Avstrije. Prevladuje tisk ustaške in albanske 
emigracije. Zaradi nedovoljenega vnosa tiska s politično vse- 
bino je bilo prijavljenih sodniku za prekrške 15 (72) oseb. 

Z dovoljenjem je bilo vnešeno v državo 395 (311) radijskih 
postaj, na mejnem prehodu je bilo deponiranih 671 (534) 
radijskih postaj, 71 (73) je bilo zaseženih, 1.757 (1.285) pa 
zapečatenih. 

Zaradi klateštva, izvrševanja kaznivih dejanj, prepovedi 
vstopa, neveljavnega delovnega vizuma in iz drugih razlogov 
so tuji mejni in varnostni organi vrnili 3.037 (2.534) naših 
državljanov ali 19,8% več kot leta 1983, od tega 2.276 iz Italije, 
715 iz Avstrije in 46 iz drugih držav. Tuji varnostni organi so 
med vzroki za izročitev navajali klateštvo, izvrševanje kaznivih 
dejanj, nedovoljeni prihod brez delovnega vizuma in prepo- 
ved prihoda. Med klateži še vedno prevladujejo Romi. Med 
vrnjenimi je bilo največ občanov s stalnim bivališčem v SR 
Srbiji (44,3%). 

Zaradi različnih kršitev predpisov o prehajanju državne 
meje (poskus ilegalnega prehoda, uporaba tuje ali neveljavne 
potne listine, tihotapljenje blaga...) je bilo lani obravnavanih 
3.623 (2.688) tujcev, med njimi največ Turkov - 1.081, sledijo 
državljani CSSR - 727, ZRN - 331, Italije - 265, Romunije - 
197, Avstrije - 139, Izraela - 109 in drugi. 

III. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER 
SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 

Delavci organov za notranje zadeve so namenili v letu 1984 
večjo pozornost nadzoru javnega reda in miru, problematiki 
splošne varnosti ljudi in premoženja ter utrjevanju novih oblik 
in metod preventivnega dela. Še vedno pa niso v celoti izko- 
riščene vse možnosti preventivne dejavnosti v krajevnih skup- 
nostih in na nekaterih javnih krajih, kjer se že vrsto let pojav- 
ljajo kršitve družbene discipline ter druge oblike ogrožanja 
osebne varnosti občanov. Pomembnejše premike na tem 
področju bodo organi za notranje zadeve lahko dosegli le v 
sodelovanju s skrbstvenimi organi, vzgojnoizobraževalnimi 
ustanovami, športnimi društvi in klubi, gostinskimi delavci, 
orgnizacijami združenega dela, hišnimi sveti, mladinsko orga- 
nizacijo, organizatorji raznih prireditev in z vsemi, ki se tako 
ali drugače pojavljajo kot dejavniki na področju javnega reda 
in miru oziroma splošne varnosti ljudi in premoženja. Le na ta 
način bo mogoče odpraviti tudi vrsto konfliktnih situacij, ki se 
pojavljajo med miličniki in občani ter drugimi subjekti, in 
krepiti enotni varnostni in samozaščitni sistem naše družbe- 
nopolitične skupnosti, v katerem bodo naloge varnosti ob 
strokovni pomoči organov za notranje zadeve postopno 
postale naloge vseh. 

Kljub ugodnim trendom v zvezi s kršitvami Zakona o javnem 
redu in miru pa ni mogoče zaobiti naraščanja nekaterih hujših 
oblik kršitev, kot so primeri fizičnega obračunavanja med 
skupinami občanov, ki imajo nemalokrat za posledico huje 
telesno poškodovane. Najtežje kršitve javnega reda in miru se 
praviloma pojavljajo v gostinskih lokalih in v drugih javnih 
zbirališčih oz. njihovi neposredni bližini. Te kršitve so v tesni 
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zvezi z vse bolj aktualno problematiko alkoholizma, ki redno 
spremlja ekscesne pojave na javnih krajih ali v zasebnih 
stanovanjih občanov, zato so organi za notranje zadeve v 
minulem letu namenili več pozornosti prav nadzoru teh krajev 
ter dosledno ugotavljali kršitve predpisov o točenju alkohol- 
nih pijač mladoletnim in vinjenim osebam. 

Zadovoljni pa ne moremo biti niti s stanjem na področju 
splošne varnosti ljudi, premoženja in človekovega naravnega 
okolja. Skoraj pravilo je že, da se opuščajo splošno varnostni 
ukrepi, malomarnost in brezbrižnost pa je nemalokrat vzrok 
onesnažitvam okolja, nesrečam pri delu, tragedijam v žejezni- 
škem prometu, nezgodnim primerom na žičnicah, smučiščih 
in v gorah, zgolj slučaj pa je bila tista srečna okoliščina, ki je v 
minulem letu preprečila nekaj hujših tragedij. 

Organi za notranje zadeve so se lani aktivno vključevali v 
vse varnostne in samozaščitne aktivnosti družbenopolitičnih 
in družbenih skupnosti oz. organizacij ter v skladu z Zakonom 
o notranjih zadevah, Zakonom o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti ter ustavnimi določili sproti ocenjevali 
varnostne razmere, dajali pobude in predloge ter drugo stro- 
kovno pomoč nosilcem splošno-obrambnih in družbenosa- 
mozaščitnih aktivnosti v Sloveniji. Uspešno je bilo sodelova- 
nje s komiteji za SLO in družbeno samozaščito ter sredstvi 
javnega obveščanja, hkrati pa so miličniki preko osebnih 
stikov, sestankov in razgovorov seznanjali delovne ljudi in 
občane z vsebino, metodami in oblikami deviantnega delova- 
nja, družbeno negativnimi in škodljivimi pojavi ter drugimi 
pojavi, ki slabe samozaščitno in varnostno trdnost naše druž- 
benopolitične skupnosti ob splošnih naporih za doseganje 
zastavljenih ciljev programa stabilizacije. 

1. Preventivna dejavnost 
Poleg redne dejav.noti na področju obvladovanja aktualnih 

varnostnih razmer so organi za notranje zadeve izvedli 31 
preventivnih varnostnih akcij z namenom odkrivanja in pre- 
prečevanja vseh vrst kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in 
miru ter drugih škodljivih pojavov. V njih je bilo izvedenih 
16.659 varnostnih ukrepov, 3.219 oseb je bilo legitimiranih, 
517 pa opozorjenih. Pregledanih je bilo 896 motornih vozil, 31 
plovil ter kontroliranih 613 gostinskih lokalov, 185 javnih in 
238 črnih prenočišč. Ob akcijah je bilo zaradi ugotavljanja 
identitete pridržanih 24 oseb, prijetih 53 storilcev kaznivih 
dejanj, 3.768 oseb je bilo osebno preiskanih, v 323 primerih pa 
je bil opravljen nadzor čuvajske oz. vratarske službe v organi- 
zacijah združenega dela. 

Poleg varnostnih akcij so organi ža notranje zadeve okrepili 
preventivno delo na področju javnega reda in miru ter splošne 
varnosti ljudi in premoženja v času zimskih olimpijskih iger in 
turistične sezone, ko je fašistična emigracija načrtovala 
izvedbo večih diverzantsko-terorističnih in propagandnih 
akcij v SFRJ. Množična mobilizacija vseh struktur družbene 
samozaščite, narodne in civilne zaščite, teritorialne obrambe, 
enot JLA, občanov in drugih dejavnkov pa je potekala ob 
tragediji helikopterja JLA in železniški nesreč^ v Divači, ko je 
bilo v reševanje aktivno vključenih nad 35 tisoč občanov naše 
republike. Dosežena stopnja organiziranosti in mobilnosti je 
bila preverjena tudi ob akcijah ,Nič nas ne sme presenetiti' in 
poučni taktični vaji, ki je ugotavljala možnosti delovanja orga- 
nov za notranje zadeve v primeru prelivov in rušenja pregrad 
na reki Dravi. Vaja je potekala tudi v sodelovanju z nosilci 
samozaščitnih in obrambnih aktivnosti v SR Hrvatski. 

Ob rednem delu ter s posebno načrtovanimi akcijami so 
miličniki in kriminalisti lani opravljali nadzor nad varovanjem 
materialnih in drugih dobrin v organizacijah posebnega druž- 
benega pomena, delovnih organizacijah in drugih samou- 
pravnih organizacijah..V vseh primerih malomarnega in neod- 
govornega dela s sredstvi v družbeni lasti so organi za notra- 
nje zadeve pisno seznanili komiteje za SLO in družbeno 
samozaščito, samoupravne in poslovodne organe v organiza- 
cijah združenega dela ter druge pristojne dejavnike. 

2. Kršitve Zakona o javnem redu in miru 
V letu 1984 beležimo ugo_dnejše trende na področju varova- 

nja javnega reda in miru. Število kršitev sg je v primerjavi z 
letom prej zmanjšalo za 20%, še vedno pa so organi za 
notranje zadeve v SR Sloveniji obravnavali 26.897 kršiteljev, ki 
so storili 28.991 prekrškov. Zaskrbljujoča je okoliščina, da 

narašča število hujših oblik kršitev javnega reda in miru na 
nekaterih območjih, kjer skušajo občani posamično ah v 
skupini reševati osebna nesoglasja in spore s fizičnim obraču- 
navanjem. Zabeležen je trend, da se kršitve postopno umikajo 
iz javnega kraja v zasebna stanovanja, kjer dobijo nemalokrat 
tagičnejše posledice. 

Kršitve javnega reda in miru so tudi v letu 1984 predvsem 
posledica vse aktualnejše problematike alkoholizma v Slove- 
niji. Alkohol je bil v 70,5% primerov spremljevalec hujših 
kršitev javnega reda in miru, v nekaterih sredinah pa pomeni 
vzrok neurejenih odnosov med ljudmi. Zato postaja vdajanje 
pijančevanju in popivanju ne le z vidika kršitev javnega redu 
in miru ampak nasploh iz leta v leto resnejši družbeni pro- 
blem. Miličniki pogosto obravnavajo kršitve nočnega miru, ko 
vinjene osebe z vpitjem, kričanjem in prepevanjem motijo 
občane pri počitku ali nadlegujejo mimoidoče, poleg tega pa 
se vinjeni kršitelji v postopku praviloma vedno upirajo, žalijo 
in zasmehujejo delavce ogranov za notranje zadeve, nemalo- 
krat pa za svoje pivske avanture in njihove posledice krivijo 
družbenopolitično ureditev, njene predstavnike in organe. 
Organi za notranje zadeve so lani dosledneje nadzirali točenje 
alkoholnih pijač mladoletnim in vinjenim osebam. Zaradi krši- 
tve predpisov o točenju alkoholnih pijač so miličniki predla- 
gali v postopek sodniku za prekrške 1.128 gostincev alf 9,3% 
več kot leto prej. Takšna delovna usmeritev organov za notra- 
nje zadeve je ob drugi preventivni dejavnosti pomembno 
prispevala k urejenim varnostnim razmeram na področju jav- 
nega reda in miru. 

Organi za notranje zadeve so v letu 1984 predlagali sodniku 
za prekrške uvedbo postopka o prekršku zoper 26.897 oseb, 
ki so storile 28.991 prekrškov po Zakonu o javnem redu in 
miru ali 20% manj kot leta 1983.  
Kršitev Število +- % 

1983 
- prepiranje in kričanje 20.762 
- pretepanje 4.633 
- omalovaževanje poobl. ur. oselS.368 
- pijančevanje 3.147 
- toč. alk. p. vinj. in mlad. os. 1.062 
- klatenje in potep. 1-170 

% 1984 % 
57,3 16.730 57,7 -19,5 
12,8 3.888 13,4 -16,1 

9,3 2.268 7,8 - 32,7 
8,7 2.100 7,2 -33,3 
2,9 1.153 3,9 +88,5 
3,2 986 3,4 -15,8 

Zmanjšanje števila kršitev javnega reda in miru je na eni strani 
posledica spremenjene kazenske zakonodaje (občani se ha 
primer izogibajo prijav kršitev, ker se kopija prijave, v kateri je 
naveden tudi prijavitelj, pošlje kršitelju - op. p.) in selektivnej- 
šega "pristopa organov za notranje zadeve do lažjih kršitev 
javnega reda in miru, na drugi pa doslednejšega preventiv- 
nega nadzora gostinskih lokalov kot kraja, kjer se dogaja 
največ kršitev Zakona o javnem redu in miru. 

V notranji strukturi kršitev javnega reda in miru jie ugotav- 
ljamo bistvenih sprememb od večletnih trendov, čeprav se je v 
zadnjem letu povečal delež primerov nedovoljenega točenja 
alkoholnih pijač vinjenim in mladoletnim osebma 3,90% vseh 
primerov). Med kršitvami še vedno prevladuje prepiranje in 
kričanje (57,7%), pretepanje (13,4%), omalovaževanje poo- 
blaščenih uradnih oseb (7,8%) in pijančevanje (7,2%). 

Zaradi motenja javnega reda je bilo obravnavanih 16.744 
(57 8%) oseb, ki so storile 18.499 kršitev javnega reda in miru 
pod vplivom alkohola ali 26,6% manj kot leto prej, med temi 
kršitvami pa prevladujejo primeri prepirčanja in kričanja 
(68 1%) pretepanja (13,9%), omalovaževanja pooblaščene 
uradne'osebe (4,9%) in druge kršitve, ki imajo obeležje drz- 
neqa in nedostojnega vedenja na javnem kraju. 

11.230 prekrškov ali 38,7% so miličniki obravnavali v gostin- 
skih objektih, 20,4% na cesti, ulici oz. trgu, 19,9% na drugih 
javnih krajih, 17,5% v stanovanjih in drugih zasebnih prosto- 
rih občanov, 2,7% na javnih prireditvah oz. shodih, 1% pa na 
vlakih oz. drugih sredstvih javnega prevoza. V primerjavi z 
letom 1983 se je število krštitev zaradi selektivnejšega pri- 
stopa zmanjšalo na vseh javnih krajih, vendar beležimo v 
notranji strukturi povečanje deleža kršitev v gostinskih lokalih 
(+0,5%), drugih javnih krajih (+1,4%) in stanovanjih občanov 

^+V starostni strukturi kršiteljev prevladujejo osebe, stare nad 
25 let (64,8%), sledijo osebe, stare od 21-25 let (23,6%) ter v 
starosti od 18 do 21 let (8,8%), medtem ko se mladoletniki 
pojavljajo kot kršitelji javnega reda in miru v 2,4/o. Med 
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kršitelji je bilo 66,5% oseb v rednem delovnem razmerju, 
18,8% ni bilo redno zaposlenih, 3,8% je opravljalo dela v 
zasebnem sektorju, 2,8% je bilo učencev in študentov, 2,2% 
individualnih kmečkih proizvajalcev itd. 

V postopek sodniku za prekrške je bilo lani predlaganih 
8.394 (31,2%) oseb, ki so bile že obravnavane zaradi storitve 
enake ali podobne kršitve javnega reda in miru. Njihov naj- 
večji delež je ugotovljen med klateži, visok delež pa je zabele- 
žen tudi med osebami, ki se na javnem kraju drzno vedejo 
pretepajo ali kričijo. 

V primerih, ko je bilo pričakovati, da bodo obravnavane 
osebe nadaljevale s kršenjem javnega reda in miru ali ogrozile 
osebno varnost ljudi, so miličniki po 50. členu Zakona o 
notranjih zadevah in 108. oz. 109. členu Zakona o prekrških 
pridržali 5.428 kršiteljev. 

3. Splošna varnost ljudi, premoženja in 
človekovega bivalnega okolja 

Ob rednem delu organi za notranje zadeve ugotavljajo 
številne nepravilnosti, subjektivne slabosti, primere brezbriž- 
nega, lahkomiselnega in malomarnega ravnanja delovnih 
ljudi in obačnov v bivalnem in delovnem okolju ter pri rekre- 
aciji, ki terjajo nemalokrat ob gmotnih posledicah tudi člove- 
ške žrtve. Vsi ti pojavi kažejo, da varnostna kultura še ni 
postala sestavina samoupravne zavesti občanov in da je na 
tem področju potrebna množična in preventivna aktivnost 
vseh dejavnikov v sistemu splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. Zbrane ugotovitve kažejo, da sprejete 
smernice vseslovenske akcije ,Nič nas ne sme presenetiti' še 
niso zaživele v vsakdanjem življenju, ampak se omejujejo na 
posamezne akcije, ki jih organizirajo nosilci samozaščitnih 
aktivnosti in drugi dejavniki. 

Kljub temu, da se je število izrednih dogodkov in drugih 
varnostno-relevantnih pojavov na železnici zmanjšalo, je 
očitno, da so varnostne razmere na tem področju še vedno 
pogojene s težavnim gmotnim položajem železniškega 
gospodarstva pri modernizaciji železniške mreže in odpravi 
tistih okoliščin, ki so nemalokrat odvisne od subjektivnih 
slabosti. Zaradi subjektivnega faktorja je prišlo lani tudi do 
tragedije na železniški postaji v Divači, v kateri je izgubilo 
življenje 31 potnikov, 24 je bilo huje telesno poškodovanih, 
medtem ko je bila gmotna škoda ocenjena v višini 125 milijo- 
nov dinarjev. Poleg tragedije v Divači so organi za notranje 
zadeve obravnavali še 172 iztirjenj vlečnih strojev, vagonov,- 
naletov in oplazenj. Med vzroki prevladuje v večini dotraja- 
nost tirov, naprav in vagonov. Lani se je na železnici zgodilo 
tudi 50 nesreč, v katerih je umrlo 42 občanov, 8 pa je bilo huje 
telesno poškodovanih. Prevladujejo povoženja zaradi nepre- 
vidnega prečkanja proge oz. zaradi hoje po progi. 

V organizacijah združenega dela so miličniki in kriminalisti 
v letu 1984 zabeležili 180 škodnih primerov, s katerimi je bilo 
združeno delo oškodovano za več kot 390 milijonov dinarjev. 
Vzroki za strojelome, eksplozije, izlitja in druge dogodke so 
bili dotrajanost oz. izrabljenost naprav, zastareli tehnološki 
postopki in tehnične okvare. Zaradi 235 nesreč pri delu, ki so 
bile posledica predvsem neupoštevanja navodil o varstvu pri 
delu, je izgubilo življenje 27 delavcev, 308 pa je bilo huje 
telesno poškodovanih. 

Neustrezna samozaščitna kultura kmetovalcev in podcenje- 
vanje nevarnosti sta bili vzrok mnogih nesreč ob delu s 
kmetijskimi stroji in pri drugih kmetijskih opravilih. Nesreče 
so terjale lani 60 mrtvih in 72 poškodovanih, od tega kar 14 
mrtvih in 12 huje poškodovanih pri delu s kmetijskimi trak- 
torji. 

V sodelovanju z inšpekcijskimi organi, Republiškim komite- 
jem za varstvo okolja in urejanje prostora ter za vodno gospo- 
darstvo, ribiškimi in lovskimi družinami so v minulem letu 
zaradi aktualnosti problematike organi za notranje zadeve 
vlagali pomembne napore pri ugotavljanju in odkrivanju več- 
jih onesnaževalcev voda v SR Sloveniji ter nadzoru prevoza 
nevarnih snovi v bližini vodnih zajetij. Samo hitra intervencija 
vseh služb na jeseniški železniški postaji je 29. novembra 
preprečila ekološko katastrofo, ko je na izpustnem ventilu 
cisterne iztekala nevarna in eksplozivna tekočina, nekaj dni 
kasneje se je v bližini naselja Beli breg (SO Krško) prevrnila 
cisterna, iz katere je izteklo 20 tisoč litrov nafte in 18 tisoč 
litrov kurilnega olja. V neposredni bližini izlitja je vodno 

zajetje za mesto Krško. Lani so organi za notranje zadeve na 
območju Ljubljane obravnavali tudi primer izlitja 600 litrov 
transformatorskega olja v meteorno kanalizacijo, kar je ogro- 
zilo odprti vodotok Pržanec. Konec oktobra je na primer med 
premikanjem vlakovnih kompozicij na železniški ranžirni 
postaji v Zalogu ob trčenju cisterne izteklo 54 ton olja. Nekaj 
dn[ kasneje so miličniki in inpšektorji ugotovili nevarno ones- 
naženje površin v prvem in drugem varstvenem pasu vodnih 
virov pod naseljem Jarše na desnem bregu Save. Neki občan 
je tam pustil več kot 100 kilogramov strupenih galvanskih soli, 
ki so vsebovale bikromat, cianidni baker, kisli nikelj in drugo 
Vodno črpališče je bilo oddaljeno le 800 metrov. Vsi dogodki, 
ki bi se lahko končali s precej hujšimi posledicami, so bili 
posledica^ nepazljivosti. Organi za notranje zadeve in inšpek- 
cijske službe redno opozarjajo organizacije združenega dela, 
ki prevažajo nevarne snovi, na poostren notranji nadzor in 
doslednejše upoštevanje predpisov. 

Množičen je pojaV odplak, ki vsebujejo različne kisline 
težke kovine, premogov prah, razna barvila, olja in naftne 
derivate, ki jih nekatere organizacije združenega dela izlivajo 
v reke. O teh pojavih so organi za notranje zadeve redno 
obveščali pristojne organe in organizacije ter komiteje za SLO 
in družbeno samozaščito. V 5 primerih pa so poslali kazensko 
ovadbo pristojnemu javnemu tožilstvu. 

Na področju zimske rekreacije in planinskega turizma bele- 
žimo v zadnjih letih številne nesreče, ki so vzrok precenjeva- 
nja fizičnih sposobnosti posameznikov, slabe in neprimerne 
opreme, prekomernega točenja alkohola v gorskih in zimsko- 
turističnih postojankah, neupoštevanja napovedi o vremen- 
skih spremembah ipd. V letu 1984 je zabeleženo 53 nesreč v 
gorah, predvsem v Julijskih Alpah in Karavankah, v katerih se 
je smrtno ponesrečilo 12 oseb. Delavci organov za notranje 
zadeve so skupaj z Gorsko reševalno službo Slovenije sodelo- 
vali pri reševanju 43 ponesrečencev, medtem ko je helikopter 
RSNZ SR Slovenije sodeloval v 20 reševalnih akcijah. 

Med drugimi dogodki in pojavi, ki opozarjajo na kritično 
, stanje na področju splošne varnosti ljudi in premoženja je bilo 
lani zabeleženih še 31 utopitev, 15 množičnih zastrupitev s 
hrano, ko je zdravstveno pomoč iskalo 608 občanov 52 
nesreč v gospodinjstvih (38 mrtvih in 14 hudo telesno poško- 
dovanih), 65 nesreč ob rekreaciji (26 mrtvih in 31 hudo telesno 
poškodovanih), 28 nesreč z orožjem oz. eksplozivom (4 mrtvi 
in 35 hudo telesno poškodovanih) itd. 

4. Nezakonita posest in nošenje orožja 
Na območju SR Slovenije so delavci organov za notranje 

zadeve našli brez lastnika ali zasegli občanom 1.477 kosov 
raznega orožja ali za 2,6% več kot leto prej. Od skupnega 
števila najdenega in zaseženega orožja je bilo 484 kosov 
vojaškega orožja, 162 kosov lovskega, 234 kosov športnega in 
597 kosov hladnega, plinskega ali raketnega orožja. Zaseženo 
zaradi nedovoljenega posedovanja ali najdeno je bilo 47.115 
kosov raznega streliva, 577,8 kg razstreliva, 43.451 vžigalnih 
kapic, 246.584 petard, 239 razih granat in min, 93 raznih delov 
orožja, 15 kg tulcev za lovsko orožje in 80 kg šiber. 

Zaradi kršitve Zakona o orožju so organi za notranje zadeve 
predlagali uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja 147 
občanom, predlagali uvedbo postopka o prekršku pri sodniku 
za prekrške zoper 900 jugoslovanskih državljanov in 30 tuj- 
cev, podali kazensko ovadbo zoper 48 naših in 1 tujega 
državljana, privedli na postajo milice 1.433 oseb, opravili 
preventivno-opozorilne in razčiščevalne®razgovore s 1 475 
osebami, odredili pripor zoper 7 jugoslovanskih državljanov, 
opravili 1.106 pregledov objektov, kjer se hrani orožje, organi- 
zirali 331 operativno-preventivnih akcij z namenom odkriva- 
nja oseb, ki imajo orožje v ilegalni posesti, opravili 114 825 
posebnih pregledov in preiskav ter 111.969 pregledov prevoz- 
nih sredstev in začasno odvzeli 302 potni listini. 

Orožje in strelivo, ki ga imajo v ilegalni posesti občani, 
predstavlja veliko nevarnost, ker ga posamezniki uporabljajo 
kot sredstvo storitve kaznivih dejanj in prekrškov, z njim pa 
najpogosteje povzročajo ob raznih slovesnostih, praznova- 
njih in drugih okoliščinah splošno nevarnost za ljudi. 

5. Uporaba prisilnih sredstev, napadi na 
miličnike in pritožbe občanov 

Pri zagotavljanju javnega reda in miru, splošne varnosti 
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ljudi in prijemanju storilcev kaznivih dejanj so delavci orga- 
nov za notranje zadeve lani uporabili sredstvo prisile v 850 
primerih, od tega v 30 primerih neupravičeno (3,5%). V 540 
primerih je bil uporabljen strokovni prijem, v 223 primerih 
sredstvo za vklepanje, v 57 primerih gumijevka, v 24 primerih 
službeni pes, v 4 primerih plinsko sredstvo in v 2 primerih 
strelno orožje. Strelno orožje je bilo v skladu z zakonom 
uporabljeno v 2 primerih odvrnitve napada na miličnike. 

Pri uporabi prisilnih sredstev so miličniki huje telesno 
poškodovali 2 (3) občana, 25 (28) pa lažje. Miličniki so bili pri 
tem 3-krat huje in 46-krat lažje telesno poškodovanj Pri 
opravljanju uradnih nalog in drugih pooblastil so bili miličniki 
napadeni v 115 (97) primerih, od tega pri vzdrževanju javnega 
reda in miru v 64 primerih, kontroli cestnega prometa v 23 
primerih itn. V 3 primerih je bil napad izvršen s strelnim 
orožjem, v 76 primerih s fizično silo, v 34 primerih z orodjem 
in v 2 primerih s prometnim sredstvom. Pri opravljanju delov- 
nih nalog so bili miličniki v 33 primerih žaljeni, v'1.473 prime- 
rih pa so se do njih. občani obnašali nedostojno in nepri- 
merno. . 

Delovni ljudje in občani so se zoper delo oz. postopke 
pooblaščenih uradnih oseb pritožili v 331 primerih, od tega v 
65 primerih zaradi uporabe sredstva prisile, v 61 primerih 
zaradi ukrepov pri kršitvah cestnoprometnih predpisov, v 53 
primerih zaradi neukrepanja, v 35 primerih zaradi netaktnega 
postopka itn.   

Pritožbe občanov so bile utemeljene v 107 (32,3/o) primerih, 
zaradi česar so bili miličniki v 67 primerih opozorjeni, v 54 
primerih je bil. uveden disciplinski postopek, v 2 kazenski 
postopek itd. 

6. Varovanje osebnosti, objektov in pošiljk 
V skladu s programsko usmeritvijo in pooblastili organov za 

notranje zadeve ter ob upoštevanju aktualnih varnostno-poli- 
tičnih razmer so organi za notranje zadeve skrbeli za varnost 
ljudi in premoženja, najvišjih družbenopolitičnih^ predstavni- 
kov, voditeljev tujih držav, denarnih in drugih pošiljk, cestnih 
in železniških komunikacij, proslav in javnih shodov idr. Lani 
so organi za notranje zadeve opravili 1.719 varovanj, od tega v 
2 primerih voditelja tuje države, v 985 primerih najvišjih druž- 
benopolitičnih predstavnikov SFRJ, v 26 primerih pa je bilo 
izvedeno neposredno fizično varovanje proslav in zborovanj. 
Varovanih je bilo tudi 698 prevozov denarnih in drugih vred- 
nostnih pošiljk Narodne banke Slovenije. Vsa zavarovanja so 
potekala po načrtu in brez posebnosti. Posebna skrb je bila 
namenjena enemu prevozu radioaktivnih snovi. 

IV. KRIMINALITETA 
Večletni negativni statistični trendi na področju kriminali- 

tete so se lani umirli, čeprav še vedno ugotavljamo, da druž- 
bena skupnost, predvsem pa nosilci aktivnosti v sistemu druž- 
bene samozaščite, niso dovolj učinkoviti pri odkrivanju in 
preprečevanju nezakonitosti, kriminala in vseh drugih oblik 
ogrožanja družbene in zasebne lastnine ter drugih škodljivih 
pojavov. 

Zmanjšanje števila kaznivih dejanj v letu 1984 je predvsem 
posledica spremenjene kazenske zakonodaje zaradi uskladi- 
tve z vrednostjo dinarja, ki je vplivala tudi na selektivnejse 
prijavljanje kaznivih dejanj manjše družbene nevarnosti. 
Sprememba kazenske zakonodaje je vplivala predvsem na 
zmanjšanje kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno pre- 
moženje, ki predstavljajo tudi 75% vse obravnavane kriminali- 
tete v Sloveniji, medtem ko ostala kazniva dejanja v večini 
ohranjajo trende minulih let, v nekaterih primerih pa beležimo 
celo drznejše in hujše oblike inkriminiranih dejanj (npr., kaz- 
niva dejanja v zvezi z mamili —v 11%;, kazniva dejanja zoper 
javni red in mir - + 3% ipd.). Lani so občane Ljubljane in 
Dolenjske vznemirili trije gnusni zločini, katere so organi za 
notranje zadeve po uspešni, naporni in široko zastavljeni 
akciji tudi raziskali. V vseh treh primerih so bile žrtve ženske, 
storilec v Ljubljani pa je bila motena oseba, v primeru zločina 
v graščini Gracarjev turn na Dolenjskem pa vsi podatki kažejo, 
da je do zločina prišlo iz koristoljubja. 

Ob rednem delu, ki so ga narekovale aktualne varnostne 
razmere, so miličniki in kriminalisti v sodelovanju z drugimi 
nadzornimi mehanizmi, nosilci aktivnosti v sistemu družbene 
samozaščite in drugimi dejavniki velik del svoje aktivnosti 

namenili utrjevanju preventive na področju zaščite osebne in 
splošne varnosti ijudi in premoženja, z Ustavo določenih 
družbenoekonomskih norm ter samoupravnih odnosov. Pn 
preventivnem delu so organi za notranje zadeve lani namenili 
več pozornosti tatvinam smučarske opreme, zato so pred 
storilci teh dejanj opozarjali občane in jih prosili, da v primeru 
tatvine izpolnijo tudi poseben obrazec z osnovnimi podatki o 
odtujeni opremi. Aktivno so se delavci organov za notranje 
zadeve vključili v uresničevanje smernic akcije ,Nic nas ne 
sme presenetiti, ki je v letu 1984, ob požarni varnosti varstvu 
okolja, prometni varnosti in nesrečah pri delu, skusala oživiti 
delo samoupravne delavske kontrole v organizacijah zdruze- 
neqa dela, ki naj bi postala eden temeljnih nosilcev aktivnosti 
zoper odpore programu ekonomske stabilizacije in zoper 
druge nepravilnosti, ki slabijo ekonomsko trdnost našega 
družbenopolitičnega sistema. Ugotovitve kažejo, da kljub 
široki akciji, ki jo je vodila Zveza sindikatov Slovenije, dejav- 
nost samoupravne delavske kontrole v združenem delu, 
samoupravnih in drugih skupnostih še ni zazivela zaradi ozkih 
parcialnih interesov posameznikov, močnega vpliva vodilnih 
in vodstvenih delavcev, stališča, da notranje slabosti ni 
potrebno odkrivati javnosti in organom za notranje zadeve 
ipd Delo na področju preprečevanja inkriminiranih dejanj je 
znova opozorilo, da ostaja samozaščitna neozavescenost, 
lahkomiselnost in brezbrižnost ter naivnost v večini posledica 
kaznivih dejanj, s katerimi so bili oškodovani delovni ljudje in 
občani ter združeno delo za milijardo in pol dinarjev. 

Že več let organi za notranje zadeve namenjajo posebno 
pozornost uvajanju tehničnega varovanja objektov poseb- 
neqa družbenega pomena. Lani so organi za notranje zadeve 
izdali Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o varova- 
nju s tehničnimi sredstvi, ki pomeni usklkaditev predpisov na 
tem področju z že sprejetimi zakonskimi in podzakonskimi 
določili, poleg tega pa razširja kazenska določila v zvezi z 
malomafnim rokovanjem in sprožanjem lažnih alarmov Ob 
koncu leta je bilo v Sloveniji 736 tehnično varovanih objektov, 
od teqa je bilo 656 neposredno vezanih na organe za notranje 
zadeve, ostali pa na vratarsko oz. čuvajsko službo v organiza- 
cijah združenega dela. Na novo je bilo lani uvedeno tehnično 
varovanje v 52 (57) objektih, zabeleženo pa je bilo 13 pravih 
signalov o nedovoljenem vstopu v objekt. Ob intervenciji so 
miličniki prijeli 10 (3) storilcev kaznivih dejanj. 

Organi za notranje zadeve so namenili posebno pozornost 
tudi dograjevanju notranje organizacije in kadrovske izpopol- 
nitve, strokovnemu izobr9Ževanju in usposabljanju delavcev 
ter ustreznejši elektronski obdelavi podatkov za hitrejše m 
uspešnejše odkrivanje storilcev kaznivih dejanj ter načrtnejse 
in celovitejše vodenje operativno-preventivnih akcij. 

1. Splošne značilnosti kriminalitete 
Lani je bilo v SR Sloveniji obravnavanih 45.014 (51.054) 

kaznivih dejanj ali 11,8% manj kot leto prej. Zaradi utemelje- 
neqa suma storitve kaznivega dejanja so organi za notranje 
zadeve javnim tožilstvom ovadili 32.669 (36.679) oseb ali 
10,9% manj kot leto prej. Večji porast beležimo pri kaznivih 
dejanjih neupravičene proizvodnje in prometa z mamili 
(+58%), omogočanja uživanja mamil (+35%), poskusa umora 
(+22%)' posebno hude telesne poškodbe (+42%), povzroči- 
tve nevarnosti na deloviščih (+14%) itn. Vsa ostala kazniva 
dejanja ohranjajo trend iz leta 1983 ali pa se je njihovo število 
zmanjšalo. ... . . . 

Združeno delo ter delovni ljudje in občani so bili s kaznivim 
dejanji oškodovani skupno za 1.675,386.906 (965,012.818) 
dinarjev ali 73,6% več kot leta 1983, od tega je bilo družbeno 
premoženje oškodovano za 1.119,619.359 (611,884.053) 
dinarjev zasebno pa za 55,767.547 (353.128.765) dinarjev. 
Višina gmotne škode se je v zasebnem sektorju povečala za 
57,8%, vendar je bila lani močno ogrožena predvsem druz- 
bena lastnina, saj je bilo združeno delo oškodovano kar za 
83,1% višjo dinarsko vrednost kot leta 1983. Na visok, porast 
qmotne škode kljub zmanjšanju števila kaznivih dejanj je do 
neke mere vplival padec realne vrednosti dinarja, v družbe- 
nem sektorju pa tudi nekatera hujša kazniva dejanja zoper 
narodno gospodarstvo jn enotnost jugoslovanskega trga, 
upravljanje družbenih sredstev in naravna bogatstva. Nižji 
porast gmotne škode na zasebnem sektorju pa je predvsem 
posledica uskladitve kazenske zakonodaje z realno vred- 
nostjo dinarja. 
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Družbeno premoženje je bilo v 44,5% oškodovano s kazni- 
vimi dejanji zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna 
bogastva, 22,2% gmotne škode je bilo povzročeno s kaznivimi 
dejanji zoper družbeno premoženje, 25,9% pa s kaznivimi 
dejanji zoper splošno varnost ljudi in premoženja, medtem ko 
so bili občani v 92,8% oškodovani s kaznivimi dejanji zoper 
zasebno premoženje, od tega je bilo povzročeno s tatvinami 
75% gmotne škode. V družbenem sektorju je bilo obravnava- 
nih 1 3.989 kaznivih dejanj ali 6,2% manj kot leto prej oz. 31,6% 
vseh inkriminiranih dejanj v Sloveniji. Kazniva dejanja bele- 
žimo predvsem tam, kjer v združenem delu slabo delujejo 
samozaščitne, kontrolne in samoupravne oblike organiziranja 
delavcev, kjer se pojavljajo slabosti v delu čuvajske in vratar- 
ske službe in kjer ni ustrezno poskrbljeno za zavarovanje 
notranjih, skladiščnih in drugih prostorov organizacij združe- 
nega dela. 

Notranja struktura kaznivih dejanj od leta 1978 do 1984 

Kazniva dejanja  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
POLITIČNE KRIMINAL. 
- verižni indeks 
- bazični indeks 
GOSPODARSKE KRIMIN, 
- verižni indeks 
- bazični indeks 
SPLOŠNE KRIMINAL. 
- verižni indeks 
- bazični indeks 
SKUPAJ 
- verižni indeks 
- bazični indeks 

52 47 101 77 64 59 37 
90,4 214,9 76,2 83,1 92,2 62,7 

100 90,4 194,2 148,1 123,1 113,9 71 2 
2.270 2.315 2.582 2.801 2.957 2.958 2.599 

102,0 111,5 108,5 105,6 100,0 87,9 
100 102,0 113,7 123,4 130,3 130,3 114,5 

24.985 25.093 26.315 29.499 40.535 48.05742 378 
100,4 104,9 112,1 137,4 118,6 88,2 

100 100,4 105,3 118,1 162,2 192,3 169,6 
27.307 27.455 28.998 37.377 43.556 51.974 45 014 

100,5 105,6 111,7 134,5 117,3 821 
100 100,5 106,2 136,9 159,5 187,0 1649 

V škodo občanov je bilo lani obravnavanih 31.025 (36.147) 
kaznivih dejanj, s katerimi so storilci oškodovali zasebna 
premoženje ali drugače prizadeli osebno integriteto oz. 
dostojanstvo človeka. Kazniva dejanja v škodo občanov so se 
lani zmanjšala za 14,2% in predstavljajo 68,9% vse obravna- 
vane kriminalitete v republiki. Večina kaznivih dejanj je posle- 
dica neodgovornosti, brezbrižnosti, malomarnosti, pozablji- 
vosti, slabih razvad in naivnosti. 

42,3% kaznivih dejanj do konca leta organi za notranje * 
zadeve niso uspeli raziskati in se odkrivanje storilcev nada- 
ljuje tudi v letošnje leto, od tega je bil storilec še neodkrit pri 
18.778 dejanjih zoper družbeno oziroma zasebno premože- 
nje, 122 dejanjih zoper upravljanje družbenih sredstev in 
naravna bogastva itd. 

Težave pri odkrivanju kaznivih dejanj nastopajo predvsem 
tedaj, ko oškodovanci dajejo nepopolne oz. pomanjkljive 
podatke o ukradenih predmetih, ali pa prijavijo odtujitve šele 
po daljšem času. 

Kazniva dejanja, ki so jih po letu 1978 obravnavali organi za 
notranje zadeve v SR Sloveniji, imajo trend skokovitega pora- 
sta po letu 1980. V primerjavi z letom 1978 se je leta 1981 
povečalo število kaznivih dejanj za 36,9%, leto kasneje za 
59,8%, in leta 1983 za 87% v primerjavi z letom, ko je bila 
sprejeta sedanja kazenska zakonodaja. Navidezna umiritev 
kriminalitete v letu 1984 je predvsem posledica spremenjene 
kazenske politike, ki je bila dosežena z uskladitvijo določb 
kazenskih zakonov s spremenjeno vrednostjo dinarja. V pri- 
merjavi z letom 1978 je število obravnavanih kaznivih dejanj v 
letu 1984 še vedno višje za 64,9%. V notranji strukturi ne 
beležimo bistvenih sprememb. Še vedno sodi 93,8% inkrimini- 
ranih dejanj v področje t. i. splošne kriminalnosti, vendar 
postopno narašča tudi število nekaterih hujših in drznejših 
dejanj zoper narodno gospodarstvo, druge družbene vred- 
note, javni red in mir, splošo varnost ljudi in premoženja ter 
zoper življenje in telo oz. spolno nedotakljivost in moralo. 
Stanje ni zaskrbljujoče, vendar ne gre prezreti, daje bilo lani 
obravnavanih 118 kaznivih dejanj kupčevanja z zlatim denar- 
jem in tujo valuto (leta 1983 94), 24 (17) kaznivih dejanj 
ponarejanja denarja, 59 (48) poskusov umora, 99 (67) prime- 
rov organizirane nedovoljene trgovine, 163 (111) kaznivih 
dejanj v zvezi z mamili itd., kar terja od organov odkrivanja ter 
nosilcev samozaščitnih aktivnosti in družbenopolitičnih 
dejavnikov enotno, načrtno in organizirano preventivno de- 
javnost. 

2. Gospodarska kriminaliteta 
V zaostrenih in nestabilnih gospodarskih razmerah organi 

za notranje zadeve ugotavljajo v združenem delu številne 
negativne pojave, ki se izražajo v kršitvah zakonskih predpi- 
sov ter v nesamoupravnih oblikah obnašanja odgovornih 
organov in posameznikov. Težave pri oskrbi s surovinami, 
reprodukcijskim materialom in opremo, pri prodaji blaga na 
konvertibilno tržišče ob stalnem pritisku po večjem izvozu, 
navajajo organizacije združenega dela v sprejemanje odloči- 
tev, ki so v nasprotju z veljavnimi zakonskimi predpisi ali pa 
celo pomenijo izpodkopavanje ekonomskih temeljev družbe 
ter izigravanje dogovorjenih ukrepov ekonomske stabiliza- 
cije. Na drugi strani pa neredna oskrba trga z blagom široke 
potrošnje ob pogostem spreminjanju cen in upadanju družbe- 
nega standarda zaposlenih vpliva na značilnosti nekaterih 
oblik gospoodarske kriminalitete, kot so poneverbe, neupra- 
vičena uporaba, tihotapstvo, dajanje prednosti kupcem, zadr- 
ževanje blaga, sprejemanje podkupnin v zunanjetrgovinskem 
poslovanju ipd. 

Kazniva dejanja v škodo gospodarstva se pojavljajo predv- 
sem v tistih organizacijah združenega dela, kjer samozaščitne 
oblike organiziranja delavcev slabo delujejo, in kjer se opušča 
notranja kontrola. Neurejene razmere izkoriščajo posamez- 
niki in skupine, ki si skušajo z inkriminiranimi dejanji na lahek 
način pridobiti večjo gmotno korist. 
. Statistični podatki o obravnavanih dejanjih gospodarske 
kriminalitete ne odražajo realnega stanja odklonskih pojavov 
v združenem delu, kar je delno posledica značilnosti politike 
pregona in odkrivanja, ki je usmerjena v prednostno obrav- 
navo hujših oblik gospodarskega kriminala, kar potrjuje tudi 
postopno naraščanje kaznivih dejanj kupčevanja z zlatim 
denarjem, in tujo valuto, kaznivih dejanj v zunanjetrgovinskem 
poslovanju ipd. Organi za notranje zadeve so v minulem letu 
namem|1 veliko pozornost kadrovski krepitvi kriminalistične 
službe, ki odkriva in raziskuje inkriminirana dejanja v aosoo- 
darstvu. a K 

Lanr je bilo obravnavanih 2.599 (2.956) kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete, s katerimi sta bila družbena skup- 
nost in združeno delo oškodovana za 519.040.284 dinarjev ali 
za.,67,77° več kot let0 Prei- Organi za notranje zadeve so odkrivali predvsem kazniva dejanja v gospodarstvu, ki merijo 
na spodkopavanje ekonomskih osnov našega družbenopoli- 
tičnega sistema, resneje ogrožajo poslovno uspešnost orga- 
nizacij združenega dela ter vplivajo na neurejene odnose v 
zunanjetrgovinskem poslovanju. 

V panogi notranje trgovine je bilo odkritih 9,8% kaznivih 
dejanj gospodarske kriminalitete, 8,5% v industriji in rudar- 
stvu 5,5% v panogi prometa in zvez, 8,6% v panogi finančnih 
in tehničnih storitev, na področju dejavnosti družbenopolitič- 
mh organov in skupnosti 9,8% itd. Večji porast beležimo 
predvsem pri kaznivih dejanjih kupčevanja z zlatim denarjem 
in tujo valuto (od 94 na 118), ponarejanja denarja (od 17 na 
24). neupravičenega sprejemanja daril (od 24 na 41), utaje 
davščin (od 66 na 105), nedovoljene trgovine (od 296 na 311) 
zlorabe položaja (od 14 na 19) itd. 

Na področju zunanjetrgovinskega poslovanja so lani organi 
za notranje zadeve obravnavali 53 (5) kaznivih dejanj, od tega 
4 (9) v panogi zunanje trgovine. Povečanje ne pomeni odraz 
dejanskega stanja na področju poslovanja naših organizacij 
združenega dela s tujino, ampak je posledica večletnega 
zbiranja dokaznega materiala zoper nepravilno zunanjetrgo- 
vinsko poslovanje posameznikov in skupin. Večletno razisko- 
vanje jn odkrivanje te vrste kaznivih dejanj je odraz določene 
nemoči organov za notranje zadeve, da se uspešno, pravo- 
časno in hitro zoperstavijo negativnim pojavom na tem 
področju gospodarske dejavnosti, ker večina organizacij 
zdiuženega dela razpolaga s pomanjkljivo in nepopolno 
dokumentacijo iri je zbiranje obremenilnih dokazov skoraj 
nemogoče. Uspešnega sodelovanja pa še vedno ni moč 
doseči z drugimi strokovnimi organi družbenega nadzora. V 
večini primerov (34) so organi za notranje zadeve obravnavali 
kazniva dejanja neupravičenega sprejemanja oz. dajanja 
daril, sledi neupravičeno zastopanje v zunanjetrgovinskem 
poslovanju (6) itd. 

Odkritih je bilo 105 utaj davščin in drugih družbenih daja- 
tev, zaradi katerih je bila družbena skupnost oškodovana za 
65,553.895 dinarjev. Med storilci so organi za notranje zadeve 
obravnavali predvsem obrtnike, ki so družbene dajatve utajili 

10 priloga poročevalca 



v večini v zvezi s sredstvi, ki so jih pridobili ob kooperantskih 
poslih za obrtne zadruge. Obrtniki se v večjem številu odlo- 
čajo za davčne utaje predvsem zaradi možnosti, ki jih omo- 
qoča neustrezen in pomanjkljiv nadzor nad materialom ter 
slabo izdelani normativi obdelave. V letu 1984 beležimo pw 
utaji davščin večje število lažnih računov, ki jih odgovorne 
osebe v družbenem sektorju izdajajo obrtnikom za uveljavlja- 
nje lažnih stroškov pri davčnih napovedih. V vseh teh primerih 
je bila podana ovadba tudi zoper odgovorno osebo v organi- 
zacijah združenega dela zaradi suma storitve kaznivega deja- 
nja pomoči pri davčni utaji. ., , 

V panogi notranje trgovine je bilo obravnavanih 236 kazni- 
vih dejanj. V večini so to primeri protipravnega prilaščanja 
gotovine oz. dnevnih iztržkov. Med osumljenci se pojavljajo 
tako trgovinski poslovodje kot prodajalci. V nasprotju s prete- 
klimi leti organi za notranje zadevo ugotavljajo lani manjše 
število izkazanih primanjklajev, nasproti temu pa se je pove- 
čalo število izkazanih viškov, ki so rezultat prodaje starih 
zalog po novih višjih cenah. 

Ob različnih kriterijih dinarskega in deviznega poslovanja 
na domačem trgu, predvsem pri prodaji bele tehnike, zabavne 
elektronike ipd. ugotavljamo tudi v letu 1984 številne primere 
nedovoljene preprodaje in zamenjave deviznih sredstev. Lani 
je bilo obravnavanih kar 118 kaznivih dejanj v zvezi s prodajo 
ali preprodajo večjih vsot deviznih sredstev ali zlatega 
denarja, od tega je storilec v 24 (7) primerih organiziral mrežo 
prekupčevalcev in posrednikov. 

Aktualna je še vedno problematika ponarejanja in razpeče- 
vanja ponarejenega denarja po 168. členu KZ SFRJ. Lani je 
bilo javnim tožilstvom poslanih 24 (17) ovadb. V enem samem 
primeru pa so organi za notranje zadeve zasegli 327 ponared- 
kov bankovca za 100 nemških mark. Obravnavani so bili tudi 
poskusi vnovčenja ponaredb fotokopiranega denarja, galva- 
niziranih kovancev ali pa lepljenja enostranskih tujih bankov- 
cev ki so jih posamezniki kot šaljive voščilnice prodajali ob 
novoletnih praznikih. V vseh teh primerih gre za kaznivo 
dejanje goljufije. 

V notranji strukturi gospodarske kriminalitete prevladujejo 
kazniva dejanja poneverbe (361), gozdne tatvine (347), nedo- 
voljene trgovine (311), ponarejanja oz. uničenja poslovnih 
listin (133), nevestnega gospodarjenja (75) itd. 

Organi za notranje zadeve so ovadili javnemu tožilstvu 
2.963 oseb, od tega 170 direktorjev (zaradi zlorabe položaja - 
57, nevestnega gospodarjenja - 20, grabeža - 21 itd), 156 
qostinskih in turističnih delavcev (zaradi poneverbe - 43, 
utaje davščin - 24 itd.), 147 prodajalcev (zaradi poneverbe - 
71, uničenja ali ponarejanja listin - 20 itd.), 122 trgovinskih 
poslovodij (zaradi poneverbe — 24, nevestnega gospodarjenja 
- 22, grabeža - 15...) itd. 

V letu 1984 so organi za notranje zadeve v SR Sloveniji sami 
odkrili 1.590 (61,2%) kaznivih dejanj gospoodarske kriminali- 
tete oškodovane organizacije združenega dela 559 (21,5%), 
inšpekcijski organi 100 (3,8%), služba družbenega knjigovod- 
stva 10 (0,4%) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete itd. 

3. Splošna kriminaliteta 
Kriminalisti in miličniki so lani obravnavali 42.378 (48.039) 

kaznivih dejanj splošne kriminalnosti ali 93,8% vse odkrite 
kriminalitete v SR Sloveniji. Število teh dejanj se je v primer- 
javi z letom 1983 zmanjšalo za 11,8% ali 5.661 primerov. 
Zmanjšanje je posledica spremenjenih kriterijev kvalifikacije 
kaznivih dejanj zoper zasebno ali družbeno premoženje ter 
zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Splošna kriminali- 
teta je vedno bolj determinirana z upadanjem realnega druž- 
benega standarda, nestrpnostjo, vznemirjenostjo in težavami 
določenih kategorij občanov, ki jih družbenoekonomske raz- 
mere odrivajo na rob družbenega dogajanja. Lani so organi za 
notranje zadeve v notranji strukturi splošne kriminalitete 
obravnavali 37.082 kaznivih dejanj zoper družbeno ali 
zasebno premoženje, 1.986 kaznivih dejanj zoper življenje in 
telo 617 zoper javni red in mir, 549 zoper pravni promet, 508 
zoper splošno varnost ljudi in premoženja, 363 zoper svoboš- 
čine in pravice človeka oz. občana, 276 zoper pravosodje itd. 

Med posameznimi kaznivimi dejanji splošne kriminalitete 
ugotavljamo povečanje pri nekaterih družbeno nevarnejših in 
drznejših kaznivih dejanjih kot npr.: neupravičena proizvod- 
nja in promet z mamili (od 55 na 87), omogočanje uživanja 
mamil (od 56 na 76), poskus umora (od 48 na 59), posebno 

huda telesna poškodba (od 19 na 27), prikrivanje, (odI 412! na 
598), lažno izdajanje za uradno osebo (od 25 na 30), povzroc 
tev nevarnosti na delovišcih (od 55 na 63) itd. 

Med premoženjsko kriminaliteto je bilo obravnavanih 
21.258 (23.928) tatvin, 9.058 (10.192) velikih tatvin, 2.606 
(3.334) poškodovanj tuje stvari, 1.860 (2.266) goljufij, 1040 
(1.190) odvzemov motornega vozila, 598 (412) prikrivanj, 248 
rS7) nezakonitih vselitev, 148 (175) ropov itd. V skupini kazni- 
vih dejanj zoper družbeno oz. zasebno premoženje se je 
povečalo število kaznivih dejanj tatvine delov motornega 
vozila (+24,9%), tatvine zdravstvenih receptov in žigov 
(+136 3%), tatvine koles z motorjem (+151,4%), vloma v trgo- 
vino (+6,7%), stanovanje (+16,7%), zdravstveno ustanovo 
(+47 8%) in denarno ustanovo (+37,3%), požiga (+71 /o) itd. 
Zmanjšanje pa beležimo pri kaznivih dejanjih vloma v avto 
(-15%), žepne tatvine (-14,3%), tatvine kolesa ( 21,5/o), 
tatvine naftnih derivatov (—47,8%) itd. 

Med ostalimi kaznivimi dejanji je naraslo števi lo i nkri m i n i ra- 
nih dejanj zoper druge družbene vrednote (od 283 na 315), 
poskusa umora (od 48 na 59), uboja na mah (od 1 na 3), 
posebno hude telesne poškodbe (od 19 na 27), nasilniskega 
obnašanja (od 359 na 362) lažnega izdajanja za uradno osebo 
(od 25 na 30) itd. ^ , _QC 

V letu 1984 so organi za notranje zadeve obravnavali l.9ob 
(-5 7%) kaznivih dejanj zoper življenje in telo in 303 zoper 
spolno nedotakljivost in moralo. Kaznivim dejanjem zoper 
življenje in telo ter spolno nedotakljivost in moralo so v večini 
primerov povod neurejene in skaljene družinske oz. zakonske 
razmere ter odnosi v soseski, ki jih skušajo posamezniki v 
vinjenosti reševati na nasilen in brezobziren način. Obravna- 
vanih je bilo tudi 613 (521) samomorov, med njihovimi vzroki 
pa najpogosteje beležimo nesporazum v zakonu ali družini, 
duševne motnje, predhodno storjeno kaznivo dejanje, obup 
nad socialnimi razmerami, bolezen, učni uspeh ipd. 

Omogočanje uživanja, tihotapljenje, preprodaja, pridobiva- 
nje in samo uživanje mamil že nekaj let pomeni resen druž- 
beni problem na območju naše republike. Organi za notranje 
zadeve so lani ovadili 175 (128) oseb, ki so bile osumljene 
storitve 163 (111) kaznivih dejanj, od tega v 87 (55) primerih 
kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z 
mamili v 76 (56) primerih kaznivega dejanja omogočanja 
uživanja mamil. Obravnavana so bila še 3 kazniva dejanja 
tatvine mamila in 4 ponaredbe listin z namenom pridobitve 
farmacevtskih narkotikov, po Zakonu o proizvodnji in pro- 
metu z mamili pa je bil pristojnemu organu predlagan posto- 
pek zaradi neupravičene posesti mamila zoper 54 oseb. 
Skupno je bilo lani v zvezi z opojno drogo predlagano v 
kazensko oz. upravno kaznovanje 217 oseb (192). 

Organi za notranje zadeve so zasegli ali odkrili na ilegalnem 
tržišču narkomanov 664 preparatov LSD, 400 g morfija, 3 kg 
opija 837 g hašiša, 6,6 kg marihuane, 6.423 sadik konoplje in 
1 5 g heroina. Poleg tega je bilo zaseženih se 23,5 g hašiša, 6 
kq marihuane, 2.245 sadik konoplje in 1,5 g heroina. 

Iz leta v leto vse bolj izstopa problematika alkoholizma, ki je 
nemalokrat tisti odklonski pojav, ki ima širše družbene posle- 
dice (npr.: zmanjšanje delovne sposobnosti, neurejeni med- 
sosedski in medčloveški odnosi, razbite družine, neenotna 
vzgoja mladoletnikov itd.). Zaradi storitve kaznivih dejanj v 
vinjenem stanju je bilo lani obravnavanih 3.506 (3^395) osum- 
ljencev. Čeprav v strukturi raziskanih kaznivih dejanj pred- 
stavljajo kazniva dejanja vinjenih oseb skromen delež, pa je 
vloga alkohola kot dejavnika, ki je spodbudil ali pospesM 
storitev kaznivega dejanja, večja pri hujših oblikah kaznivih 
dejanj. Vinjene osebe so lani pod vplivom alkohola storile 809 
kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, 337 lažje in 153 
posebno hude telesne poškodbe, 105 kaznivih dejanj odv- 
zema avtomobila, 280 navadnih tatvin, 102 kršitvi nedotaklji- 
vosti stanovanja, 43 (od 87) umorov, 1 (od 3) uboj na mah 1 
(1) napeljevanje na samomor, 1 (1) krvoskrunstvo, 15 (49) 
naklepnih požigov, 53 (66) skrunitev groba itd. 

Organi za notranje zadeve so v letu 1984 obravnavali 5.552 
(6.966) mladoletnikov, ki so bili osumljeni storitve 4.262 
(5.381) kaznivih dejanj ali 20,8% manj ko leto prej oz. 12,3/o 
vseh obravnavanih kaznivih dejanj v Sloveniji. Od skupnega 
števila obravnavanih je bilo 955 starih 14 let, 1.095 starih 15 let 1.312 starih 16 let in 2.190 starih 17 let. ... . 

V strukturi mladoletniške kriminalitete prevladujejo kazniva 
dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje (91,6% vseh 
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inkriminiranih dejanj mladoletnikov), od tega 2.062 (2.607) 
tatvin, 1.102 (1.489) velikih tatvin, 324 (430) poškodovanj tuje 
stvari, 209 (198) odvzemov motornega vozila 103 (107) prikri- 
vanj, 54 (77) goljufij, 23 (15) ropov itd. Zoper človekovo življe- 
nje in telo je bilo storjenih 85 (91) kaznivih dejanj, od tega 1 (2) 
umor, 1 (1) poskus umora, 1 (0) uboj na mah, 3 (1) posebno 
hude telesne poškodbe, 16 (19) hudih telesnih poškodb, 30 
(47) lahkih telesnih poškodb in 32 (21) drugih tovrstnih kazni- 
vih dejanj. Med kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost 
in moralo so mladoletniki storili 7 (14) posilstev, 18 (16) 
poskusov posilstva, 14 (10) primerov spolnega nasilja in 15 
(29) drugih tovrstnih kaznivih dejanj. 

Povečalo se je, predvsem število kaznivih dejanj neupravi- 
čene proizvodnje in prometa z mamili (+28%), posebno hude 
telesne poškodbe (od 1 na 3), poskusa posilstva, spolnega 
nasilja, roparske tatvine (od 1 na 4), ropa (od 15 na 23), požara 
iz malomarnosti (od 8 r\h 14) itd. Prvič pa lani beležimo pri 
mladoletnikih kazniva dejanja uboja na mah (1), detomora (1), 
neupravičene uporabe (4), grabeža (1), igre na srečo (1) in 
sodelovanja v skupini, ki je pooblaščeni uradni osebi prepre- 
čila uradno dejanje (1). 

Kljub zmanjšanju (-23%) je še vedno zaskrbljujoče stanje 
na področju otroške kriminalitete. Zaradi storitve kaznivega 
dejanja se je lani z delavci organov za notranje zadeve srečalo 
2.266 (2.934) otrok. Otroci so storili 1.181 (1.448) kaznivih 
dejanj ali 19% manj kot leta 1983, od tega 797 (984) tatvin, 185 
(220) velikih tatvin, 103 (112) poškodovanj tuje stvari, 2 (4) 
kaznivi dejanji hude in 1 (6) labke telesne poškodbe. Prvič so 
organi za notranje zadeve obravnavali otroke zaradi 3 kazni- 
vih dejanj žalitve SFRJ, neupravičene uporabe (1) in ponareja- 
nja listin (1). 

Problematika otroške in mladoletniške kriminalitete kljub 
zmanjšanju še vedno opozarja na slabosti in na določen 
zastoj v naporih vseh, ki naj bi skrbeli za vzgojo najmlajšega 
rodu. Problematika je resnejša predvsem zaradi tega, ker 
večino dejanj naznanijo občani oz. oškodovane organizacije, 
manj pa so ta dejanja odraz preventivn.o-nadzorne in sveto- 
valne dejavnosti. Agresivno in nasilniško vedenje mladoletni- 
kov in otrok mora postati predmet posebne pozornosti skrb- 
stvenih, socialnih, vzgojnih, družbenopolitičnih in nadžomih 
mehanizmov, saj brez skupnih naporov ne bo mogoče odpra- 
viti negativnih posledic ter zagotoviti zdrav odnos mladih do 
družbene lastnine in ljudi. 
4. Kriminalistično-tehničria in druga strokovna 
opravila 

Ob obravnavi in raziskovanju kaznivih dejanj je bilo v labo- 
ratorijih RSNZ SR Slovenije opravljenih 3.239 različnih krimi- 
nalistično-tehničnih zadev, od tega 600 večjih fizikalnih, 500 
kemijskih, 437 bioloških in 1.137 daktiloskopskih preiskav ter 
565 preiskav dokumentov. Na zaprosilo pravosodnih organov 
je bilo podanih 151 strokovnih izvedenskih mnenj, od tega v 
večini mnenja v zvezi z dokumenti, tahografskimi vložki, pro- 
metnimi nezgodami, kemijskimi preiskavami mamil in vzroki 
požarov. Naporno delo pa je bilo opravljeno ob identifikaciji 
žrtev železniške nesreče v Divači. 

Ob rednem delu poteka v laboratorijih RSNZ SR Slovenije 
lastno raziskovalno delo na področju atomske absorbcije, 
kvantitativnih določanj sestavin v mamilih s plinsko kromato- 
grafijo. preizkušena pa so bila tudi nekatera nova spoznanja 
in metode na področju kriminalistike in kriminalistične teh- 
nike. 

V letu 1984 so organi za notranje zadeve v SR Sloveniji 
razpisali 1.260 iskanj oseb, od tega v 682 primerih na širšem 
območju naše države. 430 oseb so organi za notranje zadeve 
iskali zaradi storjenih kaznivih dejanj, 235 zaradi bega iz 
vzgojnega doma, 183 zaradi pobega iz pripora oziroma pre- 
stajanja zaporne kazni, 120 zaradi bega od doma, za pogre- 
šano osebo pa je bilo iskanje razpisano v 121 primerih. Na 
zahtevo Zveznega sekretariata za notranje zadeve ter organov 
za notranje zadeve v socialističnih republikah, in avtonomnih 
pokrajinah je bilo na območju Slovenije razpisanih še 1.412 
iskanj. Izsledenih je bilo 1.089 oseb, od tega 138, ki so jih 
organi za notranje zadeve iskali že pred letom 1984. 

V. POŽARI, EKSPLOZIJE IN NESREČE S PLINOM 
Kljub formalnemu nadaljevanju vseslovenske preventivne 

in samozaščitne akcije Nič nas ne sme presenetiti '83 število 

požarov in višina gmotnih škod v letu 1984 ne kaže ugodnej- 
ših požarno-varnostnih trendov na območju SR Slovenije. 4- 
odstotno povečanje števila požarov in 141,8% povečanje 
gmotne škode, predvsem pa katastrofalni požari v TVTT Boris 
Kklrič v Mariboru, v REK Edvard Kardelj - TOZD Rudarstvo v 
Hrastniku, v DO Plama v Podgradu in v DO Sladkogorska - 
T0ZD„ .Papirna konfekcija Sladki vrh, kažejo, da tam, kjer 
popušča požarno-varnostna ozaveščenost delovnih kolekti- 
vov, predvsem pa vodilnih in vodstvenih struktur, in kjer 
formalno-nadzorni mehanizmi le občasno namenjajo pozor- 
nost protipožarni preventivi, naraščajo tudi negativni trendi 
protipožarne zaščite. Znova se potrjuje dejstvo, da spre- 
membe v zavesti ljudi, kolektivov oz. celotne družbe ni 
mogoče doseči z eno samo manifestativno akcijo, niti z mese- 
cem požarnega varstva, marveč s stalno večletno dejavnostjo, 
ki postopno vpliva na oblikovanje kolektivnih norm, vrednot 
in navad. Slabosti se kažejo povsod, kjer se je požarni preven- 
tivi pristopilo formalistično in deklarativno, kljub temu da 
namen akcije NNNP ostaja še naprej kontinuirano podružblja- 
nje požarne preventive in organiziranosti z množičnim uspo- 
sabljanjem prebivalstva, ter razvijanje osebne, skupne in 
družbene odgovornosti in varnosti. Razmere na področju 
varstva pred požari opozarjajo na neuresničevanje enega 
temeljnih ciljev vseslovenske akcije, ki predpostavlja, da je 
požarna varnost sestavina odgovornega delovanja in obnaša- 
nja slehernega delavca in občana ter vseh državnih samou- 
pravnih in pglitičnih dejavnikov. 

1. Delo Republiškega inšpektorata za požarno 
varnost 

Republiški inšpektorat za požarno varnost, ki deluje v 
sestavu Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR 
Slovenije, je v letu 1984 v sodelovanju z medobčinskimi in 
občinskimi požarnimi inšpektorji namenil pozornost poglab- 
ljanju strokovnega dela in preventivnim aktivnostim. 

V okviru akcije NNNP '84 je bilo v letu 1984 izvedenih nad 
2.000 preventivnih pregledov v organizacijah združenega 
dela, ki so jih organi požarne inšpekcije izvajali v sodelovanju 
z organi za notranje zadeve, gasilskimi in dimnikarskimi orga- 
nizacijami, gasilske organizacije pa so v okviru te akcije in v 
okviru svoje predkongresne aktivnosti izvajale tudi akcijo 
»100.000 preventivnih pregledov«. Požarni inšpektorji ugotav- 
ljajo ugodnejšo požarno varnost v proizvodnih organizacijah, 
kjer je v večini primerov zagotovljeno nameščanje in tekoče 
vzdrževanje sredstev za gašenje začetnih požarov, zagotov- 
ljena_ formalno-pravna ureditev požarne varnosti v internih 
splošnih aktih in protipožarno usposabljanje zaposlenih 
delavcev, premalo dosledno pa se izvaja zakonska določba v 
zvezi z varovanjem prostorov, v katerih se ob remontih oprav- 
ljajo varilna dela. Doslej organi požarne inšpekcije niso zabe- 
ležili primera, da bi organizacije združenega dela izrekle dis- 
ciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi hujše 
kršitve predpisov na področju požarnega varstva. 

Ob vžigih na napajalnih napravah gorilnikov za kurilno olje 
(centralne kurjave), je Republiški inšpektorat za požarno var- 
nost opozoril vse požarne inšpektorje na ugotovljeno teh- 
nično pomanjkljivost (temperatura v predgrelcu se dvigne 
nad nastavljeno vrednost, kar povzroči požar) in določil 
ukrepe, ki so jih požarni inšpektorji s tem v zvezi dolžni 
izvajati. Ob ugotovitvi Republiškega inšpektorata za požarno 
varnost, da nepravilno ozemljeni ali neozemljeni PTT kabli, 
spejjani skozi podstrešja ali po gorljivih konstrukcijah, pov- 
zročijo, požare ob udarih strele, je bilo izdano navodilo požar- 
nim inšpektorjem, izdelano v sodelovanju z Republiškim 
inšpektoratom za promet in zveze. Republiški inšpektorat za 
požarno varnost je imenoval tudi strokovno komisijo, ki je 
imela nalogo izdelati ukrepe za požarno-varno gradnjo in 
vzdrževanje objektov za vzrejo živali in perjadir Obvezno 
navodilo je bilo posredovano vsem požarnim inšpektorjem in 
pristojnim republiškim organom. Republiški inšpektorat je v 
letu 1984 organiziral vsakoletni posvet o ukrepih za zmanjša- 
nje števila požarov v gozdovih s poudarkom na zmanjšanje 
števila požarov na Krasu in 3 posvete z občinskimi in medob- 
činskimi požarnimi inšpektorji o aktualnih problemih požar- 
nega varstva, na katerih so poleg organizacijskih vprašanj 
obravnavali tudi strokovne teme: sistemi javljanja požarov, 
požarna zaščita z brizgano mineralno volno, organiziranost 
organov za notranje zadeve v izrednih varnostnih razmerah, 
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naloge požarne inšpekcije pred in med turistično sezono, 
izvajanje zakona o varstvu pred požarom. 

V letu 1984 so požarne inšpekcije izdale skupno 6.778 
(9.197) soglasij k lokacijskim dovoljenjem, 7.314 (9.813) sogla- 
sij h gradbenim dovoljenjem in 2.322 (2.625) soglasij k upo- 
rabnim dovoljenjem ter 116 (152) mnenj k urbanističnim 
dokumentacijam. Opravljenih je bilo 6.570 (6.874) inšpekcij- 
skih pregledov, od tega v organizacijah združenega dela 
3 611 (3 264) v obrtnih delavnicah 1.069 (1.094), v objektih 
družbene dejavnosti 979 (840) in v drugih objektih 911 (1.677) 
inšpekcijskih pregledov. Pregledano je bilo tudi 243 (269) 
gasilskih enot.   

Za izboljšanje požarne varnosti je bilo izdanih 1.435 (1-495) 
odločb o odpravi pomanjkljivosti, sodniku za prekrške je bilo 
predlaganih v obravnavo 43 (100) organizacij združenega dela 
in 165 (172) fizičnih oseb. Republiški inšpektorat za požarno 
varnost je v minulem letu reševal tudi 29 (4) pritožb kot 
drugostopenjski organ, pripravil 127 (102) odločb, s katerimi 
je republiški sekretar za notranje zadeve pooblastil temeljne 
organizacije združenega dela in nekatere gasijske organiza- 
cije za izdajo a-testov, opravil je tudi preglede in razgovore z 
vodilnimi upravnimi delavci v 17 občinah. Požarni inšpektorji 
so pri svojem delu upoštevali pooblastilo določeno z Zako- 
nom o varstvu pred požarom, da lahko kaznujejo na mestu 
prekrška. Organi požarne inšpekcije ugotavljajo, da ima 
takšno mandatno kaznovanje kljub nizkim kaznim (300 in 500 
dinarjev) svoj preventivni učinek, vendar pa se organi požarne 
inšpekcije redko poslužujejo tega načina preventivnega ukre- 
panja, saj je bilo v preteklem letu izrečenih le 309 (303) 
mandatnih kazni. 

Med izvajanjem inšpekcijskih zadolžitev organi požarne 
inšpekcije ugotavljajo, da so organizacije združenega dela 
dosledneje pristopile k izvajanju določil Zakona o prevozu 
nevarnih snovi. Večina organizacij združenega deia oz. poši- 
ljateljev opremlja pošiljko nevarnih snovi s prevozno listino in 
navodilom o posebnih varnostnih ukrepih ter označuje vozila 
z ustreznimi znaki ter razpoznavnimi številkami. Kljub doseže- 
nim uspehom na tem področju požarni inšpektorji niso zado- 
voljni zato bodo tudi v bodoče posebno pozornost namenili 
uresničevanju Zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih teko- 
činah plinih in drugih nevarnih snoveh ter Zakona o prevozu 
nevarnih snovi. Republiški inšpektorat za požarno varnost je v 
minulem letu izdelal strokovno navodilo o opravljanju nalog 
požarnih inšpektorjev pri proizvodnji, skladiščenju, prevozu 
in uporabi nevarnih snovi. 

Preusmeritev prevoza vnetljivih tekočin s cest na železnico 
zahteva gradnjo ustreznih prečrpališč na železniških posta- 
jah Pretakanje vnetljivih tekočin je glede požarne varnosti 
zelo nevarno delo, zato so predpisani posebni tehnični 
ukrepi, za kateri h»uresničitev so potrebna precejšnja finančna 
sredstva in poseben prostor. Ker ne bi bilo smotrno, da se 
pretakališča gradijo na vseh železniških postajah, pripravlja 
Republiški inšpektorat za požarno varnost z Železniškim 
gospodarstvom poseben program gradenj ustreznih pretaka- 
lišč. 

V SR Sloveniji so skladišča eksplozivnih snovi v 34 občinah, 
od tega jih je 13 zgrajeno nadzemno, 15 je podzemnih, 3 pa so 
jamska. Poleg teh je v Sloveniji tudi 100 prenosnih skladišč 
eksplozivnih snovi, od katerih jih je 32 na stalnih lokacijah, 
ostala pa so postavljena na začasne lokacije. V trajnih skladiš- 
čih je dovoljeno skladiščiti 310.000 kg eksploziva in cca 3 
milijone detonatorjev, v prenosnih skladiščih pa 50.000 kg 
eksploziva in 100.000 detonatorjev. 6 stalnih skladisc eksplo- 
zivnih snovi trajno nadzirajo čuvaji, 14 jih ima zagotovljen 
občasen nadzor, 12 pa jih je tehnično varovanih. Prenosna 
skladišča so v glavnem nadzirana občasno in sicer 1 3 krat v 
24 urah. Skladišča eksplozivnih snovi so zgrajena pretežno 
tam, kjer je največja potrošnja, razen v celjski in mariborski 
regiji ter na Gorenjskem, kjer ni skladišč z večjimi zmoglji- 
vostmi Med inšpekcijskim nadzorom so požarni inšpektorji 
ugotovili da so skladišča eksplozivnih snovi vlažna, precej pa 
jih ie gradbeno dotrajanih, pri preverjanju evidence pa so 
uaotovili pogosto netočno vpisovanje dejanskega stanja ter 
neizvajanje predpisanih ukrepov. Kot najpogostejša pomanjk- 
ljivost se pojavlja skupno hranjenje eksploziva z detonatorji, 
aranatami in naboji. Požarni inšpektorji ugotavljajo, da tudi 
pri nadzoru potrošnje eksplozivnih snovi nadzorne službe ne 
uresničujejo dosledno predpisanih ukrepov, obvezni preiz- 

kusi znanja za vse delavce, ki delajo z eksplozivnimi snovmi, 
pa niso dovolj kvalitetni, čeprav znanja redno obnavljajo, 
preizkusi predstavljajo le formalnost, saj so v izpitnih komisi- 
jah največkrat člani, ki nimajo zadovoljivega znanja, kar pa 
ima odraz tako pri vodenju evidenc, kot pri izvajanju miner- 
skih del Kot posledica neurejenega in nekontinuiranega 
dovoza surovin (zlasti amon-nitrata) prihaja pri nekaterih pre- 
delovalcih do skladiščenja velikih količin te eksplozivne snovi 
(bodisi na prostem ali pod lopami), kar pa ogroža tako lastne 
objekte in naprave kot bližnjo okolico (nr. stanovanjske 

9V naporih za uveljavljanje sodobnih metod in sredstev za 
aašenje je Republiški inšpektorat za požarno varnost skupaj z 
Republiškim štabom za civilno zaščito organiziral dva semi- 
narja, na katerih so bila vodstva poklicnih in prostovo jnih 
gasilskih enot seznanjena z možnostmi uporabe letal pri 
aašenju požarov, načini vzpostavljanja zvez in vodenjem taks- 
nih akcij gašenja gozdnih in travniških požarov. Izvedena je 
bila tudi praktična demonstracija načina gašenja požara z 

^Republiški inšpektorat za požarno varnost je tudi v letu 
1984 sodeloval z Zveznimi zavodom za standardizacijo pri 
izdelavi tehničnih predpisov s področja požarne varnosti. V 
preteklem letu je bilo objavljenih več standardov na področju 
požarne varnosti, vendar izdaja predpisov teče mnogo prepo- 
časi Zvezni zavod za standardizacijo pa zeli delno odstopiti 
od verificiranega programa dela, predvsem odklanja delo pri 
izdelavi pravilnjkov s področja vnetljivih tekočin in naftnega 
plina. Republiški inšpektorat za požarno varnost zavzema 
stališče, da je potrebno vztrajati na sprejetem programu in 
zagotoviti tudi na tem področju enotnosti jugoslovanskega 
tržišča ter izdelati predpise na čim.ekonomičnejši način. 

Ker z izdajo tehničnih pravilnikov - standardov s področja 
požarne varnosti Zvezni zavod za standardizacijo kasni, je bila 
dana pobuda, da bi v SR Sloveniji pripravili osnutke gradbe- 
nih protipožarnih predpisov. Ob aktivnem sodelovanju Repu- 
bliškega inšpektorata za požarno varnost in drugih je Zavod 
za raziskavo materiala in konstrukcij v minulem letu izdal 
smernice za delo na tem področju, v letu 1985 pa je predvi- 
dena izdelava predloga predpisov za gradnjo industrijskih 

°bV6 skladu z določilom 21. člena Zakona o varstvu pred 
požarom Republiški inšpektorat za požarno varnost opravlja 
strokovni nadzor nad poklicnimi gasilskimi enotami v SR 
Sloveniji. V skladu s to zakonsko opredelitvijo je Republiški 
inšpektorat za požarno varnost opravil preizkus znanja opera- 
tivnih delavcev poklicnih gasilskih enot z namenom ugotoviti, 
ali so ti delavci strokovno in fizično usposobljeni za gašenje 
požara in reševanje ljudi in premoženja. Preizkus znanja je bil 
opravljen s pisnim testiranjem, ki je vsebovalo snov iz progra- 
mov usposabljanja posameznih gasilskih enot ter Pravilnika o 
strokovnih izpitih požarnih inšpektorjev in poklicnih gasilcev 
in z ugotavljanjem fizične usposobljenosti. V oktobru in 
novembru 1984 so bili testirani operativni gasilci Gasi ske 
reševalne službe Kranj, Gasilske enote Ajdovščina in Gasilske 
brigade Koper, medtem ko bodo operativni gasilci ostalih 
enot opravili testiranje v pomladnih mesecih. 

Republiški inšpektorat za požarno varnost je z namenom 
osveščanja prebivalstva sodeloval tudi pri izdelavi strokovnih 
filmov in strokovne literature. Pri Delavski univerzi Univerzum 
je sodeloval pri izdaji osmih brošur in 1 pri Gasilski zvezi 
Slovenije, pripravil je več prispevkov za televizijsko oddajo 
Zrno' ter sodeloval v radijski oddaji o požarni problematiki v 
sistemu SLO in DS. Aktivno je sodeloval pri posvetu o ureja^ 
niu in izvajanju požarnega varstva v organizacijah združenega 
dela, ki ga je organizirala Republiška zveza varnostnih inže- 
nirjev in tehnikov, ter na posvetih, ki sta jih organizirala Zavod 
za varstvo pri delu v Ljubljani in Inštitut za varstvo pri delu in 
varstvo okolja v Mariboru. 

2. Požari 
V primerjavi z letom 1983 se je v letu 1984 na območju SR 

Slovenije povečalo število požarov za 4%, medtem ko se je 
gmotna škoda povečala za 141,8%. Večji porast gmotne 
škode beležimo (+303,8%) v družbenem sektorju, k;er 43,0% 
amotne škode odpade na 3 največje požare v minul*. i letu, t. 
j požari v TVTT Boris Kidrič v Mariboru (300,000.GGu, dinar- 
ev) v DO Plama v Podgradu (85,000.000, dinarjev) in v DO 
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Sladkogorska, Sladki vrh (30,000.000, dinarjev). 
V letu 1984 je bilo na območju SR SLovenije 1.684 (1.620) 

požarov, od tega 830 (766) v družbenem sektorju, 848 (846) v 
zasebnem ter 6 (8) v inozemnem sektorju. Skupna gmotna 
škoda je znašala 965,819.511 (399,508.806,) dinarjev, od tega 
odpade na družbeni sektor 659,995.360, (163,433.906,) dinar- 
jev, zasebni 294,754.151, (233,074.900,) dinarjev ter inozemni 
sektor 11,070.000, (3,000.000,) dinarjev. Med panogami 
gospodarske oziroma družbene dejavnosti je bila v minulem 
letu po ševilu požarov najbolj obremenjena stanovanjska oz 
komunalna dejavnost (229 ali 13,6% vseh požarov), slede 
panoge industrije in rudarstva (197), gozdarstva (109), kmetij- 
stva (104), prometa in zvez (42), trgovine in gostinstva (37), 
kulturne dejavnosti (33), gradbeništva (30), obrti (22) in držav- 
nih in družbenih organov (18), medtem ko je bilo na zaseb- 
nem premoženju zabeleženih 863 ali 51,2% vseh požarov. 

V organizacijah združenega dela beležimo 776 požarov ali 
11,5% več kot leto prej (46,1% vseh požarov v SR Sloveniji v 
letu 1984). V 267 ali 34,4% je v organizacijah združenega dela 
gorelo v delovnem času, kar v 509 ali 65,6% požarov pa izven 
delovnega časa. 

Vzroki požarov  1983 % 1984 
konstrukcijske 
pomanjklj. 
gradbene pomanjkljivosti 
poškodbe, okvare 
ognjišča 
iskre od lokomotive 
odprt ogenj 
cigaretni ogorek 
varjenje 
el. aparati, naprave 
kratki stik prevodnika 
statična elektrika 
preobremenjenost 
prevodnika 
trenje 
brušenje 
udarec 
samovžig 
egzotermna reakcija 
eksplozija 
ostali vzroki 
strela 
neznano 
SKUPAJ  1.620 1000 1.684 100,0 

V 984 (58,4%) primerih so v Sloveniji goreli gradbeni 
objekti, v 558 primerih travniške, gozdne in poljske površine 
ter v 142 primerih prometna sredstva. 

Človekova^ malomarnost je zanetila ali povzročila 833 (769) 
ali 49,5% požarov, 51 (62) požarov je bilo namerno podtaknje- 
nih, 82 (82) je bilo posledica nepremišljene otroške igre z 
ognjem, hitrovnetljivimi snpvmi ali električno napeljavo, 147' 
(167) požarov naravnega pojava (strela, samovžig) 1 (0) poža- 
rov je povzročila žival, za 570 ali 33,8% požarov vzrok oziroma 
povzročitelj požara ni bil ugotovljen. Največ požarov je 
nastalo zaradi nepravilnega ali nepazljivega ravnanja z odpr- 
tim ognjem (423), kratkega stika (119), nepremišljeno odvrže- 
nega cigaretnega ogorka (97), odprtih ognjišč (72), samovžiga 
(65), strele (63), poškodb oz. okvar (60) itd. 
-7H^/in^ervenc''a v 'e'u ^984 v Sloveniji poškodovanih 74 (62) oseb, od tega 20 (11) gasilcev in 54 (51) občanov. 
Število smrtnih žrtev, ki so bili v vseh primerih občani se je v 
primerjavi z letom 1983 povečalo od 13 na 15. 

3. Eksplozije in nesreče s plinom 
Republiški inšpektorat za požarno varnost je v pregledih 

večjih distributerjev plina Ugotovil, da ti zadovoljivo opravljajo 
nadzor nad večjimi potrošniki plina, kontrolne preglede pri 
manjših potrošnikih, predvsem v gospodinjstvih, pa zaradi 
pomanjkanja strokovnega kadra in prehajanja potrošnika od 
enega distributerja k drugemu, opravljajo samo na željo 
potrošnika. Ker potrošniki prehajajo od dosedanje uporabe 
plina v jeklenkah na oskrbo s plinom v kontejnerjih, pa je 
potrebno dopolniti tudi obstoječe tehnične predpise Nevar- 

nost ekšplozij nastaja tudi zaradi občasnih ukinitev prodaje 
plina za pogon osebnih avtomobilov in zaradi majhnega šte- 
vila mest za oskrbo s plinom. Posamezni občani zato preta- 
kajo butan-propan plin iz jeklenk, ki so namenjene gospodinj- 
stvu, v rezervoarje osebnih avtomobilov. 

Tehnični predpisi sicer teh manipulacij ne dovoljujejo, ven- 
dar je organom požarne inšpekcije onemogočeno odkrivanje 
pretakanja plina, ker to občani opravljajo v svojih objektih 

Večjih eksplozij zaradi puščanja na mestnem plinskem 
omrežju, ki bi povzročile materialno škodo, lani ni bilo, kar pa 
gre bolj pripisati dobro organizirani intervencijski službi, ki 
takoj posreduje ob vsakem puščanju na plinovodu, kot pa 
dejanskemu stanju mestnega plinskega omrežja. Plinarne 
imajo izdelane sanacijske načrte, vendar se ti zaradi pomanj- 
kanja sredstev ne izpolnjujejo v celoti. Nov problem pa 
nastaja, ko nekateri nedisciplinirani investitorji oz. izvajalci 
del opravljajo razne rekonstrukcije ali novogradnje v ožjem 
varnostnem pasu magistralnega plinovoda, kar lahko pov- 
zroči težke poškodbe na plinovodu in tudi hujše nesreče. 

V letu 1984 beležimo na območju SR Slovenije 20 (14) 
eksplozij, ki so imele za posledico 24,781.000, - (11,322.893,-) 
dinarjev gmotne škode, 25 (5) poškodovanih oseb in 5 (0) 
smrtnih žrtev. 

Slabo vzdrževanje, pomanjkljivi priključki, nestrokovno 
manipuliranje ipd. z butan-propan plinom je imelo za posle- 
dico 8 (5) eksplozij, medtem ko je v preostalih 12 (9) primerih 
eksplodiralo zaradi nepravilnega tehnološkega postopka, 
napak na elektronapravah, nepravilnega ravnanja z eksploziv- 
nimi snovmi ipd. Močna eksplozija plinske jeklenke v Gra- 
dišču nad Prvačino pri Novi Gorici je imela za posledico 3 
mrtve in 4 poškodovane osebe ter 4 milijone dinarjev gmotne 
škode; v eksploziji plina v brunarici na Zelenem robu (Velika 
planina) je bilo poškodovanih 7 oseb; zaradi preobremenje- 
nosti je prišlo do eksplozije stikala (izdelovalec ,Rade Kon- 
car') v DO Goriške elektrarne, TOZD Elektroprenos Divača, 
katere materialna škoda je znašala 10 milijonov dinarjev; 
eksplozija v peči za sušenje materialov v DO Tesnila Trebnje! 
katere vzrok je bila eksplozivna koncentracija plina, pa je 
povzročila 5 milijonov dinarjev škode, 4 osebe pa so bile 
poškodovane. V 17 primerih so organi za notranje zadeve 
podali pristojnemu javnemu tožilstvu kazensko ovadbo zaradi 
storitve kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti ljudi in 
premoženja. 

VI. VARNOST V CESTNEM PROMETU 
Nekajletni primerjalni statistični kazalci prometne varnosti 

kažejo za leto 1984 ugoden trend vseh odklonskih pojavov na 
slovenskih cestah. Vendar pa prometno-varnostne razmere v 
Sloveniji bistveno ne odstopajo od negativnih tokov zadnjih 
let, če pri tem upoštevamo učinkovanje tudi drugih objektiv- 
nih faktorjev,_ ki so vplivali v zadnjih letih na zmanjšanje 
prometa za četrtino (po podatkih o štetju prometa v SR 
Sloveniji za leto 1984 je obseg prometa na slovenskih cestah 
enak npr.: obsegu prometa v naši republiki leta 1970), kot so 
napori za ekonomsko stabilizacijo našega gospodarstva, 
administrativno omejevanje porabe goriva z boni in višjimi 
cenami, upad družbenega standarda občanov, omejene mož- 
nosti potovanj v tujino, večja uporaba množičnih sredstev 
prevoza na delo, pomanjkanje rezervnih delov ipd. Kljub 
zmanjšanju števila prometnih nezgod je na naših cestah umr- 
ljivost še vedno zelo visoka. Prometne nezgode so v letu 1984 
terjale kar 26 smrtnih žrtev na 100.000 prebivalcev, medtem 
ko je bil v prometni nesreči huje ali lažje poškodovan vsak 
227. občan naše republike. Gmotna škoda (nad 10 milijard 
dinarjev), ki je nastala s prometnimi nesrečami, pa že presega 
višino vseh izgub v slovenskem gospodarstvu. 

Na razmere v cestnem prometu vplivajo poleg objektivnih 
pogojev vzdrževanja in modernizacije cestnega omrežja v 
republiki tudi številne subjektivne okoliščine, od prometne 
neozaveščenosti, neprimerne hitrosti, izsiljevanja prednosti 
neprevidnega prehitevanja, vožnje v vinjenem stanju do 
pomanjkanja rezervnih delov, gum, pomanjkljivih tehničnih 
pregledov, nedoslednega notranjega nadzora v organizacijah 
združenega^ dela, ki skrbe za prevoz potnikov, blaga ipd. 
Zaskrbljujoča je problematika avtobusnega prevoza potnikov, 
ker se vse več občanov odloča za to sredstvo prevoza. Lani so 
vozniki avtobusov povzročili kar 90 prometnih nezgod. 
Zaskrbljujoča je predvsem okoliščina, da so delovne organi- 

51 3,1 
19 '1,2 
50 3,1 
42 2,6 

7 0,4 
403 24,9 

99 6,1 
14 0,9 
32 2,0 

133 8,2 
4 0,2 

7 0,4 
18 1,1 
8 0,5 
3 0,2 

75 4,6 
6 0,4 

14 0,9 
72 4,4 
68 4,2 

495 30,6 

42 2,5 
24 1,4 
60 3,6 
72 4,3 
10 0,6 

423 25,1 
97 5,8 
28 1,7 
40 2,4 

119 ■ 7,1 
4 0,2 

5 0,3 
25 1,5 

4 0,2 
1 0,0 

65 3,8 
12 0,7 

8 0,5 
82 4,9 
63 3,7 

500 29,7 

14 priloga poročevalca 



zaciie, ki skrbe za prevoz potnikov v cestnem prometu, v 
vsesplošnem varčevanju izsilile uvedbo zglobnih avtobusov v 
medkrajevnem prometu, čeprav predpisi to prepovedujejo. 
Takšen način pristopa k ureditvi prometa potnikov v primest- 
nem in medkrajevnem prometu pomeni ob pomanjkljivi ureje- 
nosti vozišč ter slabih voznotehničnih pogojih nevaren pro- 
metnovarnostni rizik. 

Podatki da je 55% avtobusov v slovenskih prevozniških 
OZD starejših od 6 let, desetina starejših od 10 let ter da se 
dnevno prepelje z javnimi cestnimi prevoznimi sredstvi nad 
milijon potnikov, terjajo posebno pozornost in ustre^° u„[®" 
panje celotne družbene skupnosti za boljšo prometno var- 

Poostren nadzor nad kolesarji, ki so ob voznikih najpogo- 
stejše žrtve in povzročitelji prometnih nezgod, je opozoril, da 
kljub povečanju kolesarskega prometa ob omejitvi porabe 
aoriv, odgovorni dejavniki še vedno niso storili dovolj 
zagotovitev boljše prometne varnosti te katerogije udeležen- 
cev v cestnem prometu. V večjih urbanih okoljih in srediscih 
mest se npr.: opuščajo posebne površine za kolesarje ter se 
prenašajo na del cestišča, ki je namenjen prometu motornih 
vozil ali hoji pešcev. Zlasti neurejene so razmere ob avtobus- 
nih postajališčih. Nadzor nad najmlajšimi kolesarji v cestnem 
prometu pa kaže, da nad polovico pregledanih koles tehnično 
ni popolnih. Napake so bile ugotovljene predvsem na svetlob- 
nih telesih in zavornem mehanizmu. 

Cestno omrežje v SR Sloveniji ne ustreza v celoti zahtevam 
sodobnega prometa . Od 4.934 kilometrov magistralnih, regi- 
onalnih in avtocest je le 2.740 kilometrov taksnih, katerih 
vozišče je širše od 5,5 m, kar pomeni spodnjo dopustno mejo 
širine vozišča, po kateri se lahko relativno varno odvija^cestni 
promet, medtem ko je od 9.404 kilometrov lokalnih cest kar 
90% ožjih kot 5,5 metra. Vzrok takšnemu stanju slovenske 
cestne mreže je v okoliščini, da občine in krajevne skupnosti 
ne rekonstruirajo cest v zadostni širini (ožje od 5,5 m), ter 
predvsem z elementi, ki ne ustrezajo temeljnim zahtevam 
sodobnega prometa kot npr.: neustrezen prečni nagib v krivi- 
nah nepravilna sestava asfaltne zmesi obrambnega sloja, 
nepravilna ureditev odvodov, majhna širina bankin, neu- 
strezna prometna signalizacija, pomanjkljiva preglednost v 

Investitorji pogosto sklicujejo komisije za tehnične pre- 
qlede cest, ko ceste še niso zgrajene do tiste stopnje, da bi 
bila na njih zagotovljena ustrezna varnost prometa, in nemo- 
lokrat z obrazložitvijo, da morajo biti ceste odprte za 
zaradi praznovanj državnih, republiških ali občinskih Pra^nl" 
kov. Zaradi časovnih stisk pri pogodbenem zaključku del na 
cesti kvaliteta vgrajenih materialov v zadnjih letih ne dosega 
kriterijev, ki so predpisani za posamezno vrsto vgrajenega 
materiala. Ugotovljeni pa so celo primeri, da so novozgrajeni 
cestni odseki odprti za promet pred izdajo ustreznega upo- 
rabnega dovoljenja ipd. Pri projektiranju gradnje al' ^kon- 
strukcije cest pogosto pristojni dejavniki (npr.: projektantske 
organizacije, izvajalci gradbenih del, inveBtitorji nadzorni 
mehanizem ipd.) ne upoštevajo v celoti predpisanih določb in 
ukrepov za ustrezno zagotovitev prometne varnosti vseh ude- 
ležencev v cestnem prometu. " „rQHct=x, 

Poseben varnostni problem na slovenskih cestah predstav- 
lja preobremenjenost vozil, ki vpliva na hitrejše poškodovanje 
vozišč ter s tem tudi na celotno prometno varnost, poleg tega 
na preobremenitve tovornih motornih vozil povzročajo 
dodatni padec potovalne hitrosti, kar nemalokrat povzroča 
nepotrebne zastoje in kolone na varnostno ogrozenejsihi pro- 
metnih odsekih (npr.: Skofljica-Bregana, Razdrto-Ajdovs- 
čina Razdrto-Ankaran, Maribor-Macelj ipd.). Razmere zao- 
struje tudi okoliščina, da se na cestah v SR Sloveniji v minu- 
lem letu ni gradilo tretjih pasov v klance, niti odstavnih pro- 
storov za vozila, kar otežuje delo v zimskih mesecih ko se iz 
prometa izločajo težja motorna vozila. Pri spremljanju in 
nadzoru zimskih vzdrževalnih del organi za notranje zadeve 
ugotavljajo, da vzdrževalci cest ne ravnajo po določilih Pravil- 
nfka o vzdrževanju in varstvu, ki je bil sprejet leta 1982 
(neopravljanje rednih pregledov kritičnih cestnih odsekov v 
zimskih mesecih, v kritičnih vremenskih razmerah ipd.). 

V sodelovanju s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu so organi za notranje zadeve namenili posebno 
pozornost prometni preventivi v okviru vseslovenske akcije 
»NIČ NAS NE SME PRESENETITI«, ki se je nadaljevala tudi v 

letu 1984, in je namenila posebno pozornost zmanjšanju 
števila prometnih nezgod z najhujšimi posledicami ter zago- 
tovitvi ugodnejših prometno-varnostnih razmer z organizi- 
rano, načrtno in permanentno aktivnostjo vseh odgovornih 
subjektov v cestnem prometu. Pri tem je bila ugotovljena vrsta 
pomanjkljivosti, ki bistveno vplivajo na varnostne razmere v 
cestnem prometu, od prometne neozaveščenosti ter neznanja 
kolesarjev in pešcev, slabe in neustrezne tehnične opremlje- 
nosti vozil, neprilagojene vožnje razmeram na cestišču, vinje- 
nosti in brezobzirnosti voznikov, do neustrezne kaznovalne 
politike, premajhne učinkovitosti inšpekcijskih služb, pre- 
majhne aktivnosti upravljalcev cest, pomanjkanja rezervnih 
delov, premajhnega angažiranja sredstev množičnega obveš- 
čanja problema vodenja različnih evidenc o cestah in ne 
nazadnje do nepoznavanja določb Zakona o varnosti cest- 
nega prometa, _ ..... 

Celotni cestno varnostni položaj v SR Sloveniji ni zadovo- 
ljiv zato so organi za notranje zadeve selektivno okrepili 
poostren nadzor predvsem nad tistimi kategorijami udeležen- 
cev, ki so bili v minulih letih pogosteje žrtve ali povzročitelji 
prometnih nezgod z najhujšimi posledicami. 

V septembru je v Sloveniji potekala akcija »VARNA POT V 
ŠOLO « V akcijo so se poleg miličnikov vključili tudi občinski 
komiteji za SLO in DS, pripadniki narodne zaščite, sveti za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter vodstva sol. 
Mesec dni trajajoča akcija je na območju posameznih uprav 
za notranje zadeve pokazala na različne uspehe. Za varnost 
otrok in mladoletnikov je bilo tako razmeroma dobro poskrb- 
ljeno ob začetku šolskega leta, med letom pa se je aktivnost 
na tem področju močno zmanjšala. Neposredno ob poteku 
akcije so prometni miličniki pregledali cestno-prometno sig- 
nalizacijo v neposredni bližini šol in drugih vzgojnoizobraze- 
valnih ustanov, načrte varnih poti v šolo, sodelovali so v 
razgovorih z učenci nižjih razredov osnovnih šol in na roditelj- 
skih sestankih, v prvih 10 dneh pouka so poostrili nadzor 
prometa in kontrolo tehnične popolnosti vozil, zlasti tistih, s 
katerimi se prevažajo otroci. V večini se je skrb za šolarje 
povsod povečala, v nekaterih okoljih pa je bila ugotovljena 
vrsta pomanjkljivosti, zlasti v krajevnih skupnostih, kjer so 
skoraj povsod zatajile komisije za varnost prometa. 

Preventivni nadzor drugih udeležencev ter samega vozišča, 
pa tudi pregledi pooblaščenih organizacij za tehnične pre- 
alede kažejo, da zaostrene ekonomske razmere niso obšle 
doaajanj v cestnem prometu. Vse številnejši so primeri 
nemarno vzdrževanih vozil, napak na zavornem in krmilnem 
sistemu, svetlobnih napravah ipd. 

Poleq preventivnega dela v šolah in neposrednega angaži- 
ranja pri varovanju otrok v prometu je bila izvedena v prete- 
klem letu še vrsta preventivnih akcij, ki so se nanašale na 
orevoze nevarnih snovi, tehnično opremljenost vozil, preobre- 
menjenost vozil ipd. Tako je bilo 42 (od 2.967) -mednih prevo- 
zov opravljenih v spremstvu milice. Pri nadzoru vozil, ki preva 
žaio nevarne snovi, organi za notranje zadeve ugotavljajo 
pomanjkljivosti, ki lahko v bodoče neposredno ogrozijo pro- 
metno, ekološko in splošno varnost ljudi, narave in premoze- 
nia V SFRJ še vedno velja evropski sporazum o prevozu 
nevarnega blaga iz leta 1970, čeprav sta izšla med terr»že dva 
nova, dopolnjena sporazuma, in sicer v letu 1978 oz. 198J. 
Zaradi tega prihaja do neusklajenosti pri kvalifikaciji nevarn h 
snovi ker domači prevozniki še vedno uporabljajo zastarele 
predpise, medtem ko tuji prevozniki upoštevajo sodobnejše 
predpise, hkrati pa je onemogočena tudi kontrola prevozov 
nevarnih snovi, ker pooblaščene in odgovorne osebe niso 
seznanjene z dopolnjenima evropskima sporazumoma o pre- 
vozu nevarnih snovi. Zakon o prevozu nevarnih snovi predpi- 
suje določeno in nujno potrebno opremo za prevoz teh snovi, 
ki Da je ni mogoče nabaviti na domačem trgu, poleg tega pa je 
uvoz te opreme omejen. Temeljna pomanjkljivost, ki jo organi 
za notranje zadeve ugotavljajo, je, da večina odgovornih oseb 
v organizacijah združenega dela, ki skrbe za prevoz nevarml\ 
snovi, voznikov in njihovih spremljevalcev, ni ustrezno uspo- 
sobljena za tovrstno opravljanje del, prav tako pa v SFRJ m 
izdelan katalog nevarnih snovi s proizvajalci, predelovalci in 
uporabniki. Prometne poti, kjer poteka prevoz neva^nll\sno^; 
so poqosto speljane prek območij z zajetji pitne vode. Čeprav 
je parkiranje vozil, ki prevažajo nevarno snov prepovedano v 
naseljenih krajih, na območju SR Slovenije doslej se "'bilo 
zgrajeno nobeno ustrezno parkirišče za tovrstna vozila, poleg 
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tega pa tudi carinska služba na mejhnih prehodih ni ustrezno 
usposobljena za kvalitetnejši in strokovnejši nadzor prometa 
nevarnih snovi prek državne meje. Zaradi varčevanja in zniže- 
vanja večine stroškov za prevoz nevarnih snovi delavci orga- 
nov za notranje zadeve ugotavljajo primere, ko proizvajalec 
oz. prevoznik namerno nevarno snov deklarira za nenevarno. 
Neurejenost kontrole in nadzora prevoza nevarnih snovi prek 
mednarodnih mejhnih prehodov (po zakonu o prevozu nevar- 
nih snovi v mednarodnem prometu bi morala kontrolo in 
nadzor opravljati carinska služba - op.) izkoriščajo predvsem 
francoski in italijanski prevozniki nevarnih snovi. Tako so npr. 
lani organi za notranje zadeve obravnavali primer franco- 
skega voznika, ki je vstopil na mejhnem prehodu Fernetiči s 
potvorjeno dokumentacijo o prevozu akrilata, ob ogledu puš- 
čajoče cisterne pri Županji pa je bilo ugotovljeno, da voznik 
dejansko prevaža zelo nevarno strupeno snov. 

Prometni miličniki so lani stehtali tudi 974 tovornih motor- 
nih vozil. Vsa vozila so bila preobremenjena ali pa je bila 
prekoračena njihova osna obremenitev. V 640 primerih so bile 
podane ovadbe za gospodarski prestopek ali predlogi za 
uvedbo postopka sodniku za prekrške, v 334 primerih pa so 
bili kršitelji zaradi manjših preobremenitev le opozorjeni. 

Organi za notranje zadeve so z Republiškim prometnim 
inšpektoratom in Združenjem cestnih podjetij SR Slovenije v 
minulem letu redno sodelovali pri pdkrivanju in evidentiranju 
nevarnih mest na cestah in nevarnih cestnih odsekov. V 
strokovnih komisijah za pripravo normativnih aktov, tehnične 
preglede cest, odpravo nevarnih mest na cestah, vzpostavitev 
medkrajevnih avtobusnih linij ipd., so predstavniki organov za 
notranje zadeve prispevali pomemben delež k reševanju 
nastale prometne problematike. 

Inšpektorji oddelka za varnost prometa RSNZ SRS so v letu 
1984 redno sodelovali pri tehničnih pregledih novozgrajenih 
ali rekonstruiranih cest in drugih prometnih objektov, pri 
pomembnejših spremembah oziroma novih ureditvah pro- 
meta (npr. začasna ureditev prometa v času turistične sezone 
na območju mesta Piran, na obvoznicah pri rekonstrukcijskih 
delih v Ljubljani, prometno-tehnična ureditev prometa v Kra- 
nju ipd.), pri izdelavi pravilnika o označitvi in osvetlitvi preho- 
dov za pešce, pravilnika o zavarovanju del na cesti, pri pri- 
pravi standardov s področja cestnega prometa, v medrepubli- 
ški delovni skupini za enotno statistično obdelavo podatkov 
registriranih motornih in priklopnih vozil, pri pripravi pravil- 
nika o neprometnih znakih, skupaj s Fakulteto za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, pa sodelujejo organi za notranje 
zadeve pri raziskavi možnosti uporabe helikopterjev pri verti- 
kalnem snemanju situacij ob prometnih nezgodah. 

Posebna skrb je bila lani namenjena strokovnemu usposab- 
ljanju in izobraževanju miličnikov na postajah prometne 
milice, ki je potekala v skladu z letnim programom usposab- 
ljanja. Izkušnje kažejo, da bo potrebno v bodoče posebno 
pozornost nameniti novo premeščenim delavcem na postaje 
prometne milice ter delavcem milice na postajah s splošnim 
delovnim področjem, ki opravljajo oglede krajev prometnih 
nezgod. V letu 1984 se je nadaljevalo usposabljanje promet- 
nih miličnikov za kontrolorje tehničnih pregledov. 

Inšpektorji oddelka za varnost prometa v RSNZ SRS so v 
okviru vzgojno-izobraževalnega dela v letu 1984 nudili pomoč 
ter opravili vrsto razgovorov in predavanj v zvezi z uveljavlja- 
njem določb Pravilnika o skupnem trajanju vožnje vozila, 
počitkih voznikov in načinu dela dvojnih posadk, ki je začel 
veljati 1. 9. 1984. Organiziranih je bilo tudi več predavanj na 
temo »Traktor in njegovo varno vključevanje v promet«. 
Stalno pa poteka sodelovanje z AMZS ter združenji šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije. 

Boljšo prometno varnost je mogoče zagotoviti le s preven- 
tivo, medtem ko naj represiva služi le za regulativ, znotraj 
katerega je treba spoštovati in vzdrževati načela Zakona o 
prometni varnosti. Osnovnih načel se sicer vse institucije, ki 
se ukvarjajo s prometom in prometno varnostjo, držijo. Neka- 
teri podatki o povzročiteljih terjajo tudi temeljit premislek 
temeljnih načel in prakse preventivne in kaznovalne politike 
pravosodnih organov, hkrati pa je treba prek dosledno 
vodene evidence o kršitvah zaostriti kaznovalno politiko do 
večkratnih ali stalnih kršiteljev cestnoprometnih predpisov. 
Promet in prometna varnost predstavljata nedeljiv sistem, v 
katerem ne more biti prostora za improvizacijo, zato ni 
mogoče za izboljšanje prometne varnosti sprejemati kratko- 
ročnih ukrepov. 

1. Ukrepi organov za notranje zadeve pri 
kontroli in urejanju cestnega prometa 

Napori organov za notranje zadeve, svetov za preventivo in 
varnost v cestnem prometu ter drugih dejavnikov za večjo 
samozaščitno ozaveščenost udeležencev v cestnem prometu 
v minulem letu niso v celoti potrdili širših družbenih pričako- 
vanj, kar terja od odgovornih dejavnikov strokovnejši premi- 
slek ter poglobljeno oceno dosedanjih preventivnih aktivno- 
sti, ker mandatno kaznovanje ali prijavljanje sodniku za prekr- 
ške v vseh primerih ne daje željenih rezultatov. Občani se še 
vedno v prevelikem številu pojavljajo pred pristojnimi organi 
za storjene prometne prekrške. 

Z vidika odgovornosti in samozaščitne ozaveščenosti so 
zaskrbljujoči nekateri pojavi izrazito negativnih skrajnosti. Iz 
leta v leto ugotavljamo veliko število primerov, ko povzročite- 
lji prometnih nezgod pobegnejo s kraja dejanja in pustijo 
žrtev svojega dejanja poškodovano na cesti. V letu 1984 je s 
kraja prometne nezgode pobegnilo 221 (239) voznikov, pov- 
zročiteljev težjih prometnih nezgod, med katerimi je bilo 17 
(25) s smrtnim izidom. Neraziskanih je ostalo 67 pobegov, od 
tega 2 s smrtnim izidom. Največ pobegov že več let beležimo 
na območju mariborske regije. Med nezgodami s pobegom 
niso všteti pobegi, kjer je nastala samo gmotna škoda. 

Kljub večji preventivni kontroli in skrbi za urejenejši promet 
na slovenskih cestah ter naporom, da se represivno ukrepa le 
v primerih, ko je to glede na težo kršitve in nastale posledice 
nujno, kažejo ukrepi miličnikov in nekateri pojavi med vozniki 
(vinjenost, pobegi s kraja prometne nezgode ipd.) na vrsto 
slabosti v prometno-varnostni kulturi. 

Miličniki so v letu 1984 zaradi kršitve cestnoprometnih 
predpisov napisali 77.342 (81.270) predlogov za uvedbo 
postopka o prekršku zoper 80.541 (81.272) udeležencev v 
cestnem prometu, od tega zoper 1.096 (989) tujcev. V 24.494 
(24.923) primerih so enote milice ukrepale zoper kršitelje, ki 
so vozili v cestnem prometu pod vplivom alkohola, v 11.605 
(10.566) primerih, ker so vozili brez vozniškega dovoljenja, v 
6.662 (7.464) primerih zaradi nepravilne ali neuporabe luči v 
prometu, v 5.359 (5.306) primerih zoper voznike, ki so vozili 
neregistrirana motorna vozila, v 4.511 (6.067) primerih zoper 
voznike, ki niso ustavili pred rdečo lučjo itd. - 

Na mestu prekrška je bilo izrečenih 210.507 denarnih kazni 
ali 2,1% manj kot leta 1983, od tega jih je bilo plačano na 
mestu 190.796 ali 90,6% kazni. Zoper izrečene kazni je bilo 
vloženih 438 pritožb, od katerih jih jebilo 285 ugodno rešenih. 

Zaradi tehničnih napak, poškodb pri prometnih nezgodah, 
nepravilno naloženega ali zavarovanega tovora, vožnje prek 
dovoljenih dimenzij oz. osnega pritiska, poteka veljavnosti 
registracije, zaradi počasne vožnje in drugih razlogov, je bilo 
iz prometa izločenih 60.241 (78.556) motornih vozil. Zaradi 
tehničnih okvar na vozilih in poteka veljavnosti registracije je 
bilo začasno odvzetih 8.449 (8.731) prometnih dovoljenj, 
2.007 (1.924) registrskih tablic ter 294 (381) potrdil o uporabi 
tablice .Preizkušnja'. Zaradi hujših prekrškov je bilo začasno 
odvzetih 18.707 (19.318) vozniških dovoljenj, od tega 18.202 
(18.936) ali 97,3% zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Milič- 
niki so opravili oz. odredili ugotavljanje alkohola za 23.794 
(26.354) udeležencev v cestnem prometu in to v 3.766 prime- 
rih ob prometni nezgodi, v 20.028 primerih pa ob kontroli 
prometa. V 21.093 primerih so opravili miličniki preizkus 
vinjenosti sami, v 2.701 primeru pa so voznike napotili na 
strokovni odvzem krvi in urina. 28 voznikov motornih vozil pa 
so miličniki napotili na zdravniški pregled zaradi utemelje- 
nega suma vožnje pod vplivom mamila oziroma zdravila. 

Zoper organizacije združenega dela je bilo podanih 1.289 
(809) ovadb za gospodarske prestopke, od tega v 476 primerih 
zaradi prevelike obremenjenosti vozila, v 483 zaradi neizpol- 
njevanja predpisanih pogojev o dimenziji, skupni teži ali osni 
obremenitvi vozila, ali ker vozila niso imela brezhibnih naprav 
za upravljanje, ustavljanje, naprav za spajanje vlečnega in 
priklopnega vozila, tahografa ali pnevmatik, v 92 zaradi neiz- 
vajanja stalnega nadzorstva nad tem, ali so izpolnjeni za 
voznike predpisani delovni pogoji, ali so vozila tehnično brez- 
hibna in ali so izpolnjeni z drugimi predpisi določeni pogoji, 
od katerih je odvisna varnost cestnea prometa, v 86, ker 
vozniku, ki vozi motorno vozilo, težko nad 3.500 kg, pred 
začetkom delovnega dne ni bil zagotovljen 10-urni nepretraan 
počitek itd. 
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Miličniki so lani izrekli 481 (624) varnostnih in 314 (346) 
vzgojnih ukrepov ter 95.703 pisna opozorila (2.983-od 12.8. 
-31 12 1983). V 389 primerih so bile opozorjene na ugotov- 
ljene pomanjkljivosti na cestah, ki so neposredno ogrožale 
varnost ali potek prometa, pristojne organizacije za vzdrževa- 
nje cest, v 36 primerih pa je bila zaradi večjega obsega 
pomanjkljivosti na to opozorjena tudi pristojna samoupravna 
interesna skupnost za ceste, v 55 primerih so bile o nepravil- 
nostih obveščene druge institucije, v 1 primeru pa je bila 
podana zahteva, da se zaradi varosti prestavi avtobusno po- 
stajališče. 

Med vzgojnimi ukrepi je bilo v 48 primerih določeno 
ponovno preverjanje znanja pravil o prometnih znakih, v 12 
primerih ponovno preverjanje spretnosti vožnje z motornim 
vozilom, v 165 primerih je bilo določeno oboje, v 89 primerih 
pa so bili izrečeni drugi vzgojni ukrepi. 
2. Prometne nezgode 

Leta 1984 je bilo na slovenskih cestah obravnavanih 18.972 
prometnih nezgod ali 3,6% več kot v letu 1983, od tega 5.546 

nezgod z mrtvimi ali s telesno poškodovanimi, ki so terjale 
492 (527) človeških življenj, 2.443 (2.557) občanov pa je bilo 
huje in 4.931 (3.317) lažje poškodovanih. Miličniki so na 
zahtevo udeležencev v prometu sodelovali pri ogledu 9.689 
(8.425) prometnih nezgod z manjšo gmotno škodo, 2.893 
(2.684) prometnih nezgod pa so obravnavali kot dogodek. V 
844 (1.129) prometnih nezgodah z večjo gmotno škodo je 
nastalo po splošni oceni delavcev organov za notranje zadeve 
za 213,442.939, (177,551.200,0) dinarjev gmotne škode. 

Število prometnih nezgod z mrtvimi in telesno poškodova- 
nimi se je v primerjavi z letom 1983 zmanjšalo za 8,6%. V 
prometnih nezgodah je življenje izgubilo 6,6% manj ljudi, 
4,5% manj je bilo huje, 7,3% manj pa lažje poškodovanih. 
Življenjsko najbolj ogrožena kategorija udeležencev v pro- 
metu so vozniki osebnih avtomobilov (24,8% vseh mrtvih v 
letu 1984), sledijo pešci (24,4%), potniki oz. sopotniki (17,5%), 

■ kolesarji (12,4%) itd. V prometnih nezgodah je bilo lani poško- 
dovanih 2.410 potnikov (32,7%), sledijo vozniki osebnih avto- 
mobilov (1.823), kolesarji (1.521), pešci (1.082) itd. 

Vzrok 

1. Hitrost 
2. Preh. in vož. mimo stoj. voz. 

3. Srečanje 
4. Vključ. v pr. zavij., obrač. in vzratna vožnja 
5. Prednost vožnje 

6. Stran in smer vožnje 
7. Ustavljanje in parkiranje 
8. Psih. stanje voznika 
9. Izkušenost voznika 

10. Ostale nepraviln. voznika 
11. Nepravil. pešca, jezd. in vod. ž. 

12. Nepr. zapornic in drug. oseb 
13. Nepravilnost potnika 
14. Tehnično stanje vozila 
15. Tovor na vozilu 
16. Cesta 
17. Oprema ceste 
18. Drugi objektivni faktorji    

Skupaj Način nezgode 
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33 

' 1 
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9 

13 
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13 
26 
74 
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96 

2 
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Padec 

z vozi|| 
1 

1 
17 

2 
17 

2 

Ostalo 

11 
3 
3 

2 
2 

1 
1 

2 
2 
1 

Skupaj 5.546 2.611 1.016 674 1.149 73 14 

Hitrost je bila lani vzrok 35% prometnih nezgod, v 17,7% je 
bil vzrok neupoštevanje prednosti vožnje, v 13,9% psihofi- 
zično stanje voznika, v 9,4% vožnja po delu vozišča, ki je 
namenjen vožnji v nasprotni smeri itd. Prevelika hitrost je v 
letu 1984 terjala 1.924 prometnih nezgod, od tega so v 72,3/o 
prehitro vozili vozniki osebnih avtomobilov, v 11,8% kolesarji, 
v 7,4% vozniki motornega kolesa, v 5,1% vozniki tovornjaka 

Vožnja pod vplivom alkohola je bila neposredni vzrok 657 
prometnim nezgodam ali 11,1%, vinjeni povzročitelji pa so bili 
v 62,3% vozniki osebnega avtomobila, v 27,1% kolesarji, v 
5,2% vozniki motornih koles, v 2,7% vozniki tovornjaka, v 
2 6% traktoristi itd. V vinjenem stanju je povzročilo prometno 
nezgodo 15,5% vseh kolesarjev, 13,1% voznikov osebnih avto- 
mobilov, 11,2% voznikov motornih koles, 11,6% traktoristov in 
4,8% voznikov tovornjaka. Nad slovenskim povprečjem po 
deležu prometnih nezgod, katerim je bil neposredni vzrok 
vinjenost voznika (11,8%) se nahajajo UNZ Murska Sobota 
(20,3%), Slovenj Gradec (17,4%), Ljubljana mesto (15,6%), 
Maribor (14,1%) in Krško (13,9%). 

Tehnična brezhibnost vozil je eden bistvenih dejavnikov 
prometne varnosti. Na posvetovanju o organizaciji in kakovo- 
sti tehničnih pregledov motornih in priključnih vozil so ugoto- 
vili, daje motiv za opravljanje tehničnih pregledov v nekaterih 
mestih - zlasti tam, kjer se več organizacij ukvarja s tehnič- 
nimi pregledi in so si z ekonomskega vidika konkurenčne — 
včasih komercialen, zato bi jih bilo treba ustrezneje organizi- 
rati in samoupravno povezati, pa tudi uskladiti merila in evi- 
denco opravljenih tehničnih pregledov. 

Večino tehnično varnostnih normativov za posamezne 
naprave na vozilih urejajo mednarodni predpisi, sprejeti na 
podlagi sporazuma o enotnih pogojih za homologacijo 
naprav in opreme motornih vozil. Podpisnik je tudi Jugosla- 
vija. Med več kot 40 pravilniki, ki jih je sprejela organizacija 

ECE pri ONZ, jih je Jugoslavija podpisala le polovico, in sicer 
predvsem tiste, ki so v skladu z našim procesom proizvodnje 
in domačimi predpisi. Ob strani so ostali pravilniki, ki zade- 
vajo višjo stopnjo varnosti voznikov in potnikov, odpornost 
vozil proti čelnim in bočnim trčenjem, optimalni odstotek 
škodljivih in strupenih sestavin v izpušnih plinih, pa tudi nižjo 
stopnjo hrupa. S tega vidika narašča nevarnost prometnih 
nezgod, ker potniki in vozniki niso ustrezno zavarovani. 

93,9% prometnih nezgod so povzročili leta 1984 vozniki, 6% 
pešci, 12 prometnih nezgod pa potniki. Od 5200 prometnih 
nezgod, ki so jih povzročili vozniki, so 3125 (60,1%) nezgod 
povzročili vozniki osebnih avtomobilov, 1148 (22,1%) kole- 
sarji 373 (7,2%) vozniki tovornih avtomobilov, 304 (5,8%) 
vozniki motornih koles, 147 (2,8%) traktoristi, 90 (1,7%) voz- 
niki avtobusov in 12 vozniki drugih motornih vozil. Tuji držav- 
ljani so povzročili 163 prometnih nezgod, od tega 22 nezgod s 
smrtnim izidom, 141 prometnih nezgod pa je imelo za posle- 
dico lažje oziroma huje telesno poškodovane. 

Vozniki JLA so povzročili v letu 1984 18 prometnih nezgod. 
Življenje so izgubile 3 osebe, 47 pa je bilo poškodovanih. V 4 
primerih je bil vzrok prometne nezgode neupoštevanje pred- 
nosti, v 2 primerih pa neizkušenost voznika, nepravilna smer 
vožnje, nepravilnost pešca oziroma vodiča živali. 

Otroci in mladoletniki so bili udeleženi v 1157 prometnih 
nezgodah (20,9% vseh prometnih nezgod na slovenskih 
cestah). Življenje je izgubilo 48 mladoletnikov in otrok (9,8% 
vseh mrtvih v prometnih nezgodah), poškodovanih pa je bilo 
1251 otrok in mladoletnikov ali 17% vseh poškodovanih na 
cestah v naši republiki. 16 mrtvih v cestnih nezgodah je bilo 
mladoletnikov, 16 osnovnošolcev, 10 starih od 4 do 7 let, 4 
otroci pa so bili stari do 4 let. Huje oziroma laže poškodovanih 
ie bilo 573 (45,8%) mladoletnikov, 426 (34,1%) osnovnošolcev, 
157 (12,5) otrok, starih od 4 do 7 let in 95 (7,6%) otrok v 
starosti do 4 let. 
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VII. DRŽAVLJANSKA IN OSEBNA STANJA TER 
DRUGA UPRAVNA OPRAVILA 

1. Sprejemi in odpusti iz državljanstva SRS in 
SFRJ 

V letu 1984 je bilo v državljanstvo SRS in SFRJ sprejetih 15 
(11) tujih državljanov, ki so imeli pred tem čilsko (4), ameriško 
(2), oz. libanonsko (2) državljanstvo, po eden pa je bil držav- 
ljan Avstrije, NDR, CSSR, Argentine, Urugvaja, Kanade in 
Avstralije. Prošnja za sprejem v državljanstvo je bila iz razloga 
varnosti države (v 92% primerov) zavrnjena 20 prosilcem, 2 
osebam je bilo izdano zagotovilo za sprejem v državljanstvo z 
dvoletno veljavnostjo, v 9 primerih pa je bil izdan sklep o 
ustavitvi postopka. 

Za ponoven sprejem v državljanstvo SRS in SFRJ oz. za 
dvojno državljanstvo je v letu 1984 zaprosilo 12 naših delav- 
cev na začasnem delu v tujini. Vsi prosilci so poročeni s tujimi 
državljani in bivajo v tujini ter se ne nameravajo za stalno 
vrniti v SFRJ, za državljanstvo SRS oz. SFRJ pa so prosili 
zaradi nakupa nepremičnin, gradnje počitniških hišic oz. de- 
dovanja. 

Za odpust iz državljanstva SRS in SFRJ je zaprosilo 1010 
(792) naših državljanov, od tega je bilo 712 prošenj ugodno 
rešenih, 41 pa zavrnjenih. 20% prosilcev je zahtevalo le fik- 
tivno odločbo o odpustu iz državljanstva oz. je izrazilo željo 
po ohranitvi državljanstva SFRJ in SRS, kar kaže na zaostreno 
politiko zaposlovanja ter asimilacijsko politiko predvsem v 
Zvezni republiki Nemčiji. Odpuščeni so sprejeli državljanstvo 
ZRN (463), Avstrije (217) itd. Med njimi ima 4,9% oseb kon- 
čano visoko in višjo, 12,8% srednjo, 23,2% nepopolno sred- 
njo, 30,8% osnovno šolo, 4,5% oseb pa je brez izobrazbe. 
Razlogi za odpust so bili v 71% ekonomske narave, v 18% 
zakonska zveza s tujim državljanom in v 11% asimilacijska 
politika. 

Lani je bilo zaradi dolgoletnega prebivanja v SR Sloveniji 
sprejetih v državljanstvo SR Slovenije 47 (30) državljanov 
drugih socialističnih republik, od tega 19 državljanov SR 
Hrvatske, 13 državljanov SR Srbije, 6 državljanov SR Črne 
gore, 5 državljanov SR Makedonije in 4 državljani SR Bosne in 
Hercegovine. 

2. Dvojno državljanstvo 
Doslej je evidentiranih nad 9 tisoč dvojnih državljanov, z 

dopolnitvijo evidence pa bo število preseglo 10.000. Kot eden 
izmed vzrokov za nastajanje dvojnih državljanov je pridobitev 
tujega državljanstva brez odpusta iz državljanstva SFRJ oz. 
SRS. Dvojni državljani povzročajo probleme pri izvajanju 
zakonov SFRJ in odločb jugoslovanskih sodišč in upravnih 
organov, saj v večini nimajo aktivnega odnosa do naše druž- 
benopolitične ureditve, temveč le izkoriščajo pravice, ki jim 
kot državljanom SFRJ pripadajo, kjer gre predvsem za pravice 
do posedovanja nepremičnin in brezplačnega zdravstvenega 
varstva, kar pa povzroča proteste krajanov. 

Dvojni državljani so v večini poročeni s tujci, njihovi otroci 
žive v drugi državi, zato ob dedovanju prihajajo nepremičnine 
v SFRJ v last tujcev, to pa predvsem v obmejnih občinah 
(Kopersko) predstavlja eno pomembnih komponent var- 
nostne problematike. Tako imajo osebe, ki izvirajo iz bivše 
cone B in iz priključenega ozemlja ter prebivajo v Italiji, 
italijansko državljanstvo, kljub temu, da bi jim moralo po 
mednarodnih pogodbah prenehati. Poseben problem pa 
predstavljajo osebe, ki so pridobile državljanstvo SFRJ po 
določbah Osimskih sporazumov, vendar zavračajo sprejetje 
jugoslovanskih dokumentov. Za odpust iz državljastva SFRJ 
je zaprosilo le 10 oseb, od tega je bila 2 osebam odločba 
odpravljena, ker se v roku enega leta nista izselili. Po odpravi 
odločbe osebe vložijo novo prošnjo za odpust in tako stalno 
menjujejo svoj status v SFRJ; leto dni prebivajo v Jugoslaviji 
kot tujci, 2 do 3 mesece kot državljani SFRJ itd. Pri tem pa 
nastajajo težave v zvezi z lastništvom nepremičnin, ki bi 
morale biti nacionalizirane ob odpustu iz državljanstva SFRJ. 

3. Osebna stanja 
V matične knjige je bilo lani vpisanih 28.702 (29.593) rojstev, 

11.766 (11.814) zakonskih zvez in 21.050 (21.761) smrti, evi- 

dentirano pa je bilo tudi 2894 zaznamkov o razvezah. V 
primerjavi z letom prej se je število rojstev zmanjšalo za 3%, 
število zakonskih zvez za 0,4% in število smrti za 3,3%. Občin- 
ski upravni organi so izdali 271.063 izpiskov iz matičnih knjiq 
ali 0,9% manj kot leto prej. 

Priimek je spremenilo 3162 (2.576) oseb, ime 5853 (2539), 
priimek in ime pa 422 (271) oseb. V letu 1984 je občinskim 
organom za notranje zadeve večje težave povzročalo usklaje- 
vanje osebnih imen ob izdaji novih osebnih izkaznic, ker v 
povojnih in okupacijskih matičnih knjigah imena osebna 
imena niso vpisana tako, kot jih občani uporabljajo v javnem 
in pravnem prometu, zato je Republiški sekretariat za notra- 
nje zadeve SR Slovenije izdal več navodil za enotno delo na 
tem področju ter navodilo občinskim upravnim organom za 
notranje zadeve, da osebna imena pripadnikov madžarske in 
italijanske narodnosti glede na ugotovljeno dejansko stanje, 
uskladijo s popravki. Ker pa popravek avtomatično zadeva 
tudi prednike oz. zakonce in potomce, prihaja v mnogih 
primerih do sporov med sorodniki. 

4. Prijave in odjave občanov 
Lani je na novo prijavilo prebivališče 33.475 (38.717) obča- 

nov. Stalno prebivališče je odjavilo 30.140 (35.743) oseb. 
Spremembo stalnega prebivališča je prijavilo 88.344 (61.488) 
oseb. 

V istem obdobju je bilo podanih 1,520.605 (1,498.613) prijav 
začasnega prebivališča s kopijo iz knjige gostov ter 133.755 
(95.371) prijav in 86.762 (79.641) odjav na obrazcu-kartončku. 
Začasno je bilo 31. 12. 1984 na območju naše republike 
prijavljenih 100.843 (157.166) oseb. 

Prenočišče je v letu 1984 začasno nudilo v Sloveniji 277 
gostinskih organizacij, 538 počitniških domov, zdravilišč in 
podobno, 418 organizacij združenega dela, ki so organizirale 
začasno nastanitev svojih delavcev, 262 zasebnih gostilničar- 
jev in 2.375 zasebnikov. 

Ob ugotavljanju dejanskega bivanja na naslovu stalnega 
bivališča so občinski upravni organi za notranje zadeve v 311 
primerih izdali odločbo o črtanju iz registra stalnega prebival- 
stva, v 66 primerih pa so občanom zavrnili prijavo stalnega 
bivališča zaradi dajanja neresničnih podatkov. 

5. Osebne izkaznice 
Da bi hitro in brez težav ter v skladu z rokom (oktober 1984) 

zamenjali "osebne izkaznice občanov, so občinski upravni 
organi za notranje zadeve, kljub kadrovskim težavam, organi- 
zirali zamenjavo po krajevnih uradih, krajevnih skupnostih in 
večjih organizacijah združenega dela. Od 1. 7. 1981 je bilo 
izdanih 1.891.798 osebnih izkaznic, od teqa v letu 1984 
584.113. 

Ker je veliko število občanov vložilo prošnjo za izdajo nove 
osebne izkaznice šele v avgustu oz. septembru 1984, bodo 
pristojni organi v začetku leta 1985 izdali še 97.400 osebnih 
izkaznic. 

6. Registracija vozil na motorni pogon in vozniki 
motornih vozi! 

Konec leta 1984 je bilo v Sloveniji registriranih 653.604 vozil 
na motorni pogon ali 4,8% več kot v letu prei, od tega 489.373 
(466.003) osebnih avtomobilov, 71.290 (67.337) traktorjev 
45.425 (43.432) motornih koles, 29.579 (28.327) tovornih vozil! 
3.096 (2.823) avtobusov. 

Na podlagi inšpekcijskih pregledov je bilo ugotovljeno, da 
se registracija in podaljšanje veljavnosti registracije izvaja 
zadovoljivo, vzroki netočne in neažurne evidence registrira- 
nih vozil pa so neažurno odvzemanje registrskih tablic vozil, 
ki jim je potekla veljavnost registracije; neažurno vnašanje 
podatkov v evidenčni karton; neažurnost pri terminalskem 
vnosu podatkov v računalnik Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve; nedoslednost pri vpisu matičnih številk in 
šifre dejavnosti v obrazec EOP-31 in neažurnost pri vnosu 
podatkov v računalnik RSNZ za občine, ki nimajo terminalov. 

Pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregle- 
dov vozil na motorni pogon in priklopnih vozil so lani opravile 
603.001 (558.548) tehničnih pregledov in pri tem ugotovile 
razne pomanjkljivosti pri 256.218 (207.842) vozilih. V okviru 
rednega strokovnega nadzora je bilo opravljenih 47 inšpekcij- 
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sko-nadzornih pregledov organizacij, ki so pooblaščene za 
opravljanje tehničnih pregledov. V letu 1984 je bilo v okviru 
rednega izobraževanja organiziranih 6 seminarjev, ki se jih je 
udeležilo 236 delavcev organizacij, ki so pooblaščene za 
opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil in 64 delavcev 
milice, izpit za kontrolorja tehničnih pregledov pa je opravilo 
61 kandidatov, od tega 46 prometnih miličnikov. 

Ob koncu leta 1984 je bilo v naši republiki 678.098 (659.888) 
voznikov motornih vozil vseh kategorij, 66.961 (61.575) vozni- 
kov koles z motorjem, delovnih strojev in motokultivatorjev 
ter 15.642 (nad 15.000) voznikov traktorjev. 

V SR Sloveniji deluje 17 centrov za opravljanje vozniških 
izpitov, od tega jih ima 7 profesionalne delavce. V letu 1984 je 
začela z delom »šola za inštruktorje«, v kateri je pridobilo 
ustrezno izobrazbo 26 slušateljev, program dodatnega izobra- 
ževanja pa je uspešno opravilo 980 kandidatov. 

7. Potne listine in druga upravna opravila v 
zvezi s prehajanjem državne meje 

Zaradi spremembe zakona o potnih listinah iz leta 1979, je v 
letu 1984 potekel rok veljavnosti približno 430.000 izdanim 
potnim listom, v zadnjih dveh mesecih leta pa je pričelo 
primanjkovati tudi obrazcev potnih listov, ki jih Zavod za 
izrado novčanika iz Beograda ni izdelal v zadostnih količinah. 
Organi za notranje zadeve so tako lani izdali 92.290 (24.200), 
podaljšali pa 56.350 (4.621) potnih listin. Za potovanja v 
države, s katerimi naša država nima urejenih diplomatskih in 
konzularnih odnosov, je bilo izdanih 3.340 (2.340) vizumov. 

Občinski upravni organi so zaradi postopka pred sodiščem, 
obsodbe na zaporno kazen, varstva javnega reda in miru, 
interesa obrambe države, mednarodnih in drugih razlogov ter 
neporavnanih premoženjsko-pravnih obveznosti zavrnili 
izdajo oz. podaljšanje potne listine 78 (85) občanom. 

Potne listine so bile odvzete 400 (682) občanom. Proti 
odvzemu je bilo vloženih 70 pritožb, od katerih je bil v 36 
primerih sprožen upravni spor, v 3 primerih pa zahteva za 
izreden preizkus sodne odločbe. 

Občani so zaprosili za izdajo 971 (712) duplikatov potne 
listine, od tega je bilo zavrnjeno 6 vlog. 

Diplomatsko-konzularna predstavništva SFRJ so v letu 1984 
poslala v reševanje 590 (565) zahtevakov naših državljanov za 
izdajo ali podaljšanje veljavnosti potne [istine. Soglasje je bilo 
izdano za 323 potnih listin za stalno prebivanje v tujini, za 175 
potnih listin za začasno prebivanje v tujini ter v 6 primerih za 
podaljšanje veljavnosti potne listine. V 43 primerih soglasje ni 
bilo izdano, v reševanju pa je še 44 zahtevkov. Naši državljani 
so na diplomatsko-konzularnih predstavništvih SFRJ zaprosili 
za izdajo 115 duplikatov potne listine, ker so jo izgubili ali pa 
jim je bila ukradena; diplomatsko-konzularna predstavništva 
so izdala 103 duplikate potnih listin. Diplomatsko-konzularna 
predstavništva SFRJ so posredovala tudi 99 (176) zahtevkov 
jugoslovanskih državljanov za izdajo vizumov za tuje potne 
listine. Za 98 zahtev je bilo izdano soglasje, v 1 primeru pa je 
bila zahteva zavrnjena, ker je oseba posedovala jugoslovanski 
potni list. . 

V letu 1984 je bilo izdanih 31.185 (79.003) maloobmejnih 
prepustnic, 70.090 (58.937) pa je bilo obnovljenih. 

Občinski upravni organi so izdali 14.521 (41.516) potrdil za 
oprostitev plačila depozita. 

8. Orožje, strelivo in eksplozivne snovi 
Konec leta 1984 je imelo v Sloveniji 34.293 (34.805) občanov 

orožne liste, 5.884 (5.219) občanov pa je imelo dovoljenje za 
posest orožja. Skupno so imeli občani v republiki v rabi ali 
posesti 64.333 (54.605) kosov različnega orožja ali 9.728 več 
kot leto prej, organizacije združenega dela in druge organiza- 
cije pa so imeli v posesti 8.471 kosov različnega orožja. 

Občinski upravni organi za notranje zadeve so v preteklem 
letu izdali občanom 724 (677) dovoljenj za nabavo 19.838 
(19.050) nabojev za samokrese, 2 dovoljenji za nabavo 100 
plinskih nabojev ter 103 dovoljenja za nabavo 2.000 kg eks- 
ploziva, 1.328 vžigalnih kapic, 3.045 metrov vžigalne vrvice in 
214.840 kosov gospodarskega streliva. Pravnim osebam pa je 
bilo v letu 1984 izdanih 349 dovoljenj za nabavo 10,947.818 kg 
eksplozivnih snovi, 6,999.760 vžigalnih kapic, 7,291.464 
metrov vžigalne vrvice ter 2,493.890 kosov gospodarskega 
streliva. 

V upravnem postopku je bilo odvzetih 358 (345) kosov 
raznega orožja, ker so ga občani posedovali brez orožnega 
lista ali pa so nastopili drugi razlogi za odvzem orožja v skladu 
z Zakonom o orožju. V letu 1984 je bilo na območju SR 
Slovenije ukradenih 16 kosov orožja. 

V organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo s prome- 
tom orožja in streliva, v delavnicah za popravilo orožja, strel- 
skih in podobnih organizacijah so občinski upravni organi za 
notranje zadeve v letu 1984 opravili 175 pregledov izvajanja 
predpisov o vzdrževanju in hrambi orožja ter ugotovili, da 
večina organizacij ravna z orožjem v skladu z obstoječimi 
predpisi. 

Zaradi neprevidnega ali malomarnega rokovanja z orožjem 
je bilo lani 16 (9) smrtnih nesreč (v 8 primerih z neprijavljenim 
orožjem), v 9 (9) so bili občani huje telesno poškodovani, v 20 
(8) pa lažje. 

9. Združevanje občanov, javne prireditve in 
shodi 

V SR Sloveniji je bilo ob koncu leta 1984 registriranih 9.846 
(9.549) društev, klubov in drugih družbenih organizacij, v 
republiški register pa je bilo vpisanih 685 (676) društev. 

Pristojnim organom je bilo lani priglašenih 11.972 (11.727) 
javnih shodov in prireditev, od tega za 11 (5) ni bilo izdano 
dovoljenje V skladu z Zakonom o javnih shodih in prireditvah 
je bilo izdanih 567 (686) dovoljenj, 11 (13) zahtevkov pa je bilo 

Verskim skupnostim so pristojni organi izdali 1.297 (1.383) 
dovoljenj za verske obrede izven cerkvenih objektov, zavrnili 
pa so 14 (16) zahtev. 

10. Tuji tisk 
Za vnos in razširjanje tujega tiska so v Sloveniji registrirane 

4 organizacije združenega dela, republiški organi pa ga spre- 
jemajo neposredno. . 

Lani je bilo odvzeto 3.940 (3.169) izvodov tujih tiskanin, od 
tega 3.385 (2.594) fizičnim ter 555 (575) izvodov pravnim 
osebam. 

11.Tujci 
Ob koncu leta 1984 je bilo v naši republiki stalno nastanje- 

nih 543 (541) tujih državljanov. Začasno bivajočih tujcev je 
bilo 1.595 (1.721) in sicer 381 (385) študentov, 307 (249) jih je 
opravljalo druge profesionalne dejavnosti, 234 (208) jih je 
živelo v zakonski skupnosti z našim državljanom, itd. 

Občinski upravni organi za notranje zadeve so zaradi krši- 
tev predpisov odpovedali gostoljubje 692 (574) tujcem, od 
tega 489 (283) turškim državljanom itn. 

Od 106 (97) zahtevkov za stalno naselitev v naši republiki je 
Zvezni sekretariat za notranje zadeve SFRJ negativno rešil 36 
(61), pozitivno pa 28 (36). 

VIII. OSTALA DEJAVNOST REPUBLIŠKEGA 
SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je v letu 1984 
namenil posebno pozornost nadaljnjemu reševanju stanja na 
področju notranjih zadev v republiki z vidika krepitve zakoni- 
tosti, pravilnosti, ustavnosti, ekonomičnosti ter delovne učin- 
kovitosti in strokovnosti. 

1. Normativna dejavnost 
V letu 1984 je Republiški sekretariat za notranje zadeve SR 

Slovenije nadaljeval s pripravo oz. sodeloval pri pripravi nor- 
mativnih aktov s področja notranjih zadev, ki jih je bilo treba 
uskladiti z Zakonom o notranjih zadevah, z Zakonom o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, z Zakonom o 
temeljih sistema državne uprave, Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiških upravnih organih, Zakonom o 
pripravništvu, drugimi normativnimi predpisi, družbenoeko- 
nomskimi smernicami, stališči in priporočili ter s programsko 
usmeritvijo Republiškega sekretariata. 

Izdelanih je bilo več predlogov za izdajo osnutkov in predio- 
qov zakonov, od katerih je Skupščina SR Slovenije sprejela 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 
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požarom, kot osnutek zakona in zakonski predlog pa je spre- 
jela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnostih 
cestnega prometa. Republiški sekretariat za notranje zadeve 
je sodeloval tudi pri pripravi Zakona o zaščiti in varnosti 
podatkov. 

V letu 1984 je republiški sekretar za notranje zadeve, izdal 
Pravilnik o obrazcu za prijavo in odjavo prebivališča, o načinu 
prijavljanja in vodenja razvida začasno prijavljenih oseb ter o 
obrazcu in načinu vodenja knjige gostov; Navodilo o nalogah 
organov za notranje zadeve pri organiziranju, delovanju in 
usposabljanju narodne zaščite ter Navodilo o delu postaj 
milice z orožjem, ki ga dajejo v uporabo narodni zaščiti. V 
soglasju z direktorjem Zavoda SR Slovenije za statistiko je 
republiški sekretar za notranje zadeve izdal Pravilnik o podat- 
kih za prijavo oz. odjavo stalnega prebivališča in prijavo 
spremembe naslova stanovanja ter o ustreznem obrazcu in 
dal soglasje na izdajo Pravilnika o vodenju in vzdrževanju 
registra stalnega prebivalstva. 

2. Upravna dejavnost 
Ob naporih za izboljšanje strokovnega dela občinskih 

upravnih organov je v okviru svoje redne dejavnosti Republi- 
ški sekretariat za notranje zadeve v preteklem letu organiziral 
več posvetov, seminarjev, strokovnih izpopolnjevanj in teča- 
jev za predstojnike matičarjev in referente občinskih upravnih 
organov. Predstojniki občinskih upravnih organov za notranje 
zadeve so se udeležili tridnevnega posveta v Postojni, novo- 
sprejeti matičarji so opravili 6-tedenski tečaj na Trojanah. 
Organizirani so bili regijski seminar za matičarje in referente 
za osebna stanja, sedem seminarjev za delavce občinskih 
upravnih organov za notranje zadeve, šest seminarjev za 
delavce pooblaščenih organizacij za tehnične preglede in dva 
seminarja za člane izpitnih komisij. Delavci službe za 
upravno-pravne zadeve so sodelovali tudi na treh sestankih z 
Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje SRS in 
SRH ter SPIZ in Komitejem za delo SR Slovenije v zvezi s 
problematiko uveljavljanja pravice do pokojnine in drugih 
priznanj; na 3 sestankih z Republiškim komitejem za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, Rrepubliško skupnostjo za socialno, 
skrbstvo, Pravno fakulteto in Višjim sodiščem v Ljubljani v 
zvezi z reševanjem problemov zakonskih zvez in izvenzakon- 
skih skupnosti ter na 4 sestankih z Republiškim komitejem za 
zdravstvo in socialno varstvo, Republiško skupnostjo za soci- 
alno skrbstvo, Pravno fakulteto v Ljubljani in občinskimi 
skupnostmi socialnega skrbstva v zvezi s problemi na 
področju predzakonskega svetovanja. 

Opravljenih je bilo 151 (137) inšpekcijsko-inštruktažnih pre- 
gledov občinskih upravnih organov (119 s področja upravnih 
zadev prometa in 32 s področja upravnih zadev javnega reda 
in miru), preglednih pa je bilo tudi 20 (77) matičnih uradov in' 
18 (25) referatov za osebna stanja. 

Organi za notranje zadeve SR Slovenije so v letu 1984 izdali 
skupno 1.495 odločb v upravnem postopku. Na prvi stopnji je 
bilo izdanih 1.201, na drugi pa 294 odločb. 

3. Informiranje o varnostnih in strokovnih 
vprašanjih 

Redno obveščanje družbenopolitičnih dejavnikov, nosilcev 
samozaščitnih aktivnosti in drugih subjektov v občinah, regi- 
jah, republiki in federaciji o aktualnih varnostnih dogodkih, 
pojavih in vprašanjih je zagotavljal v letu 1984 Republiški 
sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije prek svojih rednih 
in izrednih edicij, poročil in obvestil. Prejemnikom so bila 
posredovana 404 (502) dnevna informativna pregleda dogod- 
kov in pojavov v SR Sloveniji in subverzivno-propagandnih 
vsebin tujih medijev ter 822 (719) različnih edicij o varnostno- 
zanimivih pojavih na skupno 5,537 (3.197) straneh. 

Interno, strokovno in samoupravno informiranje v organih 
za notranje zadeve je zagotavljal Republiški sekretariat za 
notranje zadeve SR Slovenije z Internim biltenom (27 številk), 
Strokovnim biltenom-Varnost (6), glasilom Varnost (12) in 
Revijo za kriminalistiko in kriminologijo. Poleg tega smo 
tvorno sodelovali v Reviji Naša obramba, 13. maj, glasilih 
RSNZ SR Makedonije in SR Hrvatske ter v uredništvu Male 
knjižnice družbene samozaščite. 

Poleg tega so uprave za notranje zadeve in postaje milice 

občasno obveščale pristojne organe ter nosilce družbenopo- 
litičnih aktivnosti o vseh pomembnih varnostnih vprašanjih, 
pojavih in dogodkih na svojem območju. 

4. Informacijski sistem organov za notranje 
zadeve 

Delo Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Slo- 
venije na področju dograjevanja in razvijanja informacijske 
dejavnosti je potekalo v letu 1984 v skladu s programskimi 
smernicami dela organov za notranje zadeve ter smernicami 
in dogovori splošnega družbenega razvoja informacijskega 
sistema v SR Sloveniji do leta 1990, s poudarkom na podsi- 
stemski celoti informacijskega sistema organov za notranje 
zadeve (ISONZ). Prioriteta je bila namenjena posodobitvi 
enotnega informacijskega sistema s poudarkom na hitrem 
zajemanju, ažuriranju in posredovanju podatkov, informacij 
in statističnih poročil. Vse leto je potekalo delo na računalni- 
ški obdelavi registra prebivalstva po občinah, hkrati pa je 
Republiški sekretariat za notranje zadeve skrbel za izobraže- 
vanje in usposabljanje kadra na področju avtomatske obde- 
lave in uporabe podatkov. 

Zaradi namestitve računalnika IBM 4381 je bilo potrebno 
lani spremeniti več sistemskih programov, delno pa tudi orga- 
nizacijo baze podatkov in sistemskih datotek. Ob vseh spre- 
membah so bila izdelana ustrezna navodila, kader pa je bil 
ustrezno usposobljen. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je lani sodeloval 
pri pripravi predloga za izdajo zakona o zaščiti podatkov v 
družbenem sistemu informiranja s tezami, osnutka predloga 
zvezne metodologije enotne evidence požarov, eksplozij in 
havarij ter kadrov in opreme gasilskih enot, v delovnih skupi- 
nah medrepubliške komisije za enotni informacijski sistem 
organov za notranje zadeve, v sosvetu za selitveno in vitalno 
statistiko, z Zavodom za statistiko, Republiškim komitejem za 
informiranje in drugimi ter nudil strokovno pomoč nekaterim 
organizacijam združenega dela pri načrtovanju sistema zava- 
rovanja informacijskih sistemov. Izdelan je bil osnutek navo- 
dila o varovanju in ščitenju informacijskega sistema organov 
za notranje zadeve, ki bo celovito uredil problematiko varova- 
nja prostorov, opreme, programov in podatkov pri avtomatski 
obdelavi. 

Zaradi pomanjkanja tehnične opreme v letu 1984 ni bil 
realiziran sprejeti plan vključevanja preostalih občin v SR 
Sloveniji v informacijski sistem organov za notranje zadeve. 

IX. ORGANIZACIJSKO KADROVSKE ZADEVE 

1. Organizacija in sistemizacija 
V organih za notranje zadeve SR Slovenije je bilo v skladu z 

normativnimi akti o organizaciji in sistemizaciji del in nalog 
ter na osnovi drugih sistemskih zakonov s področja državne 
uprave in notranjih zadev, podzakonskih predpisov in pripo- 
ročil Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, sistemiziranih 
7.440 delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 91,2% sistemi- 
ziranih mest. Po pogodbi je lani opravljalo določena dela in 
naloge v organih za notranje zadeve 128 (108) delavcev. 

Delovno razmerje je lani prenehalo 306 delavcem, od tega 
103 zaradi starostne upokojitve, 21 delavcev je bilo invalidsko 
upokojeno, 136 je prenehalo delovno razmerje na njihovo 
željo, 7 delavcev je umrlo, 8 delavcev je odšlo na odsluženje 
vojaškega roka, 3 delavci na delo v Zvezni sekretariat za 
notranje zadeve, 5 delavcev je bilo imenovanih na druge 
dolžnosti, 23 pa je bilo izkjučenih iz organov za notranje 
zadeve. Med vzroki prenehanja delovnega razmerja so delavci 
navajali: nezadovoljstvo s pogoji dela, delovnimi nalogami, 
nerešenimi prošnjami za premestitev, šolske obveznosti ter 
osebne razloge, ki niso bili povezani z delom v organih za 
notranje zadeve, kot je preselitev, neurejeno varstvo ipd. 

V organih za notranje zadeve se je lani na novo zaposlilo 
471 (394) delavcev, od tega 248 pripravnikov. 76,2% jih je bilo 
razporejenih na dela in naloge pooblaščene uradne osebe, 
23,8% pa na druga dela in naloge. 

V letu 1984 sta bila sprejeta pravilnika o organizaciji in delu 
ter o sistemizaciji del in nalog v Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve SR Slovenije. Pravilnik o organizaciji in delu 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve opredeljuje 
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notranjo organizacijo organov za notranje zadeve ter 
področja dela in naloge temeljnih, samostojnih in notranjih 
organizacijskih enot in Republiškega inšpektorata za požarno 
varnost ter vsebuje splošne določbe o razporedu del in nalog 
po notranjih organizacijskih enotah, določbe o organizaciji 
vodenja republiškega sekretariata, osnove za oblikovanje pro- 
grama dela Republiškega sekretariata za notranje zadeve in 
delovnih načrtov temeljnih in samostojnih organizacijskih 
enot, osnove lu določanje delovnega časa z razporedom dela 
ter ostale splošne in posebne določbe. 

V skladu s predpisi, ki predvidevajo revizijo del in nalog za 
zavarovalno dobo s povečanjem (beneficiran delovni staž), 
smo tudi v organih za notranje zadeve pristopili k reviziji teh 
del in nalog. Na podlagi pregleda sedanje ureditve in stanja 

i del in nalog pooblaščenih uradnih oseb v organih za notranje 
zadeve je bilo izdelano delovno gradivo za sp- 'membo 
Zakona o notranjih zadevah, ki glede na intenzivnost izpo- 
stavljenosti in vplivov okoliščin na zdravstveno stanje poo- 
blaščenih delavcev na novo določa zavarovalno dobo s pove- 
čanjem. 

2. Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
delavcev organov za notranje zadeve je lani potekalo ob delu, 
iz dela in za delo v Izobraževalnem centru organov za notranje . 
zadeve, Višji šoli za notranje zadeve ter v drugih izobraževal- 
nih institucijah in organizacijah izven organov za notranje 
zadeve. Šolanje je zaključilo 220 (170) kadetov, 54 (56) milični- 
kov-pripravnikov, 46 (31) delavcev na Višji šoli za notranje 
zadeve, 8 (12) slušateljev oddelka za notranje zadeve Pravne 
fakultete v Ljubljani in 3 (4) slušatelji Vojaške akademije 
kopenske vojske v Beogradu. 

V šoli za kadete se šola 728 (777) bodočih miličnikov, 77 
(59) v šoli za miličnike, v Višji šoli za notranje zadeve je redno 
vpisanih 113 (98) študentov, izredno pa 175 (136), v Oddelku 
za notranje zadeve pri Pravni fakulteti v Ljubljani je vpisanih 
174 (141) slušateljev, na rednem šolanju v Vojaški akademiji 
kopenske vojske v Beogradu pa se nahaja 10 (10) delavcev 
organov za notranje zadeve. V različnih vzgojnoizobraževal- 
nih organizacijah se je v lanskem letu šolalo 99 (127) delav- 
cev, 12 (14) pa je bilo vpisanih v diplomski tudij. 

Po posebnem programu izobraževanja pooblaščenih urad- 
nih oseb, ki ga določa 87. člen Zakona o notranjih zadevah, je 
bilo v dva tečaja vključenih 86 delavcev, ki opravljajo dela in 
naloge pooblaščene uradne osebe, od tega je posebni preiz- 
kus znanja opravilo 79 tečajniov. Strokovni izpit je v letu 1984 
opravilo 69 delavcev, od tega 56 pripravnikov in 13 delavcev, 
ki jim je bil ta izpit priznan z odločbo o razporeditvi na 
delovno mesto. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je lani štipendiral 
37 študentov višjih in visokih šol in 18 učencev srednjih šol, 
na novo pa je bilo lani sklenjenih 13 pogodb o štipendiranju. 

V letu 1984 je bil sprejet Pravilnik o oblikah izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev organov za notra- 
nje zadeve. 

3. Disciplinski ukrepi 
V letu 1984 je bilo izrečenih 383 disciplinskih ukrepov (365 

uniformiranim in 18 civilnim delavcem), od tega 61,4% zaradi 
hujše in 38,6% zaradi lažje kršitve delovne obveznosti. V 38% 
je bil izrečen opomin, v 30% javni opomin, v 10% denarna 
kazen, v 3% razporeditev na druga dela in naloge, v 13% 
pogojno prenehanje delovnega razmerja in 6% disciplinska 
izključitev. 36% disciplinskih prekrškov so storili delavci stari 
od 20-25 let. 

V 45% so bili disciplinski ukrepi izrečeni zaradi neresnega 
in malomarnega opravljanja delovnih nalog, v 18% zaradi 
prekomernega uživanja alkohola in prekrškov pod vplivom 
alkohola, v 13% zaradi grobega odnosa do občanov, v 6% 
zaradi zlorabe uradnega položaja, v 5% zaradi prometnih 
nezgod, v 3% zaradi neupravičenega izostanka z dela itd. 

V letu 1984 je Komisija za delovna razmerja obravnavala 20 
zahtevkov za varstvo pravic, od tega jih je bilo 7 ugodno 
rešenih že v predhodnem postopku, ob sodelovanju stro- 
kovne službe in uprav za notranje zadeve, kjer so bili delavci 

zaposleni. V 13 primerih, ko je o zahtevah za varstvo pravic 
odločal Svet delovne skupnosti organov za notranje zadeve, 
so bile zahteve v 3 primerih ugodno rešene, ostale pa so bile 
kot neutemeljene zavrnjene. V 12 primerih so delavci vložili 
zahtevo za varstvo pravic zaradi prerazporeditve, v 1 primeru 
pa zaradi prenehanja delovnega razmerja. 

4. Odlikovanja in priznanja 
Za posebne zasluge in prispevek h krepitvi in razvijanju 

varnosti je lani prejelo priznanja organov za notranje zadeve 
641 delavcev, 206 delavcev je prejelo zvezno »Plaketo varno- 
sti«, 147 delavcev pa država odlikovanja. 

X.FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE, 
TEHNIČNA OPREMLJENOST IN 
INVESTICIJSKA VLAGANJA ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE 
V skladu z Zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1984 in 
drugimi zakonskimi oz. podzakonskimi predpisi so družbeno- 
politične skupnosti zagotovile lani organom za notranje 
zadeve v skupni, vrednosti 7.024,281.613, dinarjev ali 49,7% 
več sredstev kot leto prej: 

— sredstva republiškega proračuna 
6.824,281.613, din (97,1%) 

— sredstva občin cca 200,000.000, din (2,9%) 
Od sredstev republiškega proračuna je bilo namenjeno: 
— za delovno skupnost 5.423,620.563, din (79,5%7 
— za upravni organ 1.400,661.050, din (20,5%) 
Za nabavo opreme in repromateriala iz uvoza je bilo zago- 

tovljenih 433,136.000, dinarjev, za potne stroške, najemnino 
računalniške opreme, vzdrževanje in zavarovanje helikopter- 
jev pa 51,619.673 deviznih dinarjev. 

Sredstva, odobrena kot dohodek delovne skupnosti, so 
zagotovila osebni dohodek delavcev Repuliškega sekretariata 
za notranje zadeve, ki se je med letom petkrat valoriziral in se 
je v letu 1984 v primerjavi z letom prej povečal za 47,1%, ter 
pokritje stroškov regresa za prehrano, regresa za letni dopust, 
odpravnin in jubilejnih nagrad. 

Organi za notranje zadeve so tudi v letu 1984 nadaljevali z 
modernizacijo in razširitvijo zvez po srednjeročnem pro- 
gramu razvoja. Lani Republiškemu sekretariatu za notranje 
zadeve niso bila zagotovljena predvidena sredstva po Zakonu 
o negospodarskih investicijah, zato smo lahko neuporabljena 
sredstva po zaključnem računu za leto 1983 in sredstva za 
modernizacijo telegrafske mreže namenili le za preureditev 7 
objektov (MMP Šentilj, MMP Ljubelj, MMP Gornja Radgona, 
MMP Dolga vas, UNZ Ljubljana-mesto oz. UNZ Ljubljana- 
okolica in PPM Ljubljana okolica) ter za adaptacijo prostorov 
za potrebe zvez v stavbah uprav za notranje zadeve Nova 
Gorica, Murska Sobota in Celje. 

Materialna in finančna sredstva so bila uporabljena namen- 
sko, smotrno in varčno, vendar se organi za notranje zadeve 
že nekaj let soočajo z velikimi gmotnimi težavami, ker za vrsto 
dodatnih nalog, ki so jih v preteklih letih opravili organi za 
notranje zadeve, s strani financerja* niso bila odobrena 
dodatna sredstva, ampak so jih organi za notranje zadeve 
oddvojili od sredstev, ki so bila dodeljena v okviru Zakona o 
proračunu za tekoče leto. Ena večjih novih obveznosti se je 
pojavila, ko je bilo leta 1980 na področju SR Slovenije usta- 
novljenih 5 novih uprav za notranje zadeve, v skladu s takrat 
sprejetim Zakonom o notranjih zadevah. Prav tako so organi 
za notranje zadeve morali iz rednih proračunskih sredstev 
financirati nabavo opreme za potrebe modernizacije telegraf- 
skega omrežja organov za notranje zadeve, posebna pre- 
vozna sredstva ipd. Ker je RSNZ SR Slovenije iz rednih prora- 
čunskih sredstev pokrival večino novo nastalih potreb, ni 
ostalo za pokrivanje rednega programa obnavljanja iztrošene 
opreme ter dopolnjevanje nepokrite tehnične sistemizacije 
dovolj sredstev. Leta 1983 je bila sprejeta dopolnjena sistemi- 
zacija tehnične opreme, po kateri bi za nemoteno delo orga- 
nov za notranje zadeve potrebovali novo dodatno opremo, ki 
pa je zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoče nabaviti. 
Navedene okoliščine vplivajo, da v letu 1985 RSNZ SR Slove- 
nije ne bo mogel iz rednih sredstev financirati obnovo dotra- 
jane opreme, pomanjkanje sredstev pa onemogoča tudi načr- 
tovano popolnitev sistemizirane tehnične opreme. 
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Težka gmotna situacija se negativno odraža predvsem na 
opremi zvez in na prevoznih sredstvih. Na področju opreme 
zvez predstavlja poseben problem nabava radijskih postaj. 
Letno RSNZ SR Slovenije nabavi le toliko postaj, da se zame- 
njajo najbolj dotrajane oziroma že amortizirane postaje, kar 
ima za posledico, da miličniki pri operativnem delu nimajo 
neposredne zveze z matično organizacijsko enoto, kar nji- 
hovo delo otežuje, če že ne onemogoča. Zato moramo nujno 
nabaviti vsaj 232 raznih vrst radijskih postaj. Po pregledu 
opreme je bilo lani ugotovljeno, da so UKV in UHF zveze v 
povprečju 50-odstotno amortizirane, medtem ko so staci- 
onarne postaje amortizirane 40-odstotno oziroma, da je osta- 
lih 60 odstotkov amortiziranih že 80-odstotno. Popolnjeno 
sistemizacije z UHF radijskimi postajami je 74-odstotna, 
popolnjenost sistemizacije z UKV radijskimi postajami pa 68- 
odstotna. 

Z velikimi težavami se organi za notranje zadeve že nekaj let 
soočajo ob nabavi prevoznih sredstev, tako da se nabavljajo 
le prevozna sredstva za zamenjavo najbolj dotrajanih vozil. 
Ker smo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev podaljševali 
njihovo uporabo, razpolagamo danes v organih za notranje 
zadeve s starim in dotrajanim voznim parkom, kar v posamez- 
nih primerih resno ogroža in otežuje normalno delo organov 
za notranje zadeve, poleg tega pa je popolnjenost sistemiza- 
cije s prevoznimi sredstvi 89-odstotna. 

Poseben problem predstavljajo negospodarske investicije; 
ter investicijsko vzdrževanje objektov. V letu 1981 je bil spre- 
jet zakon o investicijskih vlaganjih v SR Sloveniji v graditev 
objektov in nabavo opreme, po katerem je bilo organom za 
notranje zadeve namenjenih 324,072.000 dinarjev. Od leta 
1983 dalje po tem zakonu organom za notranje zadeve niso 
bila dodeljena nobena sredstva. Do vključno leta 1985 bi 
morali organi za notranje zadeve dobiti še 209 milijonov 

dinarjev. Ker z določenimi investicijami, predvsem na mejnih 
prehodih za mednarodni in obmejni promet in na nekaterih 
upravah za notranje zadeve, ni mogoče odlašati, je RSNZ SR 
Slovenije izdelal predlog prioritete nujnih del potrebnih sred- 
stev. RSNZ SR Slovenije ocenjuje, da bi za uresničitev priori- 
tetnih nalog v letu 1985 oz. 1986 potreboval 139,832.562 
dinarjev. Izdelan je bil poseben program najbolj nujnih vzdr- 
ževalnih del na objektih organov za notranje zadeve, ki jih ne 
morejo financirati iz lastnih sredstev. Zaradi pomanjkanja 
sredstev že nekaj let nismo na objektih organov za notranje 
zadeve opravili temeljnih vzdrževalnih del, za kar bi potrebo- 
vali v letih 1985 in 1986 skupaj 30,615.629 dinarjev. 

Glede na sedanje razmere, bi organi za notranje zadeve za 
sanacijo najnujnejših potreb v letih 1985 in 1986 potrebovali 
sredstva v višini 895,168.457 dinarjev za nabavo opreme ter za 
njeno investicijsko vzdrževanje in za nekatere negospodarske 
investicije. 

Republiški sekretariat za finance je že posredoval predlog 
odloka, s katerim bi zagotovili sredstva v višini 300 milijonov 
dinarjev. Glede na to je potrebno v letih 1985 in 1986 najti 
rešitev za zagotovitev sredstev v višini 595,168.457 dinarjev, 
upoštevajoč gibanje cen. 

Poleg navedenih problemov se organi za notranje zadeve 
soočajo s perečo stanovanjsko problematiko. Trenutno je v 
organih za notranje zadeve nerešenih 646 stanovanjskih vpra- 
šanj, 369 delavcev pa prosi za stanovanjsko posojilo. 

Upoštevajoč obstoječe stanje RSNZ SR Slovenije predlaga, 
da se tudi za naslednje srednjeročno obdobje pristopi k 
sprejetju ustreznega odloka. 

*Delež sredstev organov za notranje zadeve v narodnem dohodku SR Slovenije 
iz leta v leto pada. Leta 1979 je npr. znašal 1,129%, v letu 1983 pa le še 0,831%. 

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za oblikovanje, usmerjanje in 

izvajanje politike na področju zagotavljanja trdnih in urejenih varnostnih 

razmer v SR Sloveniji 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi Poro- 
čila RSNZ SR Slovenije o izvajanju nalog s področja varovanja 
z Ustavo SFRJ in SRS določene ureditve, javne varnosti, 
upravnih notranjih zadev in drugih notranjih zadev, določenih 
z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona, 
v letu 1984 

ugotovil: 
1. Na varnostne razmere v SR Sloveniji vplivajo številni 

vzroki, ki jih ni mogoče odpravljati zgolj in samo z administra- 
tivnimi ukrepi ali politiko kazenskega pregona. Vzroki nema- 
lokrat izhajajo iz razmer, ki se manifestirajo v malomarnostih, 
neodgovornostih in nespoštovanjih zakonskih in podzakon- 
skih predpisov, zavračanjih samoupravnih odnosov, samovol- 
nih ravnanjih posameznikov ali skupin ter drugih škodljivih 
pojavih. Največje jamstvo za trdne varnostne razmere je pro- 
ces podružbljanja samozaščite, ki temelji na uveljavitvi in 
uresničitvi samoupravnih pravic delovnega človeka in občana 
ter njegovih ustavnih pravic in svoboščin oziroma na krepitvi 
osebne in kolektivne odgovornosti na vseh področjih druž- 
bene prakse. 

2. Številne družbene deformacije opozarjajo, da smo glede 
na sprejete cilje samozaščitnega delovanja v temeljnih celi- 
cah družbenega življenja še daleč od načrtovanega. Slabosti 
na področju varovanja družbene lastnine, inkriminirana deja- 
nja v organizacijah združenega dela, onesnažitve človeko- 
vega življenjskega okolja, požari, primeri ogrožanja splošne 
varnosti ljudi in premoženja, nesreče na železnici, ilegalno 
tihotapljenje blaga prek državne meje, naraščanje nasilne 
kriminalnosti, alkoholizem, narkomanija, nedovoljena posest 
orožja in razstreliva, nesreče pri delu, neučinkovitost inšpek- 
cijskih in drugih nadzornih mehanizmov ipd. so vprašanja, ki 

terjajo enotno družbeno akcijo za saniranje nastalih razmer 
ter za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti, 

Večina že dogovorjenih Stališč, priporočil, pobud in akcij je 
ostala nerealizirana ali pa se je pristopilo k problematiki 
formalistično, poleg tega pa se k reševanju negativnih poja- 
vov ni pristopilo na dogovorjen interdisciplinaren način, 
predvsem na tistih področjih, ki terjajo enotno aktivnost stro- 
kovnih služb in družbenopolitičnih dejavnikov. 

3. Ob ugotavljanju zapletenih varnostnih razmer, za katere 
je značilna velika dinamičnost in soodvisnost posameznih 
pojavov ter prepletenost vzrokov in posledic, je očitno, da 
negativnih pojavov ne more z uspehom razreševati noben 
organ posamezno ter brez sodelovanja številnih družbenih 
dejavnikov organizirati in izvajati učinkovitih preventivnih ak- 
tivnosti. 

4. Za utrjevanje stvarnosti in zakonitosti v naši družbi je 
pčmembno učinkovito delovanje tistih organov, ki jim je to 
temeljna ustavna naloga. Sodelovanje širšega kroga znan- 
stvenih in strokovnih institucij, upravnih in pravosodnih orga- 
nov, še posebno pa samoupravnih in družbenopolitičnih 
organov, pri odkrivanju pravih vzrokov deviantnih pojavov, 
lahko odločilno prispeva k uspešnejšemu preventivnemu 
delovanju delovnih ljudi. Ni mogoče pričakovati od organov 
odkrivanja, pregona in sojenja, da bodo s poostrenimi repre- 
sivnimi ukrepi spremenili nastale razmere, čeprav ne gre 
zanemariti, da morajo tudi ti organi nameniti več pozornosti 
preventivnim aktivnostim. 

II. 
Z namenom, da bi se nekatera temeljna vprašanja notranje 

varnosti SR Slovenije hitreje reševala, je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednja 
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priporočila: 
1. V vseh okoljih je treba stalno ocenjevati varnostne raz- 

mere ter storiti vse za preprečevanje deviantnih dejanj ozi- 
roma odpravo njihovih posledic. Za uspešnejšo utrditev 
samozaščitnega ravnanja in ozaveščenosti, ki bi se izražala na 
vseh področjih družbenega dela in življenja, je nujno preiti od 
splošnih pozivov k frontni konkretizaciji nalog, ki bodo omo- 
gočale preventivno zaščitno ravnanje slehernega. Za uresniči- 
tev teh ciljev je potrebna bolj organizirana idejnopolitična 
akcija ter načrtnejše preventivno delo v vseh okoljih in sre- 
dinah. 

2. Družbenopolitični dejavniki, uprava, pravosodje in 
inšpekcijske služba morajo sprejeti enotne akcijske pro- 
grame, da bodo lahko učinkovito opravljali svoje naloge na 
področju zagotavljanja trdnih varnostnih razmer v SR Slove- 
niji. 

3. V združenem delu je treba celovito analizirati vzroke, 
zaradi katerih prihaja do prekinitev dela, izsiljenih sestankov 
in drugih oblik izražanja nezadovoljstva delavcev. Enotno 
družbenopolitično akcijo je treba voditi predvsem tam, kjer do 
konfliktnih situacij prihaja zaradi nerazvitih samoupravnih 
odnosov, slabe obveščenosti, neaktivnosti družbenopolitič- 
nih organizacij, tehnokratskobirokratskega obnašanja posa- 
meznikov ali zaprtih upravljaiskih skupin v organizacijah 
združenega dela in iz podobnih razlogov. Posebno skrb je 
treba nameniti krepitvi in uveljavitvi samoupravne delavske 
kontrole. 

4. Težišče prizadevanj vseh delovnih ljudi in občanov mora 
biti usmerjeno h krepitvi zavesti in odgovornosti za zaščito in 
obrambo temeljnih vrednot in pridobitev socialistične revolu- 
cije in samoupravljanja. Posebno skrb je treba nameniti pra- 
vočasnemu odkrivanju in preprečevanju aktivnosti, ki jim je 
podlaga nacionalizem in šovinizem. 

5. Sredstva množičnega obveščanja, družbenopolitične in 
družbene organizacije morajo ob sodelovanju strokovnih 
organov v sistemu družbene samozaščite nameniti ustrezno 
pozornost seznanjanju občanov, delovnih ljudi in mladine z 
metodami, oblikami in načrti aktivnosti fašistične emigracije 
in tuje propagande, zoper neodvisno in samoupravno Jugo- 
slavijo. 

6. Stalne grožnje politične emigracije s teroristično dejav- 
nostjo proti naši državi ter naraščanje števila ilegalnih preho- 
dov državne meje v minulem letu terjajo od vseh nosilcev 
samozaščitnih aktivnosti, organov za notranje zadeve in JLA 
ob meji, da namenijo več pozornosti pojavom v neposredni 
bližini državne meje, predvsem v cilju ugotavljanja organizira- 
nih tihotapskih-kanalov in možnega vdora terorističnih skupin 
fašistične emigracije v Jugoslavijo. 

7. Naraščanje števila potovanj naših in tujih državljanov 
prek državne meje po ukinitvi depozita ne sme vplivati na 
slabši nadzor kršitev mejnega režima. Pri nadzoru kršitev 
predpisov o prehajanju državne meje morajo Skladno in 
enotno sodelovati vsi odgovorni dejavniki. Poleg nedovolje- 
nega vnosa orožja in streliva ter sovražne propagande litera- 
ture je treba nameniti več pozornosti ugotavljanju nepravilno- 
sti pri prevažanju nevarnih snovi prek državne meje, pravilni 
deklariranosti blaga ipd. Posebno skrb je treba nameniti 
posodobitvi kontrole prometa blaga in potnikov prek državne 
meje ter na ta način prispevati h krajši čakalni dobi za prehod 
meje v dnevih praznikov in turistične sezone. 

8. V družbenopolitičnih skupnostih je treba zagotoviti pra- 
vočasno izvajanje nadzornih funkcij glede uporabe zakonov 
in drugih predpisov ob ustreznem nadzoru uresničevanja 
programov in sprejetih ukrepov na področju varovanja druž- 
benega premoženja, zaščite človekovega življenjskega okolja, 
zaščite pri delu, splošne varnosti ljudi in premoženja, pro- 
metne in požarne varnosti ipd. 

9. Sredstva javnega obveščanja se morajo bolj celovito in 
vsestransko zavzeti, da bo javnost obveščena o sprejetih 
družbenih ukrepih in o aktualnih vprašanjih notranje varnosti 
sistema socialističnega samoupravljanja. S tem lahko sred- 
stva javnega obveščanja neposredno prispevajo k razvijanju 
odgovornosti ter samozaščitnega ozaveščanja delovnih ljudi 
in občanov. 

10. Razmere na področju varstva človekovega naravnega 
okolja in kulturne dediščine terjajo od delovnih ljudi in obča- 
nov, organizacij združenega dela in drugih dejavnikov odgo- 
vornejše ravnanje, od strokovnih služb in nadzornih mehaniz- 

mov pa dosleden nadzor nad izvajanjem sprejetih zakonov in 
predpisov. 

Nadzorstvo izvajanja zakonov in predpisov na področju 
varstva človekovega okolja je kritično zaradi nedograjenosti 
ustreznih služb in njihove nedovoljne usposobljenosti. Pripra- 
viti je treba enotno normativno ureditev opravljanja nadzornih 
nalog upravnih organov pri varovanju dobrin in vrednot oko- 
lja. Nekateri incidenti v minulem obdobju so potrdili, da še 
nismo ustrezno usposobljeni za ukrepanje in da odgovornost 
organizacij združenega dela na področju varstva okolja ni 
primerna. Poleg preventivnih ukrepov je treba zavarovati zla- 
sti zajetja in izvire pitne vode. 

11. Potrebno je izdelati celovit program reševanja proble- 
matike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človeko- 
vega okolja, da bi zagotovili učinkovitejšo odpravo škodljivih 
pojavov ter preprečili nastajanje novih. 

12. Čeprav veliko število železničarjev vestno opravlja 
svoje delo, pa so pojavi nediscipline, malomarnega izpolnje- 
vanja dolžnosti v prometu in pri vzdrževanju voznega parka, 
kršitev prometno-tehničnih predpisov ipd. še vedno v večini 
primerov vzrok nesreč z najhujšimi posledicami. Zato je treba 
prav človeškemu faktorju nameniti največjo pozornost. Na 
področju zagotavljanja varnosti v železniškem prometu je 
potrebno še odločneje nadaljevati začeto dejavnost po kata- 
strofalni nesreči v Divači, vanjo pa je treba vključiti vse druž- 
bene, samoupravne in politične dejavnike. 

13. Nesreče pri delu in rekreaciji so še vedno, spričo 
obsega materialnih in drugih posledic, nedvomno resen druž- 
beni problem. Za njihovo zmanjšanje bi bilo treba okrepiti 
zlasti nekatere oblike preventivnega delovanja, tako v organi-, 
zacijah združenega dela kot tudi v inšpekcijskih in drugih 
organih oziroma organizacijah. Okrepiti je potrebno napore 
za varno delo, izboljšati tehnične predpise, posodobiti zasta- 
relo tehnologijo ter zagotoviti strokovnejši nadzor nad var- 
stvom pri delu. Tudi nesreče pri delu s traktorji so vse pogo; 
stejše in zahtevajo od vseh nesreč pri delu največ žrtev. 
Zmanjšanje števila teh nesreč terja široko preventivno akcijo. 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nesrečam v člo- 
vekovem bivalnem okolju in pri rekreaciji, kjer imajo posebno 
vlogo krajevne skupnosti ter družbene in družbenopolitične 
organizacije. 

14. Poostriti je treba nadzor nad hrambo in uporabo raz- 
streliva, orožja in eksploziva v organizacijah združenega dela, 
društvih in drugih organizacijah ter poostriti kaznovalno poli- 
tiko zoper vse, ki imajo orožje in strelivo v ilegalni posesti in 
jim nemalokrat služi kot sredstvo za izvrševanje kaznivih 
dejanj oziroma ogrožanje splošne varnosti ljudi in premo- 
ženja. 

15. Nadaljevati je treba z načrtovanimi preventivnimi aktiv- 
nostmi na področju varovanja premoženja pred požari. Do 
požarov še vedno prihaja pretežno zaradi neizpolnjevanja in 
neupoštevanja varnostnih in tehničnih predpisov ter malo- 
marnega oziroma neresnega dela. Od požarnih inšpekcij in 
drugih nadzornih mehanizmov je treba zahtevati, da v okviru 
svojih pristojnosti povečajo in poostrijo nadzor nad izvaja- 
njem ukrepov za preprečevanje požarov in požarnih škod. 

16. Kazniva dejanja v škodo družbenega premoženja terjajo 
od delovnih ljudi in občanov, samoupravnih organov, samou- 
pravne delavske kontrole in drugih nosilcev samozaščitnih 
aktivnosti v organizacijah združenega dela enotno akcijo na 
področju samozaščitnega in samoupravnega ozaveščanja 
delovnih ljudi. Premoženje ni zadovoljivo varovano in je vse 
pogosteje predmet napadov. Še vedno nismo dovolj učinko- 
viti pri odkrivanju in preprečevanju nezakonitosti, kriminala in 
vseh drugih oblik ogrožanja družbene in zasebne lastnine ter 
drugih škodnih pojavov. Vsi ti protizakoniti pojavi in ravnanja, 
ki predstavljajo napad na družbeno premoženje in so nemalo- 
krat posledica malomarnega odnosa pri upravljanju, gospo- 
darjenju in razpolaganju z družbenimi sredstvi, zavirajo delo- 
vanje gospodarskega sistema ter ogrožajo samoupravne soci- 
alistične produkcijske odnose. Razširjenost teh pojavov nare- 
kuje potrebo po zaostritvi vseh oblik odgovornosti in tudi 
kaznovalne politike. Predvsem je treba krepiti samozaščitno 
naravnanost delovnih ljudi v odnosu do družbenih sredstev 
ter zavest, da je družbena lastnina materialna osnova za 
ohranitev in razvoj socialistične družbe na temeljih sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

17. Gospodarska kriminaliteta je nemalokrat posledica 
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nerazvitih samoupravnih odnosov, nezadostne in pomanjk- 
ljive aktivnosti samoupravnih organov, neodgovornosti posa- 
meznikov, brezbrižnosti, slabe organizacije dela, neustrez- 
nega in pomanjkljivega fizičnega varovanja premoženja, 
pomanjkanja socialistične samoupravne morale, nezadostne 
aktivnosti vseh subjektov družbenega nadzorstva ipd. Kljub 
razvejanemu sistemu družbenega nadzorstva še vedno največ 
kaznivih dejanj v gospodarstvu z lastno dejavnostjo odkrijejo 
organi za notranje zadeve in ne organi organizacij združe- 
nega dela, inšpekcijske in druge strokovne službe, zato je za 
učinkovito varstvo družbenega premoženja nujno aktivirati 
vse dejavnike, ki so dolžni varovati družbeno imovino. Vklju- 
čiti se morajo vsi dejavniki družbene samozaščite, tako 
državni organi, organizacije združenega dela in njihovi samo- 
upravni organi, druge organizacije in skupnosti, sredstva 
množičnega obveščanja kot tudi družbenopolitične organiza- 
cije in skupnosti, ki morajo krepiti preventivno dejavnost. 

18. Agresivno in nasilniško vedenje, ki se širi med mladolet- 
niki in otroki, terja koordinirano akcijo vseh družbenih dejav- 
nikov, vzgojno-izobraževalnih ustanov, skrbstvenih organov, 
družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter staršev, da bi 

odpravili negativne posledice in zagotovili zdravo ter ustvar- 
jalno življenje mladih. Širšo družbenopolitično akcijo terja 
ugotovitev, da so odkloni med mladimi nemalokrat pogojeni - 
tudi s problemi, ki nastajajo v procesih vzgoje in izobraževa- 
nja, upadanja osebnega standarda, izrabe prostega časa ipd. 

19. Alkoholizem in narkomanija postajata vse resnejša druž- 
bena problema, saj sta nemalokrat posredna ali neposredna 
vzroka kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru in drugih 
odklonov, ki pomembno vplivajo na celotni varnostni položaj. 
Preventivno delovanje je treba okrepiti v vseh okoljih in zlasti 
med mladimi, posebej pa mora preventivno delo na tem 
področju okrepiti socialistična zveza delovnih ljudi in zveza 
socialistične mladine, ustrezne samoupravne skupnosti, 
zdravstvene in vzgojno izobraževalne organizacije ter drugi 
subjekti, ki imajo na področju preprečevanja alkoholizma in 
narkomanije družbeno opredeljene naloge in možnosti. 

20. Posebno pozornost je treba še naprej posvečati varnosti 
v cestnem prometu, ker kljub vidnim družbenim prizadeva- 
njem, zmanjšanju števila prometnih nezgod z mrtvimi in 
telesno poškodovanimi, stanje še vedno ni zadovoljivo. 

STALIŠČA IN SKLEPI 

Predsedstva RK SZDL Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih 

razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve 

v letu 1984 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije je na 30. seji, dne 15. maja 
1985 razpravljalo o poročilu o varnostnih razmerah in drugih 
notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 
1984. Na podlagi ugotovitev iz poročila in razprave predsed- 
stvo ugotavlja, da so bile varnostne razmere v preteklem letu - 
kljub težkemu gospodarskemu stanju - dobre. To se kaže 
predvsem v dejstvu, da v tem času ni bilo večjih, niti organizi- 
ranih sovražnih oziroma protisocialističnih dejanj in manife- 
stacij, v zmanjšanju števila kaznivih dejanj, večji cestnopro- 
metni varnosti in nekaterih drugih pozitivnih trendih. 

Toda ne glede na to, da so politično-varnostne razmere 
relativno dobre, s sedanjim stanjem ne moremo biti povsem 
zadovoljni. Predvsem so nesprejemljivi občasni pojavi podce- 
njevanja in napadi na vrednote NOB, pridobitve socialistič- 
nega samoupravnega razvoja ter na politiko in vodilno vlogo 
ZKJ. Pogosti so tudi pojavi in primeri neustreznega in slabega 
varovanja družbenega premoženja, neodgovornega odnosa 
do zdravega človekovega okolja, pojavi mladoletniškega pre- 
stopništva, itd. 

SZDL in v njej povezane družbenopolitične organizacije, 
družbene organizacije in društva imajo na področju družbene 
samozaščite in varnosti pomembne naloge. Da bi vzpodbudili 
še odločnejše in doslednejše uveljavljanje samozaščitnih 
aktivnosti in prispevali k izboljšanju politično-varnostnih raz- 
mer, sprejema Predsedstvo RK SZDL Slovenije naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE: 
1. V sedanjih zahtevnih družbenopolitičnih odnosih v svetu 

in v zvezi s tem zaostrenih gospodarsko-socialnih razmerah, 
delovni ljudje in občani naše socialistične samoupravne skup- 
nosti vse bolj kritično ocenjujejo negativne pojave, slabosti in 
nepravilnosti. Skrb za nadaljnje izboljšanje samozaščitnih 
aktivnosti in varnostnih razmer je zato ena najpomembnejših 
nalog sedanjega obdobja. Postati mora sestavni del prizade- 
vanj in naporov za dosledno uveljavljanje družbene in gospo- 
darske stabilizacije. 

2. Vprašanja družbene samozaščite in varnosti so nepo- 
sredno povezana z napori za doseganje ciljev družbene in 
gospodarske stabilizacije. Stabilne varnostne razmere bomo 
najbolj učinkovito zagotavljali z odgovornim uresničevanjem 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja, dosled- 
nim uresničevanjem nalog dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije, pri čemer mora neposredno sodelovati 
najširši krog delovnih ljudi in občanov. Krepitev samouprav- 
nega položaja in vloge delovnih ljudi in občanov je hkrati tudi 
podlaga in zagotovilo za dobre politično-varnostne razmere. 
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3. Zahtevne in zaostrene družbenoekonomske razmere ter- 
jajo od SZDL, da z izostrenim posluhom in tekoče spremlja 
družbena dogajanja na gospodarskem, socialnem, kultur- 
nem, vzgojnem in na drugih področjih. S konkretnim in zavze- 
tim političnim delom med ljudmi mora ustvarjati zaupanje v 
politični sistem socialističnega samoupravljanja in lastne sile 
ter odločno, odgovorno ter predvsem hitreje odpravljati 
težave, probleme in slabosti, ki lahko povzročijo resnejše 
nesporazume in konfliktne situacije. Objektivno in pravo- 
časno je treba pojasnjevati dogodke iz NOB povojnega raz- 
voja, ki jih posamezniki poenostavljajo in jim žele dati izmali- 
čeno podobo. Argumentirano pa se je treba upreti tudi raznim 
političnim in idejnim odklonom, ki skušajo zavirati in onemo- 
gočati socialistični samoupravni razvoj. 

4. Socialistična zveza in v njej frontno povezane organiza- 
cije si bodo tudi v prihodnje - v skladu s sprejetimi usmeri- 
tvami - načrtno prizadevale za hitrejše podružbljanje splošne 
ljudske obrambe in uveljavljanje družbene samozaščite. Zlasti 
je nujno razvijati in krepiti samozaščitno zavest in varnostno 
kulturo delovnih ljudi in občanov, kar mora postati podlaga 
vsakršnega konkretnega delovanja in ukrepanja ter sestavni 
del slehernega političnega, samoupravnega in gospodar- 
skega opredeljevanja in načrtovanja. O samozaščiti in var- 
nostni problematiki morajo zato bolj pogosto razpravljati ter 
ukrepati tudi družbenopolitične organizacije, delegatske 
skupščine, samoupravni organi v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih. 

5. Družbenopolitične organizacije ter ustrezne družbene 
ustanove in mehanizmi morajo posebno pozornost nameniti 
zaščiti in varovanju družbenega premoženja in dobrin sploš- 
nega družbenega pomena. Razmere na tem področju niso 
zadovoljive. Delovni ljudje, ki z velikimi napori in odrekanji 
ustvarjajo družbeno bogastvo, so še zlasti občutljivi na pojave 
gospodarskega kriminala in druga podobna škodljiva dejanja. 
Zaostriti moramo odnos do dela, do delovne discipline, pro- 
duktivnosti, odpravljati pojave malomarnosti in druge nega- 
tivne pojave, ki posredno tudi vplivajo na ravnanje do družbe- 
nega premoženja. Povečana skrb mora zato veljati preventiv- 
nemu delovanju ter s tem pravočasnemu ugotavljanju in 
odpravljanju morebitnih žarišč in vzrokov negativnih pojavov 
in kaznivih dejanj. Praksa pritrjuje, da je s pravočasnim delo- 
vanjem in ukrepanjem organov samoupravne delavske kon- 
trole in inšpekcijskih služb možno preprečiti marsikatero 
nepravilnost oziroma družbeno škodljivo dejanje, hkrati pa 
zaostriti odgovornost povzročiteljev ekoloških katastrof. 
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6. Analize in poročila strokovnih in drugih organov opozar- 
jajo, da pretežni del kaznivih dejanj še vedno odkrijejo organi 
za notranje zadeve. Očitno je, da ostali družbeni dejavniki in 
organi niso vedno dovolj vpeti v ugotavljanje vzrokov in pre- 
prečevanje in odpravljanje družbeno škodljivih pojavov in 
dogodkov. Zato je pri uresničevanju konkretnih nalog in 
obveznosti nujno bolj zavzeto, koordinirano in z lokaiizmom 
neobremenjeno delovanje inšpekcijskih služb, SDK, pravo- 
sodnih organov in strokovnih organov družbenpolitičnih 
skupnosti, kar vse lahko prišpeva k večji samozaščitni osveš- 
čenosti, varnosti in zakonitosti. 

7. SZDL se bo s svojo frontno aktivnostjo ter razvejanimi 
oblikami delovanja kot so sveti, sekcije, koordinacijski odbori 
itd. še aktivneje in bolj povezano vključevala v konkretno 
razreševanje samozaščitne in varnostne problematike. Njena 
pozornost bo še zlasti namenjena vsem aktivnostim za varo- 
vanje zdravega^človekovega okolja in naravnih dobrin, zaščiti 
pred strupenimi snovmi, zagotavljanju večje požarne in pro- 
metne varnosti ter zaščite pri delu. Prav tako se bo v okviru 

svoje družbene vloge zavzemala za odpravljanje vzrokov in 
posledic, zmanjševanje mladoletnega prestopništv, alkoho- 
lizma, pojavov narkomanije in drugih zdravju škodljivih po- 
javov. 

8. Stabilne varnostne razmere so v največji meri odvisne od 
učinkovitega preventivnega in samozaščitnega organiziranja 
in delovanja v temeljnih življenjskih in delovnih okoljih. Zato 
so v naslednjih tednih in mesecih v vseh krajevnih skupnostih, 
TOZD, delovnih skupnostih, ustanovah in občinah dolžni ana- 
lizirati lastne politično-varnostne razmere in sprejeti ustrezne 
ukrepe. Pri tem se morajo še zlasti angažirati vodstva družbe- 
nopolitičnih organizacij, sveti krajevnih skupnosti, samou- 
pravni organi in organi samoupravne delavske kontrole. Tudi 
delovni ljudje in občani morajo v prihodnje še bolj nepo- 
sredno sodelovati pri analiziraju politično-varnostnih razmer 
in sprejemanju ocen. Organi za notranje zadeve in drugi 
družbeni in strokovni nosilci s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite pa so jim pri tem dolžni 
nuditi ustrezno strokovno in drugo pomoč. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE 
ZA PROMET IN ZVEZE 

POROČILO 

o varnosti v železniškem, cestnem, pomorskem 

in zračnem prometu ter na žičnicah (ESA-703) - 

povzetek 

I. UVOD 
Poročilo o varnosti v prometu sestavljajo posamezna delna 

poročila o varnosti v posameznih vejah prometa. Tak pristop 
je narekovala problematika v posameznih vejah prometa, nji- 
hova raznolikost in specifičnost na eni ter izhodiščna oprede- 
litev, da je treba podati kompleksno oceno stanja s predlogi 
ukrepov na drugi strani. 

Vsa bistvena vprašanja varnosti urejajo številni predpisi na 
zvezni ravni za posamezne vrste prometa, samo za določene 
zadeve pa je z zveznimi predpisi določeno, da jih lahko uredi 
republika s svojimi predpisi. Izjemoma je vprašanje varnosti 
na žičnicah in vlečnicah v pristojnosti republike. V posamez- 
nih delnih poročilih so navedeni predpisi, na osnovi katerih 
pristojni organi v republiki izvajajo nadzor in sprejemajo 
ukrepe za varnost v prometu. Aktivnosti povezane z izvaja- 
njem teh predpisov so sestavni del letnih programov dela 
pristojnih republiških organov. 

Poročilo o varnosti v prometu v SR Sloveniji se nanaša na 
obdobje 1980-1984 in temelji na podatkih o nesrečah in 
drugih prometnih dogodkih, ki so ali bi lahko ogrožali pro- 
metno varnost. Poročilo sloni tudi na ugotovitvah inšpekcij- 
skih organov in drugih odgovornih služb o okoliščinah in 
vzrokih nesreč, oziroma drugih izrednih dogodkih v prometu. 
Pri sestavljanju poročila so pravtako upoštevana letna poro- 
čila, sklepi stališča in ukrepi inšpekcijskih in drugih pristojnih 
republiških organov. 

1. Železniški promet 
Stanje varnosti v železniškem prometu na območju SR 

Slovenije je pregledala in ugotovila posebna komisija, ki jo je 
imenoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ob obravnava- 
nju do sedaj najtežje železniške nesreče na območju SR 
Slovenije v Divači dne 14. 7. 1984. Poročilo je sprejela Skupš- 
čina SR Slovenije. 

Tu so poleg zadev, obravnavanih v poročilu prikazana še 
tista vprašanja in ugotovitve glede varnosti v železniškem 
prometu na območju Železniškega gospodarstva Ljubljana, 
za katera menimo, da so z vidika varnosti v železniškem 
prometu tudi pomembna za izboljšanje stanja. 

V skladu z zveznim in republiškim zakonom so bili izdani vsi 
izvršilni predpisi, razen predpisov o načinu pregleda, prei- 
skusa in izročitve prototipov železniških vozil prometu in 
predpisa o kriterijih za določitev objektov, ki so posebnega 
pomena za varnost železniškega prometa ter minimum var- 
stvenih ukrepov, ki bi jih moral izdati Zvezni komite za promet 
in zveze sam ali v soglasju z drugim zveznim upravnim or- 
ganom. 

Z zakonom o osnovah varnosti v železniškem prometu so 
Skupnosti jugoslovanskih železnic dana javna pooblastila, da 
s svojimi akti ureja večino zadev širšega pomena, ki so v zvezi 
z varnostjo železniškega prometa. 

Glede stanja varnosti v železniškem prometu ugotavljamo 
predvsem naslednje: 
- organizacije združenega dela železniškega prometa 

pogosto kršijo in ne izvajajo predpise in splošne akte Skupno- 
sti jugoslovanskih železnic, ki urejajo osnove varnosti v želez- 
niškem prometu; 
- nekateri tehnični predpisi in standardi niso izdani, ali pa 

so zastareli in pomanjkljivi, glede na tehnično tehnološki 
razvoj (tehnični pogoji za postajne signalno varnostne 
naprave, standardi za železniška vozila, pravilnik o vzdrževa- 
nju zgornjega ustroja železniških prog itd.); 

- tehnično stanje zgornjega in spodnjega ustroja prog ni 
zadovoljivo, kar je vzrok za počasne vožnje in s tem za 
odstopanje od voznih redov ter materialno škodo zaradi zlo- 
mov tirnic in iztirjenj vozil; 
- gradnja novih signalno varnostnih naprav je glede na 

nenehno rast obsega prometa prepočasna; 
- zaradi nezadovoljivega vzdrževanja in pomanjkljive 

notranje vozovno tehnične kontrole, zlasti iz drugih republik, 
prihaja do izločanja tehnično pomanjkljivih vagonov na že 
preobremenjenih obmejnih železniških postajah; 
- številna nivojska križanja cest z železniško progo so še 

vedno zavarovana le s cestnimi prometnimi znaki, program 
graditve izvennivojskih križanj pa se prepočasi izvaja; 

- železniški promet se opravlja z vlečnimi sredstvi različnih 
tipov, s čimer je otežkočeno njihovo vzdrževanje, posebno 
pereče pa je pomanjkanje rezervnih delov. 
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2. Cestni promet 
Hitremu razvoju motorizacije v preteklem desetletju ni sle- 

dila potrebna posodobitev cestnega omrežja, niti ne zboljša- 
nje prometne kulture in vedenja udeležencev v cestnem pro- 
metu. Stalno naraščanje števila nezgod z vse večjim obsegom 
mrtvih in poškodovanih oseb je opozarjalo na nujnost dopol- 
nitve in poostritve predpisov o ravnanju udeležencev v pro- 
metu, kakor tudi o obveznostih in odgovornostih vseh, ki so 
posredno ali neposredno odgovorni za njegovo varnost. 

S spreminjanjem, dopolnjevanjem in sprejemanjem novih 
predpisov je bila v obdobju po letu 1980 izboljšana pravna 
ureditev zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Vendar pa 
organi za notranje zadeve kot glavni nosilci nadzora njiho- 
vega izvajanja ob tem opozarjajo, da se pri sestavljanju pred- 
pisov zgledujemo po predpisih in tehnični ter pravni ureditvi 
prometa v gospodarsko razvitejših državah, zato se vrsta 
določb v praksi iz ekonomskih razlogov ne izvaja. 

V primerjavi z letom 1980 je bilo koncem leta 1983 v naši 
republiki za 11,8% več registriranih motornih vozil in za 7,9% 
več voznikov motornih vozil in traktorjev. Stopnja motoriza- 
cije, ki izraža število prebivalcev na eno motorno vozilo, je v 
letu 1983 znašala 3,5, manj kot vsak tretji prebivalec republike 
pa je bil usposobljen za vožnjo vsaj ene vrste motornega 
vozila v cestnem prometu. Toda kljub naraščanju stopnje 
motorizacije in usposobljenosti prebivalstva za vožnjo motor- 
nih vozil se je obseg cestnega prometa v obravnavanem 
obdobju stalno zniževal, po nekaterih ocenah celo do 30 
odstotkov. 

Izhajajoč iz statističnih podatkov o številu prometnih nez- 
god in njihovih posledicah ter ob upoštevanju soodvisnosti 
med varnostjo v cestnem prometu in razvojem njegovega 
obsega zaključujemo, da se stanje varnosti v obdobju po letu 
1980 ni izboljšalo. Celo nasprotno, povečuje se obseg najtež- 
jih, smrtnih posledic prometnih nezgod, zato lahko gibanje 
cestno-prometne varnosti v terrl obdobju ocenimo kot neza- 
dovoljivo. 

Meg glavnimi vzroki prometnih nezgod še vedno ostaja na 
prvem mestu neprimerna hitrost, sledi ji izsiljevanje prednosti 
pred drugimi udeleženci v prometu, vožnja pod vplivom alko- 
hola, nepravilna stran ali smer vožnje ter nepravilno prehite- 
vanje. Zaskrbljujoče je dejstvo, da kot vzrok prometnim nez- 
godam izredno hitro narašča vožnja pod vplivom alkohola. 
Njegov delež je pri vseh nezgodah znašal v letu 1980 7,9%, se 
v letu 1983 povzpel na 9,9% in v I. polletju 1984 dosegel 12,2%. 

Med povzročitelji prometnih nezgod še vedno prevladujejo 
vozniki osebnih avtomobilov, sledijo jim kolesarji, vozniki 
tovornih avtomobilov, pešci in vozniki motornih koles. V pro- 
metnih nezgodah so življenjsko najbolj ogroženi pešci, pred- 
vsem starejši zaradi zmanjšanja psihofizičnih zmogljivosti za 
pravočasno reagiranje v nevarnih prometnih situacijah. Nez- 
godno najbolj ogroženi pa so potniki oziroma sopotniki, ki so 
visoko udeleženi tako v številu mrtvih kot poškodovanih oseb. 

Za večino prometnih nezgod je neposredno odgovoren 
človek, zato je prometna varnost odvisna predvsem od njego- 
vega znanja in ravnanja pri vključevanju v cestni promet. 

Čeprav ni objektivnih kazalcev, s katerimi bi lahko ocenili 
pomen in rezultate preventivnega delovanja in vzgajanja ude- 
ležencev v cestnem prometu, menimo, da je delovanje svetov 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pripomoglo k 
postopnemu zboljševanju varnosti cestnega prometa v dalj- 
šem časovnem razdobju. 

Stanje cestne infrastrukture zavzema najpomembnejše 
mesto med objektivnimi dejavniki varnosti cestnega prometa, 
ki delujejo neodvisno od ravnanja udeležencev v prometu. 

Cestno omrežje v SR Sloveniji po svojem standardu, grad- 
beni vrednosti in namembnosti zaostaja za zahtevami sodob- 
nega prometa. Poleg ustreznosti zgrajene cestne infrastruk- 
ture so se v obravnavanem obdobju vse bolj zaostrovali tudi 
problemi njenega kakovostnega vzdrževanja in moderniza- 
cije, kar je stalno slabšalo prometno-tehnične pogoje naših 
cest in je njihovo stanje na kritični točki, ki že ogroža dose- 
ženo stopnjo varnosti cestnega prometa. 

Zaradi razmeroma hitrega zniževanja realno razpoložljivih 
sredstev za cestno gospodarstvo niso bile realizirane planske 
naloge niti na področju vzdrževanja in varstva cest niti ne na 
področju njihove posodobitve. V obdobjih 1981-1984 je bil 
srednjeročni plan rednega vzdrževanja cest in objektov reali- 

ziran 74-odstotno, plan rekonstrukcij in obvozov 54-odstotno 
ter plan modernizacije cest in objektov 12-odstotno. Posodo- 
bitev cestnega omrežja je bila glede na predvidene novograd- 
nje cest realizirana 60-odstotno, pri novogradnjah objektov 
pa samo 12-odstotno. 

V letih 1983 in 1984 izdelana ocenitev stanja voznih površin 
na vseh magistralnih in asfaltiranih regionalnih cestah kaže, 
da je Stanje 13% vozišč magistralnih cest komaj zadovoljivo, 
7% slabo in 6% izredno slabo. Še slabše je stanje regionalnih 
cest, kjer je 9% ocenjenih kot komaj zadovoljive, 9% kot slabe 
in 12% kot izredno slabe, pri čemer v oceni ni upoštevanih 847 
km ali 23% vseh regionalnih cest, ki so že v makadamski 
izvedbi. 

Vse bolj se približujemo nivoju zagotavljanja prevoznosti 
cest in ne temeljnim ciljem njihovega vzdrževanja in razvoja, 
ki so v zagotavljanju varnega in nemotenega poteka cestnega 
prometa. Zato se v prihodnje ne smemo več zadovoljevati z 
ugotovitvami in zahtevami, da je voznik dolžan prilagoditi 
vožnjo razmeram na cesti, če le-ta ne ustreza najosnovnejšim 
pogojem varnega prometa. Zagotoviti moramo sredstva za 
njihovo vzdrževanje na nivoju objektivno doiočenih standar- 
dov in normativov kot tudi za njihovo modernizacijo in razvoj. 

Pomemben objektivni dejavnik varnosti cestnega prometa 
je tudi vozilo s svojimi vozno-tehničnimi sposobnostmi. Zane- 
sljivost vozila kot elementa prometne varnosti je nadalje zelo 
odvisna tudi od njegovega kvalitetnega in rednega vzdrževa- 
nja ter časa uporabe. Podatki o opravljenih tehničnih pregle- 
dih vozil v letu 1983 kažejo, da je bilo brezhibnih samo 63% 
vozil, na preostalih pa so bile, po zaporedju njihove pogosto- 
sti, ugotovljene napake na svetlobnih in svetlobnosignalnih 
napravah, na zavornem mehanizmu, napravah za upravljanje 
vozila itd.... Stanje se v primerjavi s predhodnimi leti ni niti 
izboljšalo niti poslabšalo. V prihodnje pa je realno pričako- 
vati, da se bo zaradi upadanja življenjskega standarda in večje 
iztrošenosti vozii na splošno poslabšalo njihovo stanje in 
vzdrževanje. 

Organizacije združenega dela se soočajo s pomanjkanjem 
rezervnih delov ter avtogum in so prisiljene pošiljati na cesto 
vozila, ki niso brezhibna. Dejstvo, da so v kontrolnih pregledih 
organov za notranje zadeve ugotovljene tehnične napake 
pogosto hitro odpravljene pa kaže tudi na malomaren odnos 
do njihovega vzdrževanja. 

Vozni park organizacij združenega dela javnega cestnega 
prometa že z več kot 40% vozil presega 5-letno amortizacijsko 
dobo. V javnem potniškem prometu je stopnja odpisanosti 
vozil še višja, saj je že 55% avtobusov starejših od 6 let, 
desetina pa več kot 10 let. .... „„Q/ . 

Po večletnem zniževanju se je v prvi polovici leta 1984 zopet 
povečal delež voznikov tovornih vozil in avtobusov kot pov- 
zročiteljev prometnih nezgod. Ob tem se odpira vprašanje 
učinkovitosti izvajanja notranje kontrole v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki opravljajo prevoz potnikov in blaga. 

Cilj nalog notranje kontrole izvajanja predpisov, ki urejajo 
varnost v cestnem prometu, je premostiti razkorak med ozkim 
poslovnim interesom doseganja čimboljših finančnih rezulta- 
tov in zagotavljanjem pogojev za varno opravljanje prevoznih 
storitev. 

Stanje organiziranosti in delovanja notranje kontrole je 
med posameznimi organizacijami združenega dela zelo raz- 
lično, pri čemer velja, da se hitreje in uspešneje uveljavlja v 
organizacijah, ki opravljajo javni prevoz kot v tistih, ki oprav- 
ljajo prevoz za lastne potrebe ter da je primernost njenih 
organizacijskkih oblik pogojena predvsem z velikostjo organi- 
zacij združenega dela. 

Ovire za hitrejše uveljavljanje notranje kontrole nad izvaja- 
njem predpisov o varnosti v cestnem prometu se kažejo v 
neustrezni strokovni usposobljenosti delavcev premajhna 
odločenost delavcev za lastno ukrepanje v primerih kršitve 
teh predpisov in ne nazadnje v obravnavanju notranje kon- 
trole kot zakonske obveznosti, ki dodatno bremeni dohodek 
organizacij združenega dela. 

3. Pomorski promet 
Pomorski promet je pravno celovito reguliran, tako da 

imamo le nekaj let staro zakonodajo, kar tudi v mednarodnih 
merilih zagotavlja, da je Jugoslavija med tistimi pomorskimi 
državami ki imajo moderno in sodobno urejen pravni režim 
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pomorske plovbe in tudi plovbe po notranjih vodah. Hiter 
tehnološki razvoj ladjarstva zahteva sprotno dopolnjevanje te 
zakonodaje, predvsem pa zaradi novih ter vse zahtevnejših 
mednarodnih dogovorov, posebej na področju Varnejše 
plovbe in varovanja okolja pred različnimi viri onesnaženja. 

Luška kapitanija Koper je v obdobju 1980 do konca 1984 
opravila skupno 1.561 pregledov ladij, ki so vplule v naše luke. 
Ugotovljene so bile številne nepravilnosti, od pomanjkanja 
posameznih obveznih spričeval o določenih plovnih lastno- 
stih ladje do neažuriranih navigacijskih pripomočkov, 
pomanjkljive sestave ladijskih posadk in napak na sredstvih 
za reševanje, gašenje požarov ali na alarmnih sistemih. Zaradi 
večjih napak, ki bi lahko vplivale na samo varnost plovbe, je 
bila v 45 primerih odrejena prepoved izplutja ladij iz luke vse 
do odprave ugotovljenih napak. 

Splošna plovba Piran ima 21 ladij s skupno 242.276 BRT in 
pet ladij pri svojem podjetju v tujini Genshipping Corporation, 
Monrovia, z 100.898 BRT. Povprečna starost ladij je že preko 
14 let, kar vpliva tudi na varnost plovbe teh ladij. Podobno 
stanje velja za ribiške ladje HP Droga Portorož - TOZD Riba. 

Izvajanje kontrole opremljenosti ladij v.vseh svetovnih 
lukah zahteva od ladjarjev, da redno opravljajo tehnične pre- 
glede svojih ladij in s tem zagotavljajo tehnično varnost 
plovbe na morju. Obenem pa tudi sistem premoženjskega 
zavarovanja v pomorstvu ekonomsko stimulira ladjarje, da 
trajno skrbijo za kvalitetno vzdrževanje ladij. 

Nova mednarodna konvencija o standardih za usposablja- 
nje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 
ki jo je SFR Jugoslavija ratificirala leta 1984, uveljavlja strožje 
mednarodne kriterije glede sestave in kvalifikacij ladijskih 
posadk. V skladu z njo bo potrebno dopolniti izobraževalne 
programe in vanje vključiti več znanj s področja najmoder- 
nejše navigacijske tehnike in več praktičnih znanj o protipo- 
žarni zaščiti, tehniki reševanja, ravnanja z nevarnimi tovori, 
itd. 

Objekti za varnost plovbe po plovnih poteh so tehnično 
zastareli, saj niso opremljeni s sodobnimi elektronskimi navi- 
gacijskimi napravami na plovnih poteh, kar bi povečalo stopjo 
varnosti plovbe. 

Ker se pomorska plovba odvija v režimu svobodne izbire 
poti in ker je frekvenca prihoda ladij v tržaško-koprskem 
bazenu ena od največjih na Jadranu, ocenjujemo, da je treba 
plovbo urediti z uvedbo ločene plovbe v nasprotnih smereh. 

Vsaka obalna država je na podlagi mednarodnih obvez 
dolžna organizirati radijsko službo za varstvo človeških živ- 
ljenj na morju in varnost plovbe. To opravlja Ustanova za 
vzdrževanje pomorskih plovnih poti - Split. Menimo, da bi 
bilo potrebno omogočiti hitrejšo realizacijo programov Plov- 
puta za modernizacijo radijskih zvez. Zlasti pa bo v nasled- 
njem obdobju potrebno organizirati tudi takšno službo zvez, 
ki bo omogočala komunikacijo z manjšimi turističnimi plovili. 
To je en od pogojev za širši razvoj domačega in tujega 
navtičnega turizma. Vzporedno pa bo potrebno organizirati 
tudi bolj učinkovito službo reševanja na morju. 

V pomanjkanju posebnih, pomorskih predpisov o delovanju 
službe opazovanja in reševanja na morju, se lahko zato 
opremo pri ustanavljanju in delovanju te službe le na izkušnje 
s področja civilne zaščite, kajti ta načela o zaščiti in reševanju 
ljudi so toliko univerzalna, da jih bo moč smiselno in koristno 
uporabiti tudi za razmere na morju. Vendar ta čas, tudi na teh 
načelih ni zgrajen nek učinkovit mehanizem reševanja ljudi v 
obalnih občinah. V praksi zadnjih let je v več desetih primerov 
nesreč neposredno intervenirala na morju Luška kapitanija ali 
mejna milica s svojimi službenimi čolni oziroma občani sami, 
ki so se našli s svojimi čolni na kraju nesreče. 

Luka Koper, ki je odprta za mednarodni trgovski promet, 
izpolnjuje vse pogoje za varno vplovitev ladij, njihovo bivanje 
na sidrišču ali ob operativnih obalah, kakor tudi za varno 
izplovitev. Slabše je stanje ostalih manjših luk v obalnih obči- 
nah, ki po obsegu in vzdrževanju zaostajajo za potrebami 
prometa, zlasti malih plovil. Luke so preobremenjene s pri- 
vezi, kar ob večjem neurju povzroča škodo na plovnih in 
luških objektih. 

Luke, odprte za mednarodni promet, morajo imeti organizi- 
rane službe za varstvo morja pred onesnaženjem. Vrsta 
opreme in obseg teh služb glede na namen luk, določa Med- 
narodna konvencija. Kljub strogim mednarodnim in domačim 
predpisom o preprečevanju onesnaženja morja, je v letih 

1980-1984 prišlo v koprskem bazenu do številnih onesnaženj, 
v 15 primerih je bil zoper kršilce predlagan kazenski posto- 
pek, v nekaj primerih pa so sodno zahtevali povračilo škode. 

V času od leta 1980 dalje ni bilo v pomorskem prometu na 
območju SR Slovenije nobene človeške žrtve, vse nezgode so 
se končale le z materialnimi škodami. 

4. Zračni promet 
Na področju zračnega prometa, federacija po svojih orga- 

nih ureja in zagotavlja varnost letenja letal in gibanja letal po 
manevrskih površinah letališča. Na tej ustavni podlagi je bil 
izdan zvezni zakon o zračni plovbi, ki je pričel veljati 6. maja 
1978. leta. 

Republiški komite za promet in zveze SR Slovenije izdaja v 
skladu s pooblastili iz zakona o zračni plovbi dovoljenja za 
delo strokovnega osebja, ki opravlja dela pri požarni varnosti 
letal in letališč, pri oskrbovanju letal z gorivom in mazivom ter 
pri sprejemanju in odpravljanju letal, potnikov in blaga. 

Normativna ureditev varnosti v zračnem prometu je dokaj 
nepopolna, saj v šestih letih po sprejetju zakona o zračni 
plovbi ni bilo izdanih 33 izvršilnih predpisov. 

Čeprav je v zakonu o zračni plovbi urejeno delovno 
področje notranje kontrole, Zvezni letalski inšpektorat ugo- 
tavlja pri vseh udeležencih v zračni plovbi, da notranjo kon- 
trolo izvajajo zelo različno in nepopolno, in da jo nekateri 
izenačujejo s samoupravno delavsko kontrolo. 

Zvezni letalski inšpektorat je v preteklosti ugotovil nekaj 
manjših pomanjkljivosti v delu službe za vzdrževanje letal 
lnex Adrie Avioprometa, ker ta služba ni v celoti spoštovala 
tehničnih zahtev in postopkov pri opravljanju vzdrževalnih 
del. Dogajalo se je tudi, da je bila dokumentacija za vzdrževa- 
nje letal vodena z zamudo. Kljub temu v Zveznem letalskem 
inšpektoratu ocenjujejo, da je vzdrževanje letal lnex Adrie 
Aviopromet zadovoljivo, ob tem pa je spodbudno, da se iz leta 
v leto izboljšuje kvaliteta vzdrževalnih del. K boljšemu vzdrže- 
vanju letal je prispevalo tudi večje število pooblaščenih vzdr- 
ževalcev, ki se je povečalo od 38 v letu 1980 na 63 v letu 1984. 

Zvezni letalski inšpektorat je pri inšpekciji letalskega osebja 
lnex Adrie Avioprometa ugotovil manjše odmike od predpisa- 
nih postopkov pri letu, pristajanju in vzletanju letal. Nespošto- 
vanje predpisov o letenju letal oziroma neupoštevanju 
postopkov pri upravljanju z njimi so bili osnovni vzroki za 
večje število nesreč ali nezgod v obdobju 1980-1984. 

Za varnost zračnega prometa so izredno pomembni kadri, 
ki morajo biti strokovno in tudi vsestransko usposobljeni za 
svoje delo in bodo lnex Adrii Avioprometu v prihodnosti 
bistveno pomagali novi kadri, predvsem pilotf in inženirji, ki 
se usposabljajo na letalski usmeritvi Fakultete za strojništvo v 
Ljubljani. 

Po nesreči letala na Korziki leta 1981 so v lnex Adrii Avio- 
prometu ustanovili komisijo za varnost. Iz obsežnega pro- 
grama komisije je potrebno omeniti vzpostavitev sistema zbi- 
ranja informacij o dogodkih, ki bi lahko pomenili ogrozitev 
varnosti zračne plovbe in jih posredujejo neposredni udele- 
ženci v prometu. Tako so v letu 1983 odkrili 31 pripetljajev, 
katerih sicer ne bi. 

V lnex Adrii Avioprometu opozarjajo, da omejitev dnevnih 
počitkov in način obračunavanja skupnega delovnega časa 
kot sta urejena v pravilniku o trajanju delovnega časa in časa 
letenja, število vzletov in pristankov v teku delovnega časa in 
dolžini dnevnega počitka članov posadke letal (Ur. list SFRJ, 
štev. 65/80) ne prispevajo h krepitvi varnosti zračnega pro- 
meta, ker se zmanjšuje obseg efektivnega dela v skupnem 
delovnem času in zaradi tega podaljšuje čas odsotnosti od 
doma kar ima za posledico večjo utrujenost. Pri tem bi bilo 
primerno uporabiti izsledke, do katerih so prišli v državah z 
razvitejšim zračnim prometom. 

Po podatkih Zveznega letalskega inšpektorata je bilo v 
obdobju 1980-1984 največ nepravilnosti na javnih letališčih 
zaradi pomanjkljive in nepopolne opreme za sprejem in 
odpravo letal. Pri inšpekcijskem nadzoru so ugotovili tudi 
manjše nepravilnosti v delu službe za sprejem in odpravo letal 
in gasilske službe ter pomanjkljivosti pri vzdrževanju vzletno- 
pristajalnih stez in sistema svetlobnega označevanja. Vendar 
Zvezni letalski inšpektorat ugotavlja, da je stanje varnosti v 
zračnem prometu na javnih letališčih Zadovoljivo. Na letališ- 
čih Ljubljana in Maribor je bilo vtem srednjeročnem obdobju 
nekaj primerov ogrožanja varnosti zračne plovbe zaradi div- 

priloga poročevalca 27 



jadi znotraj letališke ograje, ki pa so se končali brez poškodo- 
vancev in brez večje materialne škode. 

Izpitne komisije Republiškega komiteja za promet in zveze 
SR Slovenije so ugotovile, da je strokovna usposobljenost 
delavcev, ki opravljajo dela pri požarni varnosti letal in leta- 
lišč, pri oskrbovanju letal z gorivom in mazivom, ter pri spreje- 
manju in odpravljanju letal, potnikov in stvari, dobra, in da 
zagotavlja varno opravljanje dela na javnih letališčih v SR 
Sloveniji. 

Zvezni letalski inšpektorat, ki opravlja nadzorstvo nad sta- 
njem tehničnih sredstev, opreme in naprav za varnost zračne 
plovbe, kakor tudi nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o 
kontroli letenja in vodenju letal, je ugotovil manjše nepravil- 
nosti pri delu kontrolorjev letenja, ki se nanašajo predvsem na 
nespoštovanje ali slabo uporabo postopkov vodenja in kon- 
trole letenja letal. Pojavlja se tudi pomanjkanje nadomestnih 
delov za tehnična sredstva kontrole letenja. 

Zvezna uprava za kontrolo letenja ocenjuje, da je v tem 
srednjeročnem obdobju uspešno opravila postavljene naloge, 
vendar opozarja, da utegne biti varnost zračne plovbe ogro- 
žena, ker tehnični in strokovni razvoj sistema kontrole letenja 
zaostaja za razvojem in izkušnjami v svetu. 

Zvezni letalski inšpektorat je ugotovil, da so letališča neu- 
strezno opremljena z meteorološkimi sredstvi in instrumenti, 
njihovo vzdrževanje pa je tako slabo, da je večina teh naprav 
neuporabnih. Zato se nekateri meteorološki podatki zbirajo z 
opazovanjem, kar pa je zelo subjektivno in vpliva na varnost 
zračne plovbe. 

Na letališču Ljubljana so v letu 1984 vgradili opremo za 
merjenje vidljivosti na vzletno-pristajalni stezi, s čimer je zak- 
ljučena investicija v opremo letališča Ljubljana za instrumen- 
talno pristajanje letal v slabših meteoroloških pogojih — kate- 
gorije II. 

Športno letalstvo je v SR Sloveniji zelo razvito, saj predstav- 
lja kar 40 do 50% športnega letalstva SFR Jugoslavije. Od leta 
1980 dalje se je v organizacijah Zveze letalskih organizacij 
Slovenije zgodilo 54 nereč, in sicer 31 z jadralnimi letali, 19 z 
motornimi in 4 s padali. Pri tem je izgubilo življenje 7 športni- 
kov, tri nereče pa so se končale s težjimi telesnimi poškod- 
bami pilotov. Osnovni vzroki nesreč ali nezgod v športni 
dejavnosti so nespoštovanje predpisov ter nedisciplina in 
malomarnost letalskega osebja. Pri nesrečah ali nezgodah 
jadralnih letal je vzrok tudi pristanek letal izven športnih 
letališč, in sicer predvsem pri preletih in tekmovanjih. V Zvezi 
letalskih organizacij Slovenije so ugotovili, da so vzroki za 
nesreče tudi v nezadostni usposobljenosti in premajhni izku- 
šenosti pilotov. Ocenjujejo, da je tudi neustrezna kazenska 
politika vplivala na ogrožanje varnosti zračne plovbe v šport- 
nem letalstvu. 
5. Žičniške naprave 

Ureianie razmerij v zvezi z žičnicami in vlečnicami (žični- 
škimi napravami) je v republiški pristojnosti. Vprašanja varno- 
sti na žičniških napravah v SR Sloveniji ureja zakon o varnosti 
na žičnicah in vlečnicah (Ur. list SRS, št. 17/81), ki je pričel 
veljati 14. junija 1981. leta. 

" Republiški komite za promet in zveze je v marcu 1984 izdal 
pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Ur. list SRS, št. 7/84). 

Republiški komite za delo še ni izdal natančnejših predpi- 
sov o varnosti pri delu in o varnostnih ukrepih za osebe; ki 
upravljajo, vzdržujejo in popravljajo ali pregledujejo žičniške 
naprave. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo se ni 
izdal natančnejših predpisov o minimalni opremi za reševanje 
ljudi, o sredstvih za prvo pomoč in o prostorih za reševalce in 
ponesrečence in o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpol- 
njevati osebe, ki delajo na žičniških napravah. 

Poleg navedenih predpisov niso sprejeti tudi ustrezni stan- 
dardi, tehnični normativi in norme kakovosti, tako da se sedaj 
pri pregledih in nadzoru žičniških naprav uporabljajo medna- 
rodni predpisi. 

Povprečna starost žičnic je 15 let. Na podlagi ugotovitev 
pooblaščene organizacije in republiške inšpekcije pri rednih 
in izrednih strokovno tehničnih pregledih, so bile 4 žičnice 
rekonstruirane oziroma modernizirane v letih 1969, 1971 in 
1982. 

Na podlagi inšpekcijskih letnih strokovno tehničnih pregle- 
dov ugotavljamo, da upravljalci žičniških naprav v naših turi- 
stičnih krajih oziroma zimskošportnih središčih z njimi obra- 
tujejo in jih vzdržujejo v skladu s predpisi. 

Glede na ugotovljene pogoste izpade transportne vrvi iz 
kolutov baterij so bile modernizirane vse vlečnice in oprem- 
ljene z varnostnimi napravami za zaustavitev pogona in 
posebnimi lovilci vrvi. Poseben problem in težave za zadovo- 
ljivo vzdrževanje žičniških naprav pa predstavlja nabava 
rezervnih delov, saj je potrebno nekatere za žičniške naprave 
pomembne dele uvažati. 

Žičniške naprave na območju SR Slovenije prevažajo 
predvsem smučarje. Zato je poleg brezhibnosti žičniških 
naprav pomembna tudi ureditev vstopnih in izstopnih mest na 
žičniških napravah za vključitev oziroma spust na smučarsko 
progo, kar pa urejata zakon o varnosti na javnih smučiščih 
(Ur. list SRS, št. 16/77) in pravilnik o tehničnih pogojih za 
obratovanje smučišč (Ur. list SRS, št. 21/78). 

V zadnjih letih se je obratovanje in vzdrževanje žičniških 
naprav zaradi sistematičnejšega izobraževanja v okviru Delav- 
ske univerze izboljšalo. Problem v procesu izobraževanja pa 
predstavlja pomanjkanje učbenikov in strokovne literature s 
tega področja. 

V času zimske sezone se opaža, da nekateri upravljalci 
žičniških naprav dovoljujejo samostojno opravljati strojniška 
dela tudi osebam, ki ne izpolnjujejo predpisanih zdravstvenih 
pogojev ali niso za to strokovno usposobljene. Tako ravnanje 
opravičujejo s povečanim obsegom dela ali s tem, da njihove 
naprave obratujejo le v tem času in z ekonomskimi razlogi. Te 
delavce, ki so predvsem gozdarji in kmetje, zaposlujejo za 
določen čas, medtem ko stalno zaposleni delavci v tem času 
opravljajo predvsem tekoča vzdrževalna dela. 

Ukrepi za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja na žični- 
ških napravah in v njihovem vplivnem območju so zadovoljivi, 
vendar kljub temu še vedno prihaja do nesreč, ki pa praviloma 
nimajo težjih posledic. 

POROČILO 

javnega tožilstva SR Slovenije za leto 1984 

— povzetek 

Uvod 
Vsa javna tožHstva temeljna, višja in Javno tožilstvo SR 

Slovenije, so si v preteklem letu 1984 prizadevala dosledno in 
učinkovito izvajati naloge in opravila, ki izhajajo iz njihove 
osnovne funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj. Ob reše- 
vanju posameznih zadev so vselej še posebej pazila na strogo 
uveljavljanje načela zakonitosti. Na ta način zastavljeno delo 
javnih tožilstev v SR Sloveniji je usklajeno s širšimi prizadeva- 

nji družbe, z zakonsko opredelitvijo ter usmeritvami družbe- 
nopolitičnih organizacij na vseh ravneh. Med te še zlasti sodi 
60. seja Predsedstva CK ZKS, ko je sredi maja 1984 obravna- 
vala celovito problematiko slovenskega pravosodja, v zvezi z 
odpravljanjem nakopičenih težav in pomanjkljivosti. 

Kriminaliteta kot negativen, vendar neizbežen družbeni 
pojav otežuje še tako zapleteno gospodarjenje v izjemno 
težkih stabilizacijskih pogojih. Ob tem, ko delovni ljudje in 
občani vse težje prenašajo stalne pritiske na življenjsko raven, 

28 priloga poročevalca 



posmezni ekscesi naperjeni na družbene vrednote, zlasi večji 
napadi na družbeno premoženje, še stopnjujejo njihovo 
nestrpnost. Za zadovoljivo preprečevanje in odpravljanje 
takšnega stanja ne zadoščajo sicer dobro zastavljeni represij- 
ski ukrepi. V samoupravnih organizacijah in skupnostih vseh 
vrst in na vseh ravneh, se bo morala precej bolj kot doslej 
krepiti zavest o varovanju družbenopolitične ureditve in tudi 
njene ekonomske osnove: Navzlic zadovoljivi generalno-pre- 
ventivni dejavnosti, politiki kazenskega pregona in kazovanja, 
kar vhaja v sklop nalog organov odkrivanja, pregona in soje- 
nja, zavest do družbeno občutljivih dobrin še zdaleč ni na 
zadovoljivi ravni. Veliko odkritih primerov v preteklem letu, pa 
tudi v prejšnjih obdobjih na področju gospodarske kriminali- 
tete, je dovolj resno opozorilo, da se tej vrzeli ne posveča 
dovolj skrbi. Odraz takšnega stanja je še vedno nezadovoljiva 
aktivnost, zlasti pa neučinkovitost, v združenem delu organi- 
zirane samoupravne delavske kontrole. 

Temeljna javna tožilstva, ki so v SR Sloveniji stvarno pri- 
stojna za pregon vseh kaznivih dejanj, so v letu 1984 prejela 
ovadbe zoper 25.351 polnoletnih, 2809 mladoletnih in 20.741 
neznanih storilcev kaznivih dejanj. Po trendu naraščanja šte- 
vila prijavljenih storilcev kaznivih dejanj, ki je bil opaze,n od 
leta 1978 do leta 1983, se je tako zmanjšalo v primerjavi s 
predhodnim letom število ovadenih polnoletnih storilcev kaz- 
nivih dejanj za 8%, mladoletnih storilcev za 17% in neznanih 
storilcev za 16%. Občutno zmanjšanje pripada kriminalitete, 
razen gospodarskih prestopkov, gre pretežno na račun spre- 
memb vrednostnih količin pri posameznih premoženjskih 
deliktih v zveznem in republiškem kazenskem zakonu, kar 
hkrati pomeni, da podatki o obsegu kriminalitete iz preteklega 
leta niso realno primerljivi iz prejšnjih let. 

Nerešerte zadeve pri temeljnih javnih tožilstvih ob koncu 
preteklega leta niso presegle enomesečnega pripada, kar 
objektivno pomeni tekoče poslovanje. Gre sicer za separatno 
tožilsko ažurnost iz sklopa pravosodnih organov, ki so v 
preteklem letu tudi kot celota, v primerjavi s prejšnjimi 
obdobji, predvsem z občutno večjim številom pravnomočnih 
odločb, dosegla izjemno dobre rezultate. 

Ob svoji temeljni represivni funkciji pregona storilcev kazni- 
vih dejanj, so javna tožilstva v SR Sloveniji v preteklem letu 
zadovoljivo uresničevala svoje naloge na področju preven- 
tivne dejavnosti. V svojih regijah so tesno povezana z družbe- 
nimi dogajanji in se tvorno vpenjajo v vse oblike dela na 
področju družbene samozaščite. Zlasti neposredno in stalno 
sodelujejo z organi notranjih zadv, inšpekcijskimi službami 
vseh vrst in drugimi varnostnimi organi in organizacijami. 
Prek varnostnih, kolegijev in drugih združenj oblikujejo 
skupna stališča in rešitve glede specifičnih ekscesnih pojavov 
v občinah ali v širših regijah. Javna tožilstva so mimo omenje- 
nih oblik sodelovanja ob reševanju posameznih kazenskih 
zadev tudi samostojno in dovolj široko razvila preventivno 
dejavnost. V preteklem letu so na različne načine skupaj 
intervenirala 974-krat bodisi s pisnimi ali ustnimi opozorili, na 
posvetovanjih, konferencah ali sestankih z raznimi organi ali 
organizacijami glede vprašanj, ki neposredno ali posredno 
sodijo v sklop javnotožilskih nalog. 

Politična kazniva dejanja 
V SR Sloveniji je bilo v zadnjih petih letih majhno število 

prijavljenih oseb za kazniva dejanja s političnim obeležjem, v 
preteklem letu 1984 pa je padlo na vsega 26 oseb, kar hkrati 
pomeni komaj 0,1% vse kriminalitete. Najtežjih oblik politič- 
nega kriminala v SR Sloveniji ni bilo. Za težja kazniva dejanja 
je bilo prijavljenih 6 oseb (sovražna propaganda), s pozicije 
albanskega nacionalizma, za lažja pa 20 oseb (žalitev SFRJ, 
zbujanje narodnostne nestrpnosti z žalitvijo občanov). Nave- 
dena kazniva dejanja so se pretežno pojavljala v obliki verbal- 
nih izgredov v gostinskih lokalih ob medsebojnih prepirih. 
Neposreden povod je bil tudi nezadovoljstvo ob zniževanju 
življenjske ravni prebivalstva. Med prijavljenimi osebami so 
vse doslej prevladovali znani nasilneži, že predkaznovani 
zaradi prekrškov zoper javni red in mir, kateri praviloma ne 
uživajo ugleda v svoji sredini. V letu 1984 pa so se ob njih 
pojavili kot storilci tudi štdentje, dijaki, od akademskih izobra- 
žencev pa literat in profesor. Nekaj lažjih kaznivih dejanj je 
bilo storjenih prek tiska. Organiziranih načinoy izvrševanja 
političnih kaznivih dejanj med obravnavanimi primeri ni bilo. 

Prikazana odkrita in prijavljena politična kriminaliteta v SR 

Sloveniji ni problematična in ne povzroča omembe vredne 
škodljive posledice. Seveda pa tega ni mogoče posplošiti na 
celotno varnostno situacijo, saj so izven kriminalne cone 
zaznavni sovražni pojavi, ki jih ni moč zajeti s kazenskim 
pregonom, utegnejo pa ekscesno prerasti v nestrpnost do 
ustavne ureditve. Med temi pojavi izstopajo zlonamerno 
brskanje po naši preteklosti, ponujanje sprave, večstrankar- 
skega sistema, kaljenje mednacionalnih odnosov, demagoške 
ocene, alternative zavite v preobleko svobode tiska, človeko- 
vih pravic in zgrešenih sojenj. Z vidika delovanja javnega 
tožilstva je moč oceniti, da so demagoške ocene in trditve 
deležne odločnega razkrinkavanja in polemičnega obravna- 
vanja, kar zanesljivo dviguje samozaščitno osveščenost in 
zožuje kriminogeno vzdušje. 

Število obtoženih oseb se je v primerjavi z letom poprej 
znižalo od 28 na 10 oseb. Vseh 10 obtoženih je storilo najlažja 
kazniva dejanja s področja politične kriminalitete in sicer 
večinoma kaznivo dejanje žalitve SFRJ. 

Gospodarski kriminal 
V obdobju od leta 1980 do leta 1982 so napadi na družbeno 

premoženje kot širša oblika gospodarske kriminalitete skoko- 
vito naraščali. Število kaznivih dejanj zoper upravljanje druž- 
benih sredstev in naravna bogastva, zoper družbeno premo- 
ženje, zoper gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga, 
zoper samoupravljanje in kazniva dejanja uradnih oseb zoper 
uradno dolžnost, je v tem obdobju naraščalo kar za okrog 
25% in šele v letu 1983 je prišlo do stagnacije takšnega 
povečanja, saj je to leto znašalo povečanje le 4%. V lanskem 
letu pa smo prvič od leta 1979' naprej priča padcu tovrstnega 
kriminala, saj se je število kaznivih dejanj v gospodarstvu 
zmanjšalo za 8%. Gibanje in delež gospodarske kriminalitete 
je v razmerju do vseh obtoženih kaznih dejanj razviden iz 
naslednje tabele: 
Leto vsa kazniva- kazniva dejanja delež v odstotkih 

dejanja v gospodarstvu 
1980 17.001 3849 22 64 
1981 16.390 4879 29>6 
1982 19.331 6011 31,07 
1983 21.106 6277 29,74 
1984 18.099 5775 31,91 

S kaznivimi, dejanji povzročena škoda na družbenem pre- 
moženju je znašala v letu 1981 - 51,425.000,00 din, v letu 
1982 je bilo družbeno premoženje oškodovano za 
75,747.000,00 din, v letu 1983 pa je ta škoda znašala 
90,522.000,00 din. Iz teh podatkov vidimo, da je škoda naraš- 
čala nekako v razmerju inflatornih gibanj. V lanskem letu pa je 
škoda na družbenem premoženju znašala 102,189.000,00 din, 
kar pomeni okrog 13% povečanje napram letu poprej, vendar 
je očitno daleč pod nivojem porasta inflacije. 

Če iz širšega pojma gospodarske kriminalitete izločimo vsa 
kazniva dejanja storilcev znotraj združenega dela, torej tistih, 
ki so zposleni pri oškodovanih OZD, kakor tudi storilcev izven 
združenega dela, ki s kaznivimi dejanji ogrožajo pomembne 
segmente gospodarstva, kot so devizni, čekovni, davčni 
sistem, blagovni promet in carinsko zaščito, dobimo okvir in 
pojem pravega gospodarskega kriminala. Za tovrstna kazniva 
dejanja je bilo v letu 1980 obtoženih 1231 oseb, v letu 1981 - 
2120, v letu 1982 - 2840 in v letu 1983 - 2843 oseb. V lanskem 
letu se je število obtoženih znižalo na 2414 oseb, kar pomeni 
napram letu poprej okrog 15% znižanje. 

Zastavlja se vprašanje kje lahko iščemo vzrok za stagnacijo 
in padec gospodarske kriminalitee v zadnjih dveh letih v SR 
Sloveniji. Nedvomno so kljub slabi gospodarski situaciji raz- 
mere v naši republiki takšne, da zakonitost poslovanja, odgo- 
vornejši pristop do dela in varovanje družbenega premoženja 
pomenijo tiste varovalne elemente, ki posredno žmanjšujejo 
število gospodarskih kaznivih dejanj. V lanskem letu se je 
pridružila še sprememba kazenskega zakona SFRJ in kazen- 
skega zakona SRS, kar je v drugi polovici leta zaradi spreme- 
njenih fiksnih zneskov vrednostnih količin prav tako vplivala 
na zmanjšanje tovrstnih kaznivih dejanj. 

Še vedno so prisotna kazniva dejanja zoper družbeno pre- 
moženje, storjena s strani oseb, ki so zaposlene v oškodova- 
nih delovnih organizacijah. Pri tem gre seveda na prvem 
mestu opozoriti na vse oblike prilaščanja družbenih sredstev. 
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Tako so bili ugotovljeni primeri prilaščanja materiala, živil, 
zlasti pa vseh oblik izkupičkov. Glede omenjenih najhujših 
oblik kaznivih dejanj prilaščanja pa moramo vendarle ugoto- 
viti, da je njihovo število manjše kot leto poprej. Tako je bilo 
npr. v lanskem letu le 11 oseb obtoženih zaradi zlorabe 
položaja odgovornih oseb, medtem ko je bilo 39 oseb obto- 
ženo grabeža, kar je 42 oseb manj kot leto poprej. 

Druga oblika nezakonitosti v združenem delu se kaže 
predvsem v različnih oblikah nevestnosti. V lanskem letu je 
bilo tako obtoženih 48 oseb zaradi kaznivega dejanja nevest- 
nega gospodarjenja, 8 oseb pa zaradi kaznivega dejanja 
nevestnega ravnanja z zaupanim družbenim premoženjem. 

Najštevilnejši so tako kot vsa prejšnja leta napadi na druž- 
beno premoženje s strani storilcev, ki niso zaposleni pri 
oškodovanih delovnih organizacijah. V lanskem letu je bilo 
tako obtoženih za kazniva dejanja tavin, goljufij in ostalih 
klasičnih kaznivih dejanj zoper družbeno premoženje kar 
2683 oseb. To je napram letu prej vendarle zmanjšanje za 
okrog 11%, kar je nedvomno delno tudi zvezano s spremembo 
kazenske zakonodaje. Kljub omenjenemu zmanjšanju pa 
ostajajo posamezne nevarne oblike napadov na družbeno 
premoženje od zunaj. Pri tem mislimo predvsem na pretkane 
oblike goljufij na škodo družbenega premoženja. Obtoženih 
je 19 oseb iz Zagreba, ki so v letih 1981 do 1982 pri'Ljubljanski 
banki, Temeljni pomurski banki Murska Sobota, expozitura v 
Ljutomeru, Radencih in Gornji Radgoni sklenili kreditne 
pogodbe na podlagi prodaje konvertibilnih deviz, pri čemer 
so vsi dobili večjo vsoto dinarskih kreditov, najetih kreditov pa 
niso vrnili oziroma le neznatne dele zapadlih obrokov. 

Že nekaj let je v SR Sloveniji, na območju mej z zahodnima 
državama, pereč problem tihotapstvo, pogosto povezano z 
nedovoljeno trgovino. Manj je tiste vrste tihotapstva, ki se 
zanaša na srečne okoliščine, vse bolj pa se pojavljajo organi- 
zirane oblike. Tihotapstvo se hitro prilagaja novim situacijam 
ali »potrebam« trga (npr. tihotapljenje hišnih računalnikov, ko 
legalni uvoz še ni bil mogoč). Nevarnejše oblike tihotapstva se 
pojavijo tudi v primerih, ko gre za sprego s carinskimi delavci. 
Na mejnem prehodu Ljubelj je carinik v 4 primerih po poprejš- 
njem dogovoru dovolil uvoz velike količine tehničnega blaga 
in kave. Samo tihotapstvo pa je praviloma povezano z nedo- 
voljeno trgovino. V veliki večini se to nanaša na zdomce, ki ob 
vračanju na mejnih prehodih obmejnim organom ne prijav- 
ljajo kave, pa tudi drugih predvsem tehničnih predmetov. 
Preprodaja pa se nato nadaljuje na jugoslovanskih tleh. 

Zaradi kaznivega dejanja zatajitve davščin in drugih družbe- 
nih dajatev je bilo v lanskem letu obtoženih 23 oseb, 7 oseb pa 
zaradi neupravičene uporabe dopolnilnega dela drugih oseb. 
Pri kaznivih dejanjih zatajitve davščin so pojavne oblike še 
vedno klasične, saj storilci običajno prikazujejo višje stroške 
od dejanskih. Izredno visok znesek davčne_zatajitve je v pri- 
meru obrtnika in lastnika nočnega kluba v Čateških toplicah, 
ki je v davčnih napovedih za leto 1981,1982 in 1983 prikazoval 
toliko nižji dohodek od dejanskega, da se je izognil plačilu 
davka v skupnem znesku kar za 17,437.250,00 din. 

Kazniva dejanja izdaje nekritega čeka po 172. členu KZ 
SFRJ se vsako leto pojavijo v relativno visokem številu. V 
lanskem letu je prišlo do rahlega povečanja tovrstnih kaznivih 
dejanj. Javna tožilstva so obtožila v lanskem letu 301 osebo. 

Sodišča so na podlagi obtožb javnih tožilstev izrekla obso- 
dilne sodbe zoper 4178 oseb. Od tega je bilo izrečenih 2127 
pogojnih obsodb. Število pogojnih obsodb se zdi na prvi 
pogled visok, vendar je pri tem potrebno upoštevati, da so bile 
pogojne obsodbe izrečene pretežno storilcem za lažje oblike 
klasičnih kaznivih dejanj zoper družbeno premoženje, ne pa 
storilcem pravega in obsežnejšega gospodarskega kriminala. 

Javna tožilstva si prizadevajo, da z vsemi ukrepi, ki so jim na 
razpolago preprečujejo gospodarsko kriminaliteto. Pri tem je 
delo tožilstva usmerjeno predvsem po naslednjih izhodiščih; 
zadeve se rešujejo prioritetno, javni tožilci že v predhodnem 
postopku sodelujejo z organi za notranje zadeve, prizadevajo 
si za primerno strogo kaznovalno politiko, poleg represivnega 
delovanja pa delujejo tudi preventivno z opozarjanjem organi- 
zacij združenega dela na posamezne nepravilnosti pri delu in 
poslovanju, širšo družbeno skupnost pa opozarjajo na 
pomembnejše negativne pojave. Tudi podatki o trajanju 
postopka pri javnih tožilstvih kažejo, da javni tožilci skušajo 
zadeve rešiti čim hitreje. 

Gospodarski prestopki 
Gibanje ovadb, ki so jih prejela javna tožilstva v SR Sloveniji 

za gospodarske prestopke v zadnjih petih letih ponazarja 
naslednja razpredelnica: 

1980 1981 1982 1983 1984 
SDK 
Tržna inšpekcija 
Druge inšpekcije 
Drugi državni organi 
Občani 

843 799 1009 1003 2199 
556 574 590 621 587 
677 600 487 469 569 
210 655 1289 915 1163 

6 6 2 5 3 
Skupaj 2292 2634 3377 3013 4521 

Število ovadb za gospodarske prestopke, ki se je izjemno v 
letu 1983 zmanjšalo za 10,7%, se je v preteklem letu 1984 za 
razliko od drugovrstne kriminalitete povečalo za 1501 ovadbo 
ali za 50,8%. To povečanje je predvsem posledica novih inkri-: 
minacij po zakonu o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za nakup dieselskega goriva in motornega 
bencina v letu 1983, za katere so javna tožilstva prejela kar 
656 ovadb. 

Daleč največje število ovadb Se opira na kršitve zveznih 
predpisov, pri čemer je bilo zaradi kršenja republiških zako- 
nov podanih le 140 ali 3,13% vseh ovadb. 

Število ovadb za nekatere pomembnejše kršitve ne odraža 
pravega stanja dejansko storjenih kršitev, kar zlasti velja za 
področja, ki so v pristojnosti SDK, tržne in devizne inšpekcije. 
Kršitev na teh področjih je nedvomno znatno več, vendar 
obsega ni mogoče niti približno oceniti. Na drugi strani pa so 
kršitve nekaterih predpisov npr. zakona o zavarovanju plačil 
med uporabniki družbenih sredstev, zakona o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za nakup 
dieselskega goriva in motornega bencina, tako množična, da 
javna tožilstva preprosto ne morejo preganjati vseh storilcev. 
Potrebna je zelo občutna selekcija manjših kršilcev, katerih 
število gre v tisoče, kar kaže na vse večjo nedisciplino pravnih 
oseb, še zlasti na določenih področjih. 

Čeprav nekatere inšpekcijske službe kažejo večjo aktivnost 
v primerjavi s prejšnjimi obdobji, vendar z delom inšpekcij v 
celoti ne moremo biti zadovoljni. Razlogov za takšno stanje je 
več. Najpomembnejši so v nezasedenosti delovnih mest, 
posebej še velja za devizno in tržno inšpekcijo, prekratka, 4- 
ietna mandatna doba inšpektorja, pa tudi nezadostna 
fnančna sredstva posameznih inšpekcij za efikasno opravlja- 
; ;e pregledov ter plačilo stroškov analiz, mnenj in pojasnil. 
Lokalistični vplivi so še vedno zaznavni. 

Značilen primer nemoči inšpekcijskih služb so navidezni 
samoupravni sporazumi, ki so jih delovne organizacije mno- 
žično sklepale, so pa v bistvu pomenile kupoprodajo deviz. 
Čeprav je šlo za množični pojav, so javna tožilstva le izje- 
moma prejela ovadbe pristojnih inšpekcijskih služb. 

Javna tožilstva so si v letu 1984 zlasti prizadevala za uspe- 
šen gospodarsko-kazenski pregon tistih kršitev, ki ovirajo 
izvajanje ekonomske stabilizacije, posebno na področju cen, 
deviznega in zunanje-trgovinskega poslovanja, blagovnega 
prometa in plačil med uporabniki družbenih sredstev. 

Število ovadb za kršitev predpisov o cenah se je v letu 1984 
dvignilo na 263, kar je 22 ovadb več kot v letu 1983. Večino 
ovadb so javna tožilstva prejela že v prvi polovici preteklega 
leta, medtem ko se je v drugem polletju število prejetih ovadb 
bistveno znižalo, predvsem zaradi sprostitev cen. Javna tožil- 
stva so vložila obtožbe zoper 151 pravnih oseb, kar je 8 manj 
kot v letu 1983, obsojenih pa je bilo 89 pravnih oseb, ali ena 
več kot v prejšnjem letu. Kršitve so se najpogosteje nanašale 

a odlok o najvišjih cenah, na nepravilno obračunavanje 
arž, na prodajo blaga slabše kvalitete za boljšo, zaračunava- 
e previsokih odvisnih stroškov in slično. Nedvomno so bile 

kršitve predpisov o cenah številnejše, kot to izhaja iz statistič- 
nih podatkov, saj je potrošnik le redko v stanju oceniti, če so 
zaračunane cene usklajene s predpisi ali ne. Javna tožilstva le 
izjemoma prejmejo ovadbe za kršitve zaradi takoimenovanih 
sivih cen, ki se mimo veljavne zakonodaje ali vzporedno s 
predpisi uveljavljajo v prometu med OZD, pa tudi med njimi in 
zasebnimi kupci s sklepanjem nezakonitih samoupravnih 
sporazumov, pri čemer le kot primer navajamo nakup gnojil. 
Vse te cene so v bistvu izven inšpekcijskega nadzora in po 
nekaterih približnih ocenah so v letu 1984 zajele že 60% 
celotnega prometa. Premoženjska korist je v teh primerih 
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praviloma velika, saj so sive cene dvignile zakonite za 
20—30%. 

Število ovadb in obtožb zaradi kršitev predpisov s področja 
blagovnega prometa se je v letu 1984 zmanjšalo. Zaradi špe- 
kulacij v blagovnem prometu so javna tožilstva prejela 105 
ovadb, kar je 18 manj, vložila pa 22 obtožb, kar je 8 manj kot v 
letu 1983. V smeri nelojalne konkurence so javna tožilstva 
prejela 20 ovadb in vložila 11 obtožb. Obtožbe so se najpogo- 
steje nanašale na neplačilo obresti za prodajo' blaga na 
potrošniški kredit, dalje prodajo bele tehnike in avtomobilov s 
pogojem, da bo kupec blago plačal z dinarji deviznega pore- 
kla pri čemer je moral devize prodati določeni banki, ustavitev 
prodaje v pričakovanju višjih cen, dogovor med OZD, da si 
medsebojno ne bodo konkurirale, deklariranje blaga, ki 
potrošnike zavede v zmoto in podobno. Tudi v teh primerih 
OZD niso prijavljale pošlovnih partnerjev, četudi so bile s 
špekulativnim ravnanjem oškodovane. 

Kršitve zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev še nadalje kažejo tendenco naglega naraščanja. 
Javna tožilstva so v letu 1984 prejela 1064 ovadb, 466 več kot 
leto prej, vložila so 464 obtožb, kar je 123 več kot leta 1983, 
izrečenih pa je bilo 214 obsodilnih sodb. Porast tovrstnih 
kršitev je posledica vse slabše finančne likvidnosti organizacij 
združenega dela, delno pa gre na račun obveznosti iz novele 
zakona, ki zavezuje upnika, da mora v 10 dneh obvestiti SDK, 
če mu dolžnik ni zagotovil plačila. 

Število ovadb s področja zunanje-trgovinskega in deviz- 
nega poslovanja se je povečalo. Temeljna javna tožilstva so 
prejela 127 ovadb, kar je 44 več kot v prejšnjem letu. Vložila so 
30 obtožb, izrečenih pa je bilo 15 obsodilnih sodb. Vložena je 
bila ena sama ovadba zoper OZD, ki ni razporedila deviznih 
sredstev za skupne potrebe. Pač pa se je povečalo število 
ovadb in obtožb zoper delovne organizacije, ker so pri zuna- 
nje-trgovinskem prometu škodile svojemu lastnemu, in 
ugledu SFRJ s tem, ko so hujše kršile pogodbene obveznosti 
s tujimi partnerji, opravljale zunanje-trgovinski promet brez 
ustrezne registracije, napačno deklarirale izvoženo blago ii 
slično. Devizne kršitve so delovne organizacije najpogosteji 
storile na ta način, da so imele devize pri večih bankah, da sc 
kupovale devize prek navideznih samoupravnih sporazumov, 
in ker niso poravnale stroškov prevoza tujim osebam preko 
skupnosti jugoslovanskih železnic. 

V zvezi s kršitvami zakona o začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sredstev za nakup dieselskega goriva v 
letu 1984 so javna tožilstva prejela 656 ovadb in vložila 235 
obtožb. Javna tožilstva so 249 ovadb zavrgla, ker je šlo za 
manjše prekoračitve dovoljene porabe goriv, zavrgla so tudi 
več ovadb zoper tiste delovne organizacije, ki so večjo porabo 
argumentirano utemeljile s spremenjenimi pogoji poslovanja, 
večje proizvodnje, povečanim izvozom in podobno. Ob tem 
pripominjamo, da SDK v dogovoru s tožilstvi ni podajala 
pisnih ovadb zoper tiste organizacije združenega dela, ki so 
prekoračile dovoljeno porabo za manj kot 200 litrov goriva, 
saj pregon teh majhnih kršilcev zaradi majhnega pomena ne 
bi bil smotrn. Zanimiva je ugotovitev, da so se prekoračitve 
nakupa goriv največkrat nanašale na tovorna vozila, kar kaže, 
da so preseženi nakupi goriva nastajali zaradi operativni! 
potreb proizvodnje. Zgolj zaradi ocene družbene nevarnost 
teh kršilcev navajamo podatek, da je prekoračitev porabt 
goriv po 1 obtožbi znašala povprečno okrog 6 ton, v SR 
Sloveniji pa sumarno manj kot 2000 ton. Očitno je, da kršilci 
niso občutneje ogrozili energetske bilance. Bolj kot zagro- 
žene kazni so na manjšo porabo vplivale visoke cene naftnih 
derivatov. 

V letu 1984 so bile med najštevilnejšimi ovadbe in obtožbe 
zaradi kršitev zakona o temeljih varnosti cestnega prometa. 
Temeljna javna tožilstva so prejela 1006 ovadb, kar je 200 več, 
vložila pa 766 obtožb, kar je 315 več kot leto prej. Gospodarski 
prestopki iz cestnega prometa se najpogosteje nanašajo na 
delovne organizacije, ki dopuščajo uporabo tovornjakov s 
previsoko osno obremenitvijo. Še vedno sodimo, da bi te 
kršitve kazalo opredeliti kot prekrške, saj so kazni, ki jih 
izrekajo sodniki za prekrške približno enake tistim, ki jih sedaj 
izrekajo sodišča v precej dražjih in dolgotrajnejših kazenskih 
postopkih za gospodarske prestopke. 

Ugotavljamo, da je bila v preteklem letu kaznovalna politika 
v zadevah gospodarskih prestopkov pri temeljnih sodiščih 
ustrezna in efikasnejša kot v prejšnjih obdobjih. 

priloga poročevalca 

Kršitve s področja človekovega okolja 
Pri vseh javnih tožilstvih je bila tudi v preteklem letu 

poudarjena prioritetna naloga spremljanje in preprečevanje 
negativnih pojavov na področju varstva okolja. 

V postopkih za gospodarske prestopke se malodane vse 
kršitve nanašajo na zakon o vodah in zakon o gozdovih. 
Število obravnavanih kršitev je bilo v letu 1984 skoraj za 
polovico manjše kot v prejšnjih letih. Javna tožilstva so v letu 
1984 zaradi kršitve zakona o vodah prejela le 12 ovadb, 
obtožila so 13 pravnih oseb, sodišča pa so izrekla tudi 13 
obsodilnih sodb. 

Zaradi kršitev zakona o gozdovih so javna tožilstva prejela 
17 ovadb, obtožila 13 pravnih oseb, izrečenih pa je bilo 14 
obsodilnih sodb. 

Kršitve zakona o vodah se najpogosteje nanašajo na odte- 
kanje živalskih in tehnoloških odplak v reke, običajno zaradi 
malomarnosti odgovornih oseb. Posebej omenjamo obtožbo 
zoper tujega ladjarja, ki je z odpadnim oljem onesnažil morje, 
za kar mu je bila izrečena denarna kazen v višini 350.000 din. 

Splošni kriminal 
V letu 1984 je bilo na področju splošnega kriminala z 

obtožbami zajetih 12.318 kaznivih dejanj ali 68,06% vseh 
kaznivih dejanj. Gre za dolgoletno ustaljeno razmerje, v letu 
1983 je za primer to razmerje znašala 70,12%. 

Varnost v cestnem prometu. Kazniva dejanja zoper varnost 
cestnega prometa so v preteklem letu upadla za 26,05%, kar 
pa ni posledica zboljšanja prometne varnosti v objektivnem 
smislu ali pa povečanje prometne discipline udeležencev, 
marveč je to posledica zmanjšanja prometa in spremenjenih 
kazensko-pravnih predpisov. Promet na naših cestah se je 
zmanjšal zaradi bencinskih bonov in zmanjšanja kupne moči 
prebivalstva. Od 1. 7. 1984 je zvišan tudi objektivni pogoj 
kaznivosti na 200.000 din, kar pomeni, da se veliko prometnih 
nezgod, ki so se prej obravnavale kot kazniva dejanja, od 
tedaj dalje obravnavajo kot prekrški. 

Zaradi zvišanega pogoja kaznivosti so javna tožilstva red- 
keje uporabljala insitut neznatne družbene nevarnosti po 2. 
odstavku 8. člena KZ SFRJ. Z uporabo te določbe so zavrgla le 
7,52% vseh ovadb, dočim so jih leto prej 9,19%. 

Med vzroki prometnih nezgod je na prvem mestu nepri- 
merna hitrost, nato pa že sledi vožnja pod vplivom alkohola, 
vožnja preveč ob desnem robu cestišča ter premajhna pazlji- 
vost na pešce in kolesarje. Objektivni vzroki so slabo vzdrže- 
vane ceste, neredno obnavljanje cestne podlage, vse pogo- 
steje pa tudi slabo tehnično stanje vozila. Za ugotavljanje 
odgovornosti je značilno, da se objektivni vzroki pogosto 
prevržejo kot subjektivna okoliščina v breme voznika, kate- 
remu se očita, da ni prilagodil vožnje stanju ceste in podobno. 
Tako se primerna hitrost zaradi vedno slabših cest pri nas 
stalno zmanjšuje. 

Javna tožilstva so zaradi kaznivih dejanj ogrožanja cest- 
nega prometa obtožila 3016 oseb, sodišča pa so izdala sodbe 
zoper 3519 oseb, kar pomeni, da so reševala zaostanke iz 
prejšnjih let. Vsak četrti povzročitelj prometne nezgode je 
dobil pogojno obsodbo ali sodni opomin. Najpogosteje 
sodišča izrekajo denarne kazni, kazen zapora pa je izrečena le 
v 10,65% vseh obsodilnih sodb. Javna tožilstva so zaradi 
odločbe o kazenskih sankciji izpodbijala vsako enajsto 
sodbo. 

Varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila je bil 
izrečen 485 storilcem ali skoraj vsakemu šestemu povzročite- 
lju prometne nezgode. Ker se ta ukrep izreka predvsem ose- 
bam, ki so pod vplivom alkohola povzročile prometno nez- 
godo, to hkrati pomeni, da je bil vsak šesti obsojenec alkoho- 
liziran pri povzročitvi nezgode. 

Javna tožilstva so aktivno vključena v delo občinskih svetov 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Javno tožilstvo 
SRS pa je kolektivni član republiškega sveta. 

Varnost v železniškem prometu. Tudi v železniškem pro- 
metu ugotavljamo padec kaznivih dejanj za 37,90%, kar bi 
lahko ocenili za ugodno, če ne bi ena sama nesreča z veliko 
žrtev pokazala povsem drugačno sliko. 

Vzroki kaznivih dejanj ogrožanje železniškega prometa so 
subjektivni in objektivni. Med subjektivne prištevamo neupo- 
števanje predpisov o varnosti na železnici in nizek strokovni 
nivo zaposlenih delavcev, med objektivne pa zastarelo oprem- 
ljenost železnic in preobremenjenost železniških kapacitet. 
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V letu 1984 je bilo obtoženih 59 oseb. Med obtoženimi je 
tudi strojevodja tovorne kompozicije, ki je zaspal in na želez- 
niški postaji Divača naletel na potniški vlak. V tej nesreči je 
življenje izgubilo 31 oseb. 

Varnost pri delu. Javna tožilstva dobivajo o nesrečah pri 
delu ovadbe, ki jih dostavljajo organi za notranje zadeve in 
inšpekcije za delo, dobivajo pa tudi obvestila o nesrečah pri 
delu. 

Ovadb zoper odgovorne osebe leta 1984 je bilo 204, kar je 
manj kot leto prej. Še vedno so primeri, da organizacije 
združenega dela ne prijavljajo vseh nesreč pri delu. 

Kazenski postopek je dolg, ker je že ogled pomanjkljiv, saj 
pri njem navadno ne sodeluje inšpektor za delo. Odsotnost 
inšpektorjev povzroča težave pri zbiranju obvestil o odgovor- 
nih osebah, vzrokih nesreč in vzročni zvezi. Kasneje v 
postopku je treba skoraj v vseh primerih dokazovati krivdo z 
pojasnjevanjem izvedencev. 

Javna tožilstva so vložila obtožbe zoper 123 oseb, sodišča 
pa so izdala 119 sodb, od tega 82 obsodilnih. Prevladujejo 
pogojne obsodbe, teh je kar 74%. 

Tudi na tem področju se enako kot na drugih, kaže preven- 
tivno delovanje javnega tožilstva v pošiljanju opozoril organi- 
zacijam združenega dela o zapaženih pomanjkljivostih pri 
izvajanju ukrepov za varnost pri delu. 

Varstvo pred požari. V letu 1984 je bilo zoper storilce 
naklepnih požigov vloženih 17 obtožb, za kazniva dejanja 
povzročitve splošne nevarnosti s požarom iz malomarnosti pa 
96, kar je 45 manj kot leta 1983. 

Javna tožilstva niso o požarih obveščena samo z ovadbami, 
temveč tudi z obvestili, teh je bilo kar 370, nanašajo pa se na 
požare pri katerih ni podlage za uvedbo kazenskega 
postopka. Nastanejo pretežno zaradi napak na električnih 
instalacijah, s samovžigi, z udari strel, v igri otrok z ognjem in 
podobno. 

Sodišča so izrekla v 71,83% pogojne obsodbe, javna tožil- 
stva pa so vložila 10 pritožb. Menimo, da je odstotek pogojnih 
obsodb prevelik. Z ostrejšimi kazenskimi sankcijami bo treba 
vplivati na večjo previdnost in upoštevanje požarno-varnost- 
nih predpisov, saj so v letu 1984 požari povzročili za okrog 
milijardo dinarjev škode. 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo. V letu 1984 je bilo z 
obtožbami zajetih 1459 kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 
kar je za 21,05% manj kot leto dni prej. Mislimo, da gre za 
povsem običajna nihanja kriminalitete, saj smo leta 1983 
prikazovali za skoraj enak odstotek (22,06%) porast za enako- 
vrstna kazniva dejanja. 

Prestopništvo mladoletnikov 
V letu 1984 je bilo javnim tožilstvom prijavljenih 2809 mla- 

doletnikov, kar je za 567 ali 16% manj kakor v letu 1983, ko je 
bilo prijavljenih 3376 mladoletnikov. 

Odločujoč vpliv na zmanjšanje števila mladoletnikov, ki so 
bili v letu 1984 prijavljeni javnim tožilstvom, je imela spre- 
memba kazenske zakonodaje, ki je stopila v veljavo 1. 7.1984 
in s katero se je zožila meja kaznivosti pri kaznivih dejanjih 
zoper premoženje. 

Zaradi neznatne družbene nevarnosti prijavljenih kaznivih 
dejanj, razlogov smotrnosti, pomanjkanja dokazov, spre- 
membe kazenske zakonodaje ali iz drugih razlogov,, so javna 
tožilstva v letu 1984 zavrgla ovadbe glede 499 prijavljenih 
mladoletnikov ali 17,7% (v letu 1983 glede 534 ali 15,8% 
prijavljenih mladoletnikov). 

Pripravljalni postopek pri sodnikih za mladoletnike je bil 
zahtevan proti 2091 mladoletniku (v letu 1983 proti 2672 
mladoletnikom). 

Na podlagi podatkov in dokazov, ki so bili zbrani v priprav- 
ljalnem postopku so javna tožilstva v letu 1984 predlagala 
ustavitev pripravljalnega postopka za 846 mladoletnikov (v 
letu 1983 glede 525), izrek sankcije pa 1699 mladoletnikom (v 
letu 1983 - 1729). 

Kazensko sankcijo so senati za mladoletnike sodisc v letu 
1984 izrekli 1256 mladoletnikom (v letu 1983 - 1270). Veliki 
večini mladoletnikov, to je kar 1146 ali 91%, so bili izrečeni 
disciplinski ukrepi in ukrepi strožjega nadzorstva staršev, 
skrbnika ali organa socialnega skrbstva. Le 110 mladoletni- 
kom ali 9% je bila izrečena sankcija oddaje v vzgojni zavod, 
prevzgojni dom ali kazen mladoletniškega zapora. Kazen mla- 

doletniškega zapora je bila izrečena samo 14 mladoletnikom 
(v letu 1983 le 13). 

Po podatkih iz predlogov je izrek sankcij mladoletnikom, ki 
so jih vložila javna tožilstva v letu 1984, so mladoletniki storili 
2593 kaznivih dejanj (v letu 1983 - 2785). Med storjenimi 
kaznivimi dejanji je manjše število takšnih, ki so imela hujše 
posledice. Med temi so mladoletniki storili: 48 kaznivih dejanj 
zoper življenje in telo, od tega 1 uboj, 22 kaznivih dejanj 
nasilniškega obnašanja, 19 ponarejanj listin, 70 kaznivih 
dejanj ogrožanja javnega prometa od katerih je imelo 5 za 
posledico smrt udeležencev prometa, 12 ropov, 1 kaznivo 
dejanje zoper temelje socialistične samoupravne družbene 
ureditve in varnosti SFRJ, 7 neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili in 2 dejanji izdaje nekritega čeka. 

Veliko večino, to je kar 2319 kaznivih dejanj ali 89,4% 
predstavljajo napadi na družbeno in zasebno premoženje, 
bodisi da gre za velike tatvine, kot so vlomi v avtomobile, 
stanovanja ali navadne in majhne tatvine ter poškodovanja 
tujih stvari in odvzema motornih vozil. 

V zvezi z izrekanjem in izvrševanjem kazenskih sankcij 
mladoletnikom opozarjajo temeljna javna tožilstva na neka- 
tere probleme. Skoraj vsa poročajo o preobremenjenosti sod- 
nikov za mladoletnike z delom, zlasti še tam, kjer niso zase- 
dena vsa mesta sodnikov oziroma sodniki poleg mladoletni- 
ških zadev rešujejo tudi druge kazenske zadeve. Občine veči- 
noma nimajo mladinskih sprejemališč, kamor bi se lahko pred 
uvedbo kazenskega postopka oddal mladoletnik v oskrbo in 
varstvo. To vprašanje je še posebej aktualno v Kopru, Novi 
Gorici in Celju. V sprejemališče bi morali biti oddani begavci, 
predvsem tisti, ki jih po pobegu v tujino tuji organi vračajo v 
Jugoslavijo. 

Velike težave v zvezi s kazenskim postopkom poti mladolet- 
nikom se pojavljajo tudi zato, ker niso v vseh zaporih zagotov- 
ljene možnosti, da bi bili mladoletniki, zoper katere je odrejen 
pripor, priprti ločeno od polnoletnih. V letu 1984 je bil pripor 
odrejen za 31 mladoletnikov, od katerih je bilo le 8 priprtih 
ločeno od polnoletnih. 

Javna tožilstva so se, ob nalogah kazenskega pregona, 
aktivno vključevala v širša družbena prizadevanja za preven- 
cijo mladoletniškega, prestopništva. Izdelala so več posebnih 
analiz in poročil o mladoletniškem prestopništvu za občinske 
skupščine in družbenopolitične organizacije. Delavci javnih 
tožilstev so se udeležili številnih posvetov in sestankov, ki so 
bili organizirani v letu 1984 in na katerih so bila obravnavana 
vprašanja deviantnosti med mladino. Za učinkovitejšo preven- 
cijo mladoletniškega prestopništva in koordinirane akcije 
med organi odkrivanja, pregona in sojenja na eni ter social- 
nim varstvom, šolstvom, zdravstvom in družbenopolitičnimi 
organizacijami na drugi strani bi po našem mnenju kazalo 
ustanoviti medresorski organ, ki bi podobno kot Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, uspešno in načrtno 
deloval v smeri preprečevanja mladoletniške delinkvence. 

Proizvodnja in promet z mamili ter omogočanje 
uživanja mamil 

V zanjih petih letih je bilo javnim tolžilstvom za kazniva 
dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 
členu 245 KZ SFRJ in omogočanja uživanja mamil po 246. 
členu KZ SFRJ, prijavljenih naslednje število polnoletnih 
oseb: 

Leto 
kaznivo dejanje kaznivo dejanje 

po plenu 245 po členu 246 skupaj 

1980 44 17 61 
1981 76 22 98 
1982 67 36 103 
1983 54 13 67 
1984 49 35 84 

Upoštevaje podatek, daje bilo v letu 1984 javnim tožilstvom 
prijavljenih še 7 mladoletnikov za kaznivo dejanje neupravi- 
čene proizvodnje in prometa z mamili, so javna tožilstva v SR 
Sloveniji skupaj obravnavala 91 oseb. 

Za prijavljene storilce je značilno, da so se v veliki večini 
ukvarjali s proizvodnjo mamil, ker so gojili indijsko konopljo 
po vrtovih, njivah, cvetličnih lončkih in na gozdnih jasah. 
Preostali prijavljeni storilci so mamila prodajali ali jih dajali 
drugim v uživanje. 
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Razen gojenja konoplje, ki zavzema že sorazmerno velik 
obseg, več tisoč stebel, so bile ostale droge uporabljene kot 
kaznivo dejanje v neznatnih količinah. Vendar ob tem ni 
zanemarljivo, da je v Novi Gorici, zaradi zaužitve prevelike 
koncentracije heroina prišlo pri treh osebah do hujše zastru- 
pitve-in je ena oseba umrla. 

Obtoženih je bilo 71 oseb in sicer za kazniva dejanja neu- 
pravičene proizvodnje in prometa z mamili 40 oseb, za omo- 
gočanje uživanja mamil pa 31 oseb. 

Reševanje ovadb za kazniva dejanja v zvezi z narkotiki ima 
pri javnem tožilstvu prednost in se te ovadbe rešujejo hitro. 
Od prejema ovadbe do vložitve neposredne obtožbe ali zah- 
teve za preiskavo preteče največ dva meseca, večina ovadb je 
rešena v roku do 15 dni. V primerih, ko je bilo treba odrediti 
zoper storilca kaznivega dejanja Dripor, so bile na javnem 
tožilstvu ovadbe rešene takoj ob sprejemu. 

V letu 1984 so sodišča odločila s sodbo o 43 obtoženih 

osebah. Obsojenih je bilo 36 oseb, oproščenih 5 in obtožba 
zavrnjena zoper 2 osebi. 

Med 36 obsojenimi osebami je bilo 16 oseb obsojenih na 
nepogojne zaporne kazni, 20 osebam pa je bila izrečena 
pogojna obsodba. Za pogojno obsodbo so se sodišča odlo- 
čila pri tistih osebah, ki so prvič prišle pred sodišče in je šlo za 
mlajše nezasvojene storilce, ki so storili kaznivo dejanje z 
manjšimi količinami mehkih drog. 

Javna tožilstva posvečajo posebno pozornost preventivni 
dejavnosti na področju toksikomanij. V tej smeri tožilstva 
tesno sodelujejo z organi za notranje zadeve, zdravstvenimi 
službami in v koordinacijskih odborih za boj proti alkoho- 
lizmu in narkomaniji pri občinskih konferencah SZDL. S svojo 
aktivnostjo v teh odborih se vključujejo v splošna družbena 
prizadevanja za preprečitev širjenja narkomanij in osveščanja 
mladine o nepopravljivi škodi, ki nastaja z uživanjem drog na 
njihovo zdravje, ter na osebnostnem in socialnem razvoju. 

POROČILO 

o delu javnih pravobranilstev v SR Sloveniji 

za leto 1984 - povzetek 

Poročilo Javnega pravobranilstva SR Slovenije za leto 1984 
vsebuje poročilo o opravljenem delu javnih pravobranilstev v 
SR Sloveniji, Javnega pravobranilstva SR Slovenije ter o druž- 
beni in pravni problematiki pojavov v zvezi z njihovim delom. 

I. JAVNA PRAVOBRANILSTVA V SR SLOVENIJI 

1. Vloga in položaj 
V letu 1984 je bil sprejet zakon o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o javnem pravobranilstvu (Ur. I. SRS, št. 31/84). 
Po tem zakonu je javni pravobranilec samostojnilprgan druž- 
benopolitične skupnosti, ki zastopa družbenopolitično skup- 
nost, njene organe, organizacije in sklade, ki so pravne osebe 
ter krajevne skupnosti pred sodišči in drugimi organi glede 
njihovih premoženjskih pravic in koristi. Poleg tega mu je po 
posebnih zakonih zaupano tudi varstvo družbene lastnine pri 
prometu nepremičnin. Javni pravobranilec sremlja in pro- 
učuje družbene odnose in pojave, ki so pomembni za uresni- 
čevanje njegove funkcije in daje predloge za preprečevanje 
družbi nevarnih in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakoni- 
tosti, družbene odgovornosti in socialistične morale. V izvaja- 
nju funkcije samostojnega zastopanja omenjenih subjektov, 
nadzora nad zakonitostjo v prometu nepremičnih ter sprem- 
ljanja in proučevanja družbenih odnosov in pojavov, javni 
pravobranilci in njihovi namestniki opravljajo pravosodno 
funkcijo. S tako zakonsko dopolnitvijo je bil zakon o javnem 
pravobranilstvu v tem pogledu usklajen z ustavnim amandma- 
jem II. k Ustavi SR Slovenije (U. I. SRS, štev. 22/81). 

2. Organizacija, kadrovska zasedba in 
samoupravna normativna dejavnost 

V SR Sloveniji opravlja svoje delo 10 medobčinskih javnih 
pravobranilstev, Javno pravobranilsvo mesta Ljubljane in 
Javno pravobranilstvo SR Slovenije. Medobčinska javna pra- 
vobranilstva pokrivajo od dveh (Ptuj) do enajstih občin 
(Celje), oziroma do dvanajstih (Maribor). 

V letu 1984 so bila zaradi upokojitev oziroma odhoda funk- 
cionarjev na druge funkcije zasedena nekatera izpraznjena 
delovna mesta javnih pravobranilcev oziroma namestnikov. 
Tako je v Kranju s 1. 1. 1984 nastopila delo namestnica javne 
pravobranilke, v Trbovljah pa je bila z istim datumom imeno- 
vana javna pravobranilka. Dne 22. 2. 1984 je bil imenoyan 
javni pravobranilec SR Slovenije. S 1. 6. 1984 pa njegova 
namestnica. Nezasedena so v tem letu ostala sistemizirana 
mesta namestnikov pravobranilca, in sicer v občinskem jav- 
nem pravobranilstvu Ljubljana, v Javnem pravobranilstvu 

Celje, v Javnem pravobranilstvu mesta Ljubljana in Javnem 
pravobranilstvu SR Slovenije. 

V letu 1984 je delo opravljalo na vseh javnih pravobranil- 
stvih skupno 44 delavcev, od tega 23 pravnikov in 21 admini- 
strativnih delavcev. 

Posebna pozornost je v preteklem letu veljala pripravam za 
sprejem družbenega dogovora o skupnih osndvah in merilih 
za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkci- 
onarjev v SR Sloveniji in v zvezi s tem posebnemu splošnemu 
aktu, s katerim pravosodni organi določijo uporabo osnov in 
meril iz družbenega dogovora za določanje osebnih dohod- 
kov pravosodnih funkcionarjev. Zlasti koncem leta se je 
pospešeno pripravljal samoupravni sporazum o skupnih 
osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov pravosod- 
nih funkcionarjev, ki naj bi natančneje opredelil skupne 
osnove in merila za določanje osebnih dohodkov ter drugih 
prejemkov in nadomestil voljenih ali imenovanih funkcionar- 
jev v pravosodju. Javna pravobranilstva so razpravljala tudi o 
bistvenem sestavnem delu samoupravnega sporazuma, to je 
listi pravosodnih funkcij, v kateri bodo te, ob upoštevanju 
osnov in meril za vrednotenje del in nalog v okiru posamezne 
funkcije, razvrščene v skupine. Pri tem so zastopala zlasti 
stališče, da se mestni oziroma občinski javni pravobranilec v 
točkovni lestvici uvrsti nekoliko nad vodjo enote temeljnega 
sodišča, glede na to, da je javni pravobranilec nosilec pravo- 
sodne funkcije, imenovan od skupščine družbenopolitične 
skupnosti, kateri tudi odgovarja, ima enake pristojnosti, kot 
ostali predstojniki pravosodnih organov, pri čemer zajemajo 
dela in naloge javnega pravobranilca izredno raznoliko in 
široko pristojnost. Zlasti pa je angažiran pri varstvu pravic in 
interesov družbenopolitične skupnosti glede uporabe, razpo- 
laganja in upravljanja družbenih sredstev, ki jih uporabljajo, 
torej družbene lastnine. 

Določena povezanost in sodelovanje vseh javnih pravobra- 
nilstev se v SR Sloveniji uresničuje zlasti: 

- z dajanjem medsebojne pravne pomoči v zastopanju 
pred sodišči in drugimi državnimi organi (substitucije); 

- z izmenjavo mnenj in izkušenj iz delovnega področja 
javnih pravobranilstev v raznih oblikah (konference, delovni 
sestanki, pismena mnenja, članki v strokovnih revijah in po- 
dobno); 

- v skupnem obravnavanju vprašanj, ki se nanašajo na 
pravno varstvo družbene lastnine in skupnem nastopanju v 
zadevah, ki se tičejo pravobranilske službe. 
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II. DELOVNO PODROČJE JAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA 

V letu 1984 je bil sprejet zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o javnem pravobranilstvu, ki pa glede samega 
delovnega področja ni prinesel sprememb. Tako so javna 
pravobranilstva v SR Sloveniji opravljala z zakonom oprede- 
ljena dela in naloge ob nespremenjenih organizacijskih in 
nekoliko okrnjenih kadrovskih pogojih. 

Poleg zakonitega zastopanja v premoženjskopravnih zade- 
vah v zakonu določenih subjektov (družbenopolitičnih skup- 
nosti, njenih organov in organizacij ter krajevnih skupnosti) 
pred sodišči in drugimi državnimi organi pa zakon o javnem 
pravobranilstvu in drugi zakoni dajejo javnim pravobranil- 
stvom še vrsto drugih pravic in dolžnosti kot n. pr.: 

- dajanje pravnih mnenj in druge strokovne pravne 
pomoči družbenim subjektom, ki jih javni pravobranilci zasto- 
pajo po zakonu zlasti pri sklepanju pogodb in drugih pravnih 
poslov in pri reševanju raznih premoženjskopravnih pro- 
blemov; 

- spremljanje in proučevanje družbenih odnosov in poja- 
vov ter obveščanje družbenopolitičnih skupnosti in drugih 
družbenih organov in organizacij o deviantnih pojavih in 
kršitvah zakonitosti v zvezi z uporabo in prometom nepremič- 
nin ter predlaganje ukrepov za odpravo takih ravnanj; 

- ocenjevanje predloženih pogodb, sklenjenih v prometu 
nepremičnin med družbenimi pravnimi osebami in občani 
oziroma civilnopravnimi osebami ter ocenjevanje predloženih 
sporazujnov o odškodnini v razlastitvenih postopkih zaradi 
varstva družbene lastnine. 

Javna pravobranilstva so bila aktivno vključena tudi v pri- 
pravo novel prostorske zakonodaje zlasti zakona o stavbnih 
zemljiščih ter kmetijske zakonodaje kot npr. zakona o kmetij- 
skih zemljiščih. Sodelovala so v ustreznih telesih na nivoju 
občin in republike. 

Zelo pomembno vlogo pa imajo javni pravobranilci v prime- 
rih, ko občina kupuje oziroma prodaja nepremičnine obča- 
nom, če pogodbena cena ne ustreza zakonskim merilom in bi 
bila oškodovana družbena lastnina. V tem primeru javni pra- 
vobranilci ne nastopajo kot zastopniki občine, marveč kot 
družbeni organi, ki imajo pravico pri sodišču izpodbijati take 
pogodbe tudi proti interesom občine. 

Občutno je narasel obseg pravne pomoči, ki jo javna pravo- 
branilstva nudijo krajevnim skupnostim. Javni pravobranilci 
so njihovi zakoniti zastopniki v premoženjskopravnih zade- 
vah. Krajevne skupnosti v zadnjem času zelo razširjajo svojo 
dejavnost na stvarno-pravnem in premoženjskopravnem 
področju, zlasti pri upravljanju in pridobivanju raznih nepre- 
mičnin in gradnji lokalnih, komunalnih in drugih objektov - 
vodovodov, električnega omrežja, PTT naprav, kanalizacije in 
podobno. To pa povzroča tudi konfliktne situacije oziroma 
spore, ne samo v odnosu na druge družbene pravne osebe, 
temveč (najpogosteje) tudi z občani. 

III. OPRAVLJENO DELO VSEH JAVNIH 
PRAVOBRANILSTEV V LETU 1984 

1. Gibanje pripada vseh reševanih zadev na 
javnih pravobranilstvih 

v SR Sloveniji v letu 1983 in 1984 
Leto Pravde Izvršbe Presoja Nepravdni Druge Skupaj 

pogodb - postopek zadeve 
pravna 
mnenja 

1983 2401 1410 8291 13.300 1139 26.541 
1984 2742 1193 9553 11.788 831 26.107 

Ko analiziramo pripad posameznih vrst zadev opazimo, da 
je upadlo število tkzv. izvršilnih in nepravdnih zadev. Poraslo 
pa je število pravdnih in število tistih zadev, v katerih javni 
pravobranilci opravljajo nadzor nad zakonitostjo v prometu 
nepremičnin. 

2. Zastopanje 
Celotna vrednost spornih zadev, v katerih so družbene 

subjekte zastopala javna pravobranilstva v letu 1984 je zna- 

šala 6.001,478.338,18 dinarjev. V približno 78%-tih vseh zadev 
je bil spor rešen s sodno poravnavo, v 2%-tih so bili spori 
izgubljeni, v 20%-tih zadev pa dobljeni. 

Javna pravobranilstva so si prizadevala, da so se spori 
reševali v skladu z veljavnimi predpisi ter v skladu z načeli 
socialistične morale in poštenja. Pri tem moramo poudariti, 
da zakonito zastopstvo določenih družbenih subjektov po 
javnem pravobranilstvu v spornih zadevah pomeni tudi varo- 
vanje družbene lastnine, zlasti ko gre za spore med družbeno- 
pravnimi osebami in občani oziroma civilnopravnimi ose- 
bami. 

3. Upravni in nepravdni postopki 
Javna pravobranilstva so v letu 1984 sodelovala v upravnih 

in nespornih postopkih v 11.788 zadevah (od tega v 2881 
nespornih postopkih), ko so se v upravnih postopkih pred 
upravnimi organi sklepali sporazumi o odškodnini za razlaš- 
čeno ali iz posesti vzeto zemljišče na podlagi odloka občinske 
skupščine o prenehanju lastninske pravice zaradi družbenih 
potreb kompleksne gradnje ali prejšnje nacionalizacije (iz leta 
1958) ali ko so odškodnino določala sodišča v nespornem 
postopki). 

V številu teh postopkov so zajete tudi zemljiškoknjižne 
zadeve, razdružitve premoženja, določitve meje, določitve 
pravic ali ugotavljanje dejstev iz stanovanjskih razmerij in 
podobno. 

Delo, ki se nanaša na nepravdne in upravne postopke, je 
zamudno in strokovno zahtevno, v delu, ki se tiče odškodnin 
pa družbeno občutljivo, sgj posega v temeljne ustavne inšti- 
tute kot so družbena lastnina, pravica dela z družbenimi 
sredstvi pa tudi zasebna lastnina. 

4. Pravna mnenja 
Javna pravobranilstva so podobno kot v prejšnjih letih tudi 

v letu 1984 opravila pomembno pravno svetovalsko službo za 
subjekte, ki jih zastopajo po zakonu deloma pa tudi drugim 
družbenim subjektom in občanom. Tako so na primer izdelala 
811 registriranih obširnejših pismenih pravnih mnenj v zvezi z 
nameravanim sklepanjem pogodb iz premoženjskopravnega 
oziroma stvarnopravnega področja (v zvezi z nastajanjem, 
spreminjanjem ali ukinjanjem pravic in koristi na nepremični- 
nah). Poleg "ega so javna pravobranilstva dajala pravne 
nasvete v mnogih (zlasti nujnih) primerih tudi ustmeno bodisi 
po telefonu ali z neposrednim razgovorom na javnem pravo- 
branilstvu oziroma na sestankih oziroma širših posvetih, ki so 
jih organizirali subjekti, ki jih zastopa javno pravobranilstvo in 
drugi organi ali organizacije. Število teh pravnih mnenj niti ni 
zabeleženo niti ni strogo premoženjskopravne narave. V raz- 
merah, ko na terenu še ni prišlo do ustrezne oziroma pričako- 
vane realizacije zakona o pravni pomoči iz leta 1979, je prav 
javni pravobranilec tisti, ki nehote nudi pravno pomoč in to 
tudi subjektom izven kroga, ki je določen z zakonom o javnem 
pravobranilstvu. To ni sistemsko, je pa v danih izjemnih situ- 
acijah vendarle družbeno opravičljivo, čeprav javno pravobra- 
nilstvo v takih primerih deluje mimo zakona. 

5. Presoja pogodb 
Poleg zakonitega zastopstva določenih družbenih subjek- 

tov določajo javnim pravobranilstvom nekateri republiški 
zakoni tudi naloge pravnega varstva družbenega premoženja 
v pravnem prometu nepremičnin med družbenimi pravnimi 
osebami in zasebniki (občani in civilno-pravnimi osebami). 

Tako na primer republiški zakon ureja promet z nepremični- 
nami in zakoni za posamezne vrste nepremičnin (kmetijska 
zemljišča, stavbna zemljišča, gozdovi, stanovanjske hiše in 
stanovanja) ter zakon o razlastitvi določajo, da mora javni 
pravobranilec, kateremu morajo biti predložene take 
pogodbe, oceniti ali družbenopravne osebe pri pridobivanju 
nepremičnin iz zasebne lastnine ali pri njihovi odtujitvi iz 
družbene v zasebno lastnino niso oškodovali fonda družbenih 
sredstev. 

Navedeni zakoni določajo, da smejo družbenopravne osebe 
prodajati nepremičnine zasebnikom ali jih od njih kupovati le 
po ugotovljeni prometni oziroma tržni vrednosti, ker so sicer v 
nasprotnem take pogodbe izpodbojne. Izpodbojni razlog pa 
je upravičen uveljavljati pristojni občinski javni pravobranilec 
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s tožbo pri sodišču. Taki oceni pa so po zakonu o razlastitvi 
podvrženi tudi vsi sporazumi o določanju odškodnine v razla- 
stitvenih postopkih. Če odškodnina ne ustreza merilom 
zakona, je to razlog za izpodbijanje takega sporazuma pred 
sodiščem. 

V letu 1984 je bilo javnim pravobranilstvom v SR Sloveniji 
predloženih v oceno 8.680 pogodb. 

Medtem ko se je po večletnem prizadevanju javnih pravo- 
branilcev občutno omejil pogodbeni promet z zemljišči med 
družbeno in zasebno sfero lastništva, kot pretežni način pri- 
dobivanja le-teh v družbeno lastnino, ker je bil tak način 
pridobivanja zemljišč ocenjen za družbeno škodljiv, pa javni 
pravobranilci ugotavljajo, da se je med zasebniki zelo povečal 
interes za nakup nepremičnin, zlasti iz družbenega fonda. 
Nedvomno k temu svoje prispeva tudi visoka stopnja inflacije. 

Po ocenah javnih pravobranilcev je približno od 10-20% 
predloženih pogodb, ki jih sklepajo družbenopravne osebe in 
zasebniki zaradi pridobitve oziroma odtujitve nepremičnin, 
izpodbojnih, ker cena ne ustreza pravi prometni oziroma tržni 
vrednosti. Vendar javni pravobranilci v vseh primerih ne vla- 
gajo izpodbojne tožbe, marveč v večini primerov dosežejo s 
svojo preventivno dejavnostjo uskladitev kupnine s prometno 
oziroma tržno vrednostjo. Praviloma pa je javno pravobranil- 
stvo vključeno že v fazi nastajanja pogodbe, ko ie s prizadeva- 
njem javnega pravobranilca doseženo, da se družbenopravne 
osebe že pred definitivno sklenitvijo pogodbe posvetujejo s 
pristojnim javnim pravobranilcem o bistvenih sestavinah 
pogodbe. Ta dolžnost pa družbenim subjektom, katerih zako- 
niti zastopnik je javni pravobranilec, nalaga tudi zakon o 
javnem pravobranilstvu. Le v približno 2-3% primerov javni 
pravobranilci vlagajo izpodbojne tožbe, pa še v teh primerih 
jih naknadno umaknejo, če pogodbena partnerja sama 
pogodbo uskladita zahtevku izpodbojne tožbe. 

Takšna enotna praksa je bila osvojena na konferencah 
javnih pravobranilcev v SR Sloveniji že pred tremi leti na 
podlagi izkušenj javnih pravobranilcev pri izpodbijanju 
pogodb na sodišču. Izkazalo se je namreč, da dosežena 
razveljavitev take pogodbe nima koristi, temveč največkrat 
škodljive učinke za družbena sredstva. Ker sodni postopek 
traja včasih tudi dve ali več let, se vrednosti nepremičninam 
zaradi visoke stopnje inflacije zelo povečajo. Družbeno 
pravna oseba, ki je želela oziroma še želi pridobiti nepremič- 
nino, mora v primeru, da je prvotna pogodba razveljavljena, 
skleniti novo pogodbo po vrednosti nepremičnine, ki se 
ponovno oceni v času, ko se sklepa nova pogodba. Ker pa je 
družbenopravna oseba največkrat prejšnjemu zasebnemu 
lastniku nepremičnino bodisi že v celoti ali delno plačala, 
mora na podlagi razveljavitve stare in sklenitve nove pogodbe 
glede na novo višjo vrednost ocenjene nepremičnine, dopla- 
čati še razliko. Že plačana kupnina se po uzakonjenem načelu 
monetarnega nominalizma (člen 394. zakona o obligacijskih 
razmerjih) ne valorizira. Tako je namreč v praksi, dasi ravno bi 
bilo najbrž treba v tovrstnih pravnih razmerjih uporabljati tudi 
načelo ekvivalentnosti ter vrednost že plačane kupnine valori- 
zirati. Podobna je situacija, če družbenopravna oseba ne 
sklene nove pogodbe, marveč zahteva vrnitev kupnine od 
zasebnika. Le-ta se ne valorizira, ampak se vrne v nominal- 
nem znesku niti ne tečejo zamudne obresti, s čimer je okoriš- 
čen zasebnik najmanj za stopnjo inflacije (kupnino je lahko 
takoj vložil v novo nepremičnino, ki ji je porasla vrednost). 

IV. REŠEVANJE ZADEV IZ PRISTOJNOST! 
JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA SR SLOVENIJE 

Javno pravobranilstvo SR Slovenije je v letu 1984 imelo v 
reševanju skupno 573 zadev, od tega 256 pravdnih, 44 izvršil- 
nih in 273 drugih (nepravdnih, upravnih, personalnih) zadev. 
V primerjavi zletom 1983 se je porast zadev dvignil na račun 
»drugih zadev« , in sicer za 97 zadev. (V letu 1983 je bilo teh 
zadev le 176). Gre predvsem za zahtevnejša pismena pravna 
mnenja v zvezi z delom posameznih subjektov ter v zvezi z 
obširno pravno problematiko, s katero se srečujejo bazni 
javni pravobranilci kot n. pr. s problematiko zakona o kmetij- 
skih zemljiščih s posebnim poudarkom na prostorsko planira- 
nje, problematiko zakona o stavbnih zemljiščih v zvezi z 
varstvom pravic in interesov občin glede uporabe, razpolaga- 
nja in upravljanja s stavbnimi zemljišči v družbeni lastnini 
preko takoimenovanih skladov stavbnih zemljišč in podobno. 

Pravdne zadeve se nanašajo zlasti na nastale spore v zvezi z 
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, odškodnine zaradi 
neutemeljenega pripora in neupravičene obsodbe, stanovanj- 
ska razmerja in drugo. 

1. Zahtevki za povrnitev škode osebam, ki so 
bile neupravičeno obsojene ali jim je bila 
neutemeljeno odvzeta prostost 

Še vedno zahtevajo ti postopki posebno pozornost. Na eni 
strani je treba upoštevati nedotakljivost svobode in integritete 
človekove osebnosti, izražene v materialni satisfakciji, na 
drugi strani pa je potrebno zagotavljati potrebno varstvo 
družbenih sredstev, saj zahtevki tožnikov skorajda v vseh 
primerih presegajo družbeno ovrednotene in priznane od- 
škodnine. 

Vsak človek bolj ali manj trpi zaradi občutka nelagodnosti, 
ki ga prinaša izguba prostosti, zato nastopajo v vseh primerih 
zahtevki za duševne bolečine, združeni z zahtevki razžalitve 
dobrega imena in časti. Ker je SR Slovenije dolžna povrniti 
vso škodo, uveljavljajo tožniki še mnoge druge škode, ki so pa 
že bolj individualne, glede na različne primere (izguba na 
zaslužku, prenehanje delovnega razmerja, težavnost ponovne 
zaposlitve, prekinjeno šolanje, poslabšanje zdravja, zmanjša- 
nje življenjskih sposobnosti, stroški v zvezi z obiski v zaporu, 
posebno prehrano in tako dalje). 

Zaradi težnje o mirni rešitvi spora je ZKP predvidel obliga- 
torni predhodni postopek, v katerem ošodovanec oziroma 
tožnik skuša doseči sporazumno rešitev z Republiškim sekre- 
tariatom za pravosodje in upravo, ki v primeru sporazuma 
izda ugotovitveno odločbo o odškodnini. Ce do sproazuma ne 
pride, sledi tožba in takrat nastopi javno pravobranilstvo kot 
zakoniti zastopnik SR Slovenije. 

Po temelju zahtevki praviloma niso sporni. Zato so pa 
tembolj po višini. Skoraj redno so zahtevki postavljeni znatno 
višje, kot jih v tistem času priznava sodna praksa. Zato tudi 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v predhodnem 
postopku ponuja znatno nižje poravnalne ponudbe kot jih 
zahtevajo oškodovanci. 

Ker v našem pravu ni nekih pravil za določanje višine 
odškodnine, ampak to vprašanje sodišče rešuje glede na 
specifičnost posameznega primera in po svobodni oceni, je 
potrebno vsakemu primeru posvetiti vso pozornost, da se 
ugotovi primernost dosojene odškodnine. To pa seveda terja 
od javnega pravobranilca poglobljeno delo, združeno z zbira- 
njem obsežnega gradiva in z vlaganjem pripravljalnih spisov. 

Še vedno se v praksi odpira vprašanje, ali ne bi odškodnine 
kazalo priznati obdolženemu tudi za škode, ki jih je utrpel 
zaradi neupravičeno uvedenih procesnih dejanj. 

2. Uveljavljanje odškodnin za nesreče pri delu 
na prestajanju zaporne kazni 

Ker imajo kazensko-poboljševalni domovi odgovornost za 
nesrečo pri delu zavarovano pri zavarovalnici, skušamo 
nastopati kot posredniki med oškodovancem, ki je upravi 
zaporov prijavil svojo odškodnino in zavarovalnico. Večkrat 
pride do poravnave. Če pa je tožba že vložena zoper SR 
Slovenijo pa pozovemo v pravdo tudi zavarovalnico. Sodnim 
potom se rešujejo zlasti tisti primeri, ko zavod ni prijavil 
nesreče inšpektorju za delo, ker je mnenje domskega zdrav- 
nika, da nastale poškodbe oziroma posledice ne bodo traj- 
nega značaja. 

Zahtevki so navadno previsoki. Oškodovanci skušajo po tej 
poti uveljavljati omejevano prostost. Že v predhodnem 
postopku bi pristojni organi morali bolj upoštevati dejstvo, da 
gre navadno za dela s povečano nevarnostjo in da manjše 
nepravilnosti oškodovanca pri nesreči ne vplivajo ali pa v zelo 
majhni meri na višino odškodnine. In prav ti ugovori, da je 
oškodovanec prispeval k nesreči, podaljšujejo postopke. 

Pogosteje poškodbe pri delu so na rokah, ko se delavci 
poškodujejo pri delu na stiskalnicah, krožnih žagah in stružni- 
cah. Prav na takih strojih delajo tudi zaporniki. Ce pa nanese, 
da se zapornik tako poškoduje, da ga poškodba ovira pri 
njegovem rednem delu izven zapora, uveljavlja tudi >-erto 
(imeli smo n. pr. primer, da je frizer izgubil prste na roki). 
Odškodninski zahtevki so zato višji in terjajo večjo pozornost. 
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3. Upravljanje s stavbnimi zemljišči v občini 
preko sklada stavbnih zemljišč 

Po zakonu o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zem- 
ljišči iz leta 1977 je stavbna zemljišča v družbeno lastnino 
pridobivala občina, jih upravljala po svojih organih ali pa jih 
izročila v upravljanje komunalni skupnosti, stavbni zemljiški 
skupnosti ali krajevni skupnosti. Taka razdrobljenost v 
pogledu upravljalskih upravičenj je bila bolj v škodo kot pa v 
korist družbene skupnosti, saj so različni upravičenci vsak po 
svoje pojmovali družbeni interes glede teh zemljišč. Tudi 
zajemanje takozvane urbane rente pri prometu s stavbnimi 
zemljišči ni bilo zadovoljivo rešeno. 

Glede na specifičnosti stavbnih zemljišč, kot dobrine 
posebnega družbenega pomena, je tudi upravljanje z njimi 
specifično. 

Vse to je upošteval tudi v preteklem letu sprejeti zakon o 
stavbnih zemljiščih, ki je odprta vprašanja v zvezi s stavbnimi 
zemljišči rešil zlasti tako, da je kot pridobitelja stavbnih zem- 
ljišč v družbeno lastnino in kot edinega upravljalca določil le 
občino. Le-ta svoje, z zakonom določene funkcije, opravlja 
preko takoimenovanega sklada stavbnih zemljišč, to je 
novega - posebnega subjekta. 

Ker zakon kot abstraktna norma, ne more predvideti in rešiti 
vseh številnih odprtih vprašanj, ki se pojavljajo v praksi, je 
potrebno zakonske norme dopolnjevati s komentarji, sodno 
prakso in podobnim. Javno pravobranilstvo SR Slovenije je 
zato v sodelovanju z baznimi javnimi pravobranilstvi, ki se 
bodo kot zakoniti zastopniki občin srečevali s temi vprašanji, 
pripravilo informacijo, ki naj pripomore, da bo zakon o stavb- 
nih zemljiščih v praksi čimprej polno zaživel. 

V. SPREMLJANJE DRUŽBENIH POJAVOV IN 
ODNOSOV 

V preteklem letu je bila aktualna zlasti naslednja problema- 
tika: 

1. Stanovanjska problematika 
Javni pravobranilci sporočajo, da je v zadnjem času močno 

prisoten interes za odkup družbenih stanovanj, zlasti od nosil- 
cev stanovanjske pravice v teh stanovanjih in stanovanjskih 
hišah. Pri tem organizacije združenega dela in drugi družbeni 
subjekti kot stanodajalci sprejemajo ustrezne interne samou- 
pravne akte/v katerih določajo pogoje za prodajo takih hiš in 
v katerih tudi favorizirajo interesente (ki so največkrat njihovi 
delavci) za odkup ter jim dajejo ugodnosti, ki so v nasprotju z 
zakonom o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini. Tako n. pr. ne predpisujejo kot obvezne 
javne dražbe, znižujejo pogodbeno ceno do 30% zaradi zase- 
denosti stanovanja v korist kupca, ki stanovanje zaseda, odo- 
bravajo visoke kredite na daljšo dobo odplačila pod ugodnimi 
obrestnimi merami in podobno. Javna pravobranilstva so 
opozarjala družbene subjekte, ki se obračajo na njih glede teh 
vprašanj na nezakonite oblike odtujevanja družbene lastnine 
v zasebno sfero ter vztrajajo, da se stanovanja lahko prodajajo 
le strogo pod zakonskimi pogoji (zlasti obvezna dražba, valo- 
rizirana cena stanovanja, ki jo ugotovi sodni cenilec brez 
odbitkov za nosilca stanovanjske pravice in podobno (in če je 
to v družbenem, ne pa v zasebnem interesu). 

Javno pravobranilstvo SR Slovenije je v sodelovanju z 
občinskimi javnimi pravobranilci o tej problematiki pripravilo 
obsežno informacijo in jo posredovalo vsem pristojnim dejav- 
nikom. Informacija bo vključena v informacijo Izvršnega sveta 
0 kršitvah družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah neod- 
govornega odnosa do družbene lastnine in njenega varstva. 

2. Kategorizacija zemljišč na stavbna in na 
kmetijska zemljišča 

Ker v praksi še vedno obstojajo velike težave v zvezi z 
opredelitvijo zemljišč, bi bilo za stavbna zemljišča šteti le 
zemljišča, ki so ob razlastitvi to tudi bila v naravi (fundus in 
'■ nkcionalno zemljišče). Veljalo naj bi pravilo dejanskega 
„..---ija. Njihova pravna opredelitev namembnosti za odškod- 
1 'ie ne bi smela biti upoštevna. Pri vrednotenju zemljišča ne 
bi torej veljalo pravilo prostorskega planiranja, na podlagi 
katerega izvedbeni prostorski akt spremeni namembnost 

zemljišča. S črtanjem 39. člena razlastitvenega zakona, razen 
druge alinee prvega odstavka tega člena, bi odpadle tudi 
težave, ki se pojavljajo v praksi glede vprašanja, katero zem- 
ljišče je šteti za komunalno opremljeno stavbno zemljišče, 
oziroma katerih stroškov ni šteti za večje stroške po drugem 
odstavku 39. člena razlastitvenega zakona. 

Vsakodnevno se srečujemo s primeri, da se tkzv. urbana ali 
mestna renta v mestih ali primestnih območjih steka v žepe 
zasebnikov. Zaradi širših družbenih vlaganj (izgradnja cest, 
energovodov, železnic in drugih objektov) je zemljišče, ki je 
ponavadi kmetijsko, pridobilo na vrednosti, vendar brez 
zasluge njenega lastnika. Družba, ki je že vložila znatna sred- 
stva v komunalno opremljanje in infrastrukturne objekte, 
mora ponovno plačevati zemljišče po večji vrednosti, čeprav 
bi bilo normalno, da bi lastniku plačala le tisto vrednost, ki bi 
ga zemljišče imelo brez posrednih ali neposrednih družbenih 
vlaganj. 

3. Problematika sodnih cenilcev 
Prometno vrednost nepremičnine (kmetijska zemljišča ali 

stavbe), po kateri lahko družbenopravna oseba nepremičnino 
kupi od zasebnika ali mu jo proda iz družbene lastnine ali po 
kateri se ugotavlja takozvana pravična odškodnina pri restrik- 
tivnih ukrepih odvzema nepremičnin, praviloma ugotavljajo 
sodni cenilci. Za ocenjevanje stavb obstojajo določene meto- 
dologije, ki so jih cenilci dolžni uporabiti, ni pa take metodo- 
logije za kmetijska zemljišča. Cena tem zemljiščem naj bi se 
svobodno oblikovala na trgu preko zakona ponudbe in pov- 
praševanja. Naloga cenilca naj bi torej bila, da ugotovi takoz- 
vano tržno ceno na določenem področju na podlagi že oprav- 
ljenega pravnega prometa teh zemljišč. 

4. Premoženjskopravna problematika v zvezi z 
Osimsko pogodbo in zaključitvijo Liste »A« na 
tkzv. »priključenem ozemlju« 

V zvezi s premoženjem, na katerem tuji državljani zadrže 
lastninsko pravico, nastaja na terenu vprašanje, kako ga zava- 
rovati pred posegi dotlej, ko bo prenešeno v dejansko posest 
posameznim upravičencem. Po tem premoženju namreč 
segajo različni subjekti od občine, samoupravnih komunalnih 
interesnih skupnosti do kmetijskih zemljiških skupnosti in 
krajevnih skupnosti. 

Italijansko premoženje, ki je predmet omenjene Osimske 
pogodbe oziroma sporazuma o odškodnini, je na Slovenskem 
delu bivše cone »B« pripadlo občinam Koper, Izola, Piran, za 
katere je zlasti v zastopniški funkciji pristojno Javno pravo- 
branilstvo v Kopru. 

V praksi tudi še ni rešena usoda premoženja tistih oseb, ki 
so na dan uveljavitve Osimske pogodbe pripadale italijanski 
manjšini ter se preselile na italijansko ozemlje. 

V preteklem letu se je na takozvanem »priključenem ozem- 
lju« (občine Tolmin, Idrija, Nova Gorica, Ajdovščina, Sežana, 
Postojna, Ilirska Bistrica in del Kopra) reševalo tudi vprašanje 
premoženja optantov-dvolastnikov. Z zaključitvijo liste »A« se 
bo sprostilo blokirano premoženje, ki zavira ekonomski, turi- 
stični in urbanistični razvoj na tem območju, dokončno pa se 
bodo rešila tudi vprašanja premoženjskopravne narave. Javno 
pravobranilstvo SR Slovenije je v razreševanje te problema- 
tike aktivno vključeno in sodeluje v jugoslovansko-italijanski 
komisiji. 

5. Problematika lastninskopravnih posledic 
instituta odpusta iz jugoslovanskega 
državljanstva 

V zadnjih letih se javna pravobranilstva na območju SR 
Slovenije vse bolj pogosto srečujejo z vprašanjem obravnava- 
nja nepremičnin, last jugoslovanskih državljanov - zdomcev, 
ki so ali bodo prevzeli tuje državljanstvo, našega pa so ozi- 
roma bodo izgubili (lastninskopravne posledice inštituta 
odpusta iz jugoslovanskega državljanstva). 

Lastninskopravne posledice prestopa jugoslovanskega 
državljana v tuje državljanstvo ureja četrti odstavek 3. člena 
zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Ur. I. 
FLRJ, št. 35/48) ter obvezna razlaga cit. zakona (Ur. I. FLRJ, št. 
53/48). 
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Po teh določbah tak jugoslovanski državljan izgubi lastnin- 
sko pravico na nepremičninah v Jugoslaviji brez pravice do 
odškodnine. 

Postavilo se je vprašanje ali navedena predpisa še ustrezata 
naši sedanji ustavni ureditvi oziroma še veljata. Ustava SFRJ 
iz leta 1974 namreč ne izključuje pravice do odškodnine za 
izgubo lastninske pravice, razen v primerih zaplembe. Po 
zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih je lahko tuj 
državljan, pod pogoji vzajemnosti, nosilec lastninske pravice 
na nepremičninah, ki jih pridobi z dedovanjem. Tako lahko 
ugotovimo, da je po veljavni zakonodaji v SFRJ možno odv- 
zeti lastninsko pravico na nepremičninah brez odškodnine 
samo na podlagi sodne odločbe ter jugoslovanskim državlja- 
nom, ki prestopijo v tuje državljanstvo. 

Ker gre za občutljiva in aktualna vprašanja, se je Javno 
pravobranilstvo SR Slovenije povezalo z Zveznim sekretari- 
atom za zunanje zadeve, ki je na zasedanju svoje delovne 
skupine za mednarodno zasebno pravo dne 14. in 15. januarja 

\ 

1985 zavzel uradno stališče, da jugoslovanski državljani, ki 
prestopijo v tuje državljanstvo sicer izgube lastninsko pravico 
na nepremičninah v Jugoslaviji, vendar jim za te nepremič- 
nine pripada odškodnina. Pri tem pa niso bila razčiščena 
pomembna vprašanja, za kakšno odškodnino gre, po kakš- 
nem postopku se ta uveljavlja, kateri organ jo določi in iz 
čigavih sredstev se plača. Omenjeno neuradno stališče Zvez- 
nega sekretariata za zunanje zadeve pa se ne ujema s stališ- 
čem Zveznega sekretariata za finance - Urada za zaščito 
jugoslovanskega premoženja v tujini, ki opozarja, da uvo- 
doma navedeni nacionalizacijski zakon in obvezna razlaga, še 
vedno veljata. 

Problem lastninskopravnih posledic inštituta odpusta iz 
jugoslovanskega državljanstva torej še ni dokončno, zlasti pa 
tudi ne zadovoljivo rešen, saj je dejansko vprašljivo ali so 
rešitve citiranih zakonskih predpisov danes še družbeno spre- 
jemljive. 

POROČILO 

republiškega senata za prekrške za leto 

1984 - povzetek 

Na podlagi 1. in 3. odstavka 260. člena zakona o prekrških 
(Ur. I. SRS štev. 25/83) je Republiški senat za prekrške v 
Ljubljani posredoval komisiji za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije letno poročilo za leto 1984, ki zajema delo Republi- 
škega senata za prekrške v Ljubljani, delo vseh občinskih 
sodnikov za prekrške v SR Sloveniji ter občinskih uprav za 
družbene prihodke v SR Sloveniji v zvezi z reševanjem prekr- 
škov s področja davkov. 

Občinskim sodnikom za prekrške v SR Sloveniji je v letu 
1984 pripadlo 129.558 predlogov za uvedbo postopka o prekr- 
šku, kar je za 8,46% manj kot v letu 1983. Pripadlo pa jim je 
tudi 21.112 zaprosil (približno toliko kot v letu 1983.). 

Kljub kadrovskim težavam (koncem leta 1984 je bilo nezase- 
denih 8 sistemiziranih sodniških mest), kot so zamenjava in 
fluktuacija sodnikov (v obdobju petih let se je zamenjalo 
72,91% sodnikov), porodniški in bolniški dopusti sodnikov 
(od 107 sodnikov in 8 strokovnih sodelavcev pri občinskih 
sodnikih za prekrške je 83 žensk) in administrativnih delav- 
cev, jim je uspelo rešiti 138.141 zadev ter 20.085 zaprosil. 
Poleg tega pa so opravili še drugo delo kot je npr. spremljanje 
družbeno pomembnih pojavov in poročanje, sodelovanje z 
organi odkrivanja in pregona, delo na samoupravnih splošnih 
aktih itd. Tako je koncem leta 1984 ostalo še nerešenih 44.383 
zadev ali 16,20% manj kot v letu 1983 ter 2.908 zaprosil ali 
17,40% manj kot v letu 1983. 

Zastaralo je 13.159 zadev ali 10,15% vseh pripadlih zadev, 
kar je za 7,6% več kot v letu 1983. Vzroki za zastaranje so 
predvsem objektivni in to predvsem kadrovske težave, zaradi 
katerih je zastaralo 94% zadev. Zaradi subjektivnih vzrokov je 
zastaralo le 6% zadev. Sodniki za prekrške so se držali dogo- 
vora glede reševanja prioritetnih in družbeno pomembnih 
zadev. Tako je zastaralo le 0,7% prekrškov s političnim obe- 
ležjem, 2,6% prekrškov v zvezi s cenami, 2,9% v zvezi z 
blagovnim prometom, 3% prekrškov v zvezi z gozdovi, 0,71% 
v zvezi z urbanizmom in 0,89% v zvezi z ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. 

V skrajšanem postopku, v katerem izdajajo odločbe o prekr- 
šku predvsem občinski sodniki za prekrške, kjer so kadrovske 
težave oziroma prevelik pripad, je bilo rešenih 49.250 zadev 
ali 35,65%, kar je za 3% manj .kot v letu 1983. 

Republiškemu senatu za prekrške v Ljubljani je pripadlo 
3.994 pritožb (to je 2,76% vseh rešenih zadev v letu 1984). V 
letu 1984 mu je uspelo poleg ostalega dela kot je strokovno 
usposabljanje sodnikov za prekrške na seminarju o varnosti 
cestnega prometa, posvetu o novi zakonodaji na področju 

urbanizma in gradbeništva, posvetu obmejnih občinskih sod- 
nikov za prekrške z organi za notranje zadeve, razširjenih 
sejah, regijskih posvetih ter mentorstvu; izdelava pripomb k 
osmim zakonskim oziroma pod-zakonskim osnutkom ozi- 
roma predlogom; osmim inštruktažnim pregledom občinskih 
sodnikov za prekrške, pripravi in objavi dveh zvezkov evidenc 
pravnih stališč in mnenj ter dajanju pismenih pojasnil, rešiti 
še 4.267 pritožbenih zadev tako, da mu je ostalo nerešenih še 
1.293 pritožb. 

Občinskim upravam za družbene prihodke je pripadlo 1.518 
predlogov ter so rešile 1.380 predlogov tako, da je ostalo 
nerešenih še 364 predlogov. 

Kolikor bomo hoteli v bodoče doseči še večjo učinkovitost 
in ažurnost pri delu občinskih sodnikov za prekrške bomo 
morali še posebej posvetiti skrb kadrovskim izpopolnitvam 
vseh občinskih organov za postopek o prekršku ter strokov- 
nemu usposabljanju njihovih delavcev, posebno sodnikov za 
prekrške. 

Še vedno ugotavljamo, da ni izenačeno zagotavljanje 
finančnih sredstev, nagrajevanje po uspešnosti ter še posebej 
sredstev za materialne stroške ter funkcionalne izdatke. Zato 
predlagamo, da se položaj teh organov pri zagotavljanju 
materialnih pogojev za njihovo delo v bodoče izenači s polo- 
žajem, ki ga že imajo ostali temeljni pravosodni organi. K večji 
učinkovitosti teh organov pa bo v veliki meri lahko prispevalo 
njihovo povezovanje in združevanje, zato bi morale bodoče 
skupščine družbeno političnih skupnosti nameniti temu vpra- 
šanju večjo skrb kot doslej. 

Za učinkovitost občinskih sodnikov za prekrške je velikega 
pomena kvaliteta predlogov za uvedbo postopka o prekršku. 
Kljub našemu posredovanju predvsem inšpekcijske službe še 
vedno ne vlagajo takšnih predlogov na podlagi katerih bi bil 
mogoč hiter in učinkovit postopek. Za dosego slednjega je 
potrebno tudi urediti vprašanje vračanja pisanj. 

Kaznovalna politika 
V letu 1984 smo opazili, da so sodniki za prekrške izrekali 

višje tako denarne kot tudi zaporne kazni. Na kaznovalno 
politiko pa je v znatni meri še vedno vplivala izdaja odločb o 
prekršku v skrajšanem postopku, kjer se praviloma izrekajo 
kazni tik na spodnji meji posebnega minimuma, čeprav smo 
na to opozarjali občinske sodnike za prekrške. Opazili smo 
tudi večjo angažiranost organov za notranje zadeve pri vlaga- 
nju pritožb zoper izrečene nizke kazni, predvsem v skrajša- 
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nem postopku, medtem ko so pritožbe inšpekcijskih organov 
še vedno izjemne. Glede na spremenjeno vrednost dinarja pa 
je treba čimprej spremeniti okvire za predpisovanje denarnih 
kazni, ki so določeni v zakonu o prekrških, kot tudi valorizirati 
kazni predpisane za prekrške v predpisih o prekrških. 

Tudi izterjava denarnih kazni v znatni meri vpliva na učinko- 
vitost kaznovalne politike. Večje sodelovanje občinskih sodni- 
kov za prekrške in občinskih uprav za družbene prihodke pa 
je pozitivno vplivalo na izterjavo denarnih kazni, ki se je v letu 
1984 izboljšala. 

V letu 1984 je bilo izrečenih 20.696 varstvenih ukrepov, od 
tega 94% na področju cestno prometne varnosti. 

Mladoletniki 
V primerjavi z letom 1984 je število kaznivih mladoletnikov 

za prekrške v upadu. Mladoletniki so storili prekrške največ 
na področju varnosti cestnega prometa, saj je za te prekrške 
kaznovanih kar 86% mladoletnikov. Te prekrške so storili 
predvsem z vožnjo motornega vozila brez vozniškega dovolje- 
nja, koles z motorjem brez potrdila in vožnjo koles brez luči. 
Sledijo prekrški mladoletnikov s področja javnega reda in 
miru ter kršitve predpisov kot so predpisi o orožju, državni 
meji, ribolovu, ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 
Zaradi pomanjkanja kadrov pri skrbstvenih organih pa so 
občinski sodniki za prekrške še vedno imeli velike težave s 
pribavo njihovih mnenj o mladoletnikih. Starši so zelo nekri- 
tični do kršitev, ki jih storijo mladoletniki in se slabo odzivajo 
vabilom na zaslišanje. Med mladoletniki pa je zelo malo 
povratnikov. Občinski sodniki za prekrške pa še vedno v 
premajhni meri izrekajo vzgojne ukrepe oddaje v disciplinske 
centre, kljub našemu opozorilu se stanje na tem področju v 
primerjavi z letom 1983 ni izboljšalo. 

Problemski del 
Prekrški na področju varnosti cestnega 
prometa 

V primerjavi z letom 1983 se je število teh prekrškov znižalo 
za 10,68%. Vendar pa je njihov delež 60,72% pripadlih zadev. 
Znižanje pripisujemo predvsem preventivnemu in selektiv- 
nemu delu organov za notranje zadeve. 

Med temi prekrški je še vedno na prvem mestu vožnja vozila 
pod vplivom alkohola. Sledijo: opustitev, oziroma nepravilna 
upraba luči, vožnja vozila ki ni tehnično brezhibno, nedovo- 
ljena hitrost, nedovoljeno prehitevanje in nespoštovanje pred- 
nosti. 

Med 80.291 pravnomočno obravnavanih kršilcev prometne 
discipline je tudi 8.431 voznikov motornih vozil, 307 drugih 
voznikov in 131 pešcev, ki so povzročili prometno nezgodo. 
Gre predvsem za prometne nezgode, ki so bile sprva obravna- 
vane kot kaznivo dejanje, pa so jih organi pregona preusmerili 
sodnikom za prekrške ali pa so soudeleženci v prometni 
nezgodi kot oškodovanci predlagali zoper povzročitelje 
uvedbo postopka za prekršek oziroma so povzročitelje prd- 
metne nezgode predlagale v postopek postaje milice v prime- 
rih steka z drugimi za varnost prometa pomembnimi krši- 
tvami 

V zvezi s kaznovalno politiko lahko ugotovimo, da so občin- 
ski sodniki za prekrške upoštevali priporočila republiškega 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter izrekali 
strožje sankcije voznikom povratnikom in voznikom, ki vozijo 
pod vplivom alkohola. Več je bilo izrečenih denarnih kazni in 
to v razponu nad 1.000 dinarjev. Na podlagi analize lahko 
ugotovimo, da so sodniki za prekrške v večji meri kot v letu 
1983 upoštevali načelo individualizacije kazni tar za navedene 
prekrške izrekali primerne kazni. 

Na področju cestno prometnih predpisov pa še vedno opa- 
žamo razliko v predpisovanju nekaterih ravnanj kot prekrške 
med republikami in pokrajinama. 

Prekrški zoper javni red in mir 
Število teh prekrškov je v lanskem letu znašalo 18,43% vseh 

prekrškov. Ugotavljamo, da se struktura ni bistveno spreme- 
nila. V letu 1984 se je zvišalo število prekrškov v zvezi s 
točenjem alkoholnih pijač vinjenim osebam in mladoletni- 
kom, medtem ko so ostali prekrški zoper javni red in mir v 
upadu. 

Prekrški s političnim obeležjem 
Tovrstni prekrški so v letu 1984 v upadu. V letu 1984 znaša 

pripad 118 zadev, medtem ko je bil pripad v letu 1983 143 
zadev. Vsebina teh prekrškov se ni bistveno spremenila. 
Večina prekrškov je še vedno storjena v gostinskem lokalu, 
storilci pa so največkrat vinjeni. Pogosto zasledimo žalitve 
članov ZK, risanje kljukastih križev, ter hitlerjeve pozdrave. 
Težji prekrški s političnim obeležjem se pojavljajo v Ljubljani. 
Nismo pa zabeležili pogostejšega načrtnega žaljenja čustev 
občanov. 

Prekrški v zvezi s požarno varnostjo 
V letu 1984 je bilo za te prekrške kaznovanih 156 polnolet- 

nih storilcev ter 18 pravnih oseb in 25 odgovornih oseb. 
Izrečene so bile le denarne kazni, največ v razponu od 500 do 
1.000 din in od 1.000 do 5.000 din. Ti prekrški so najpogosteje 
storjeni s tem, da se onemogoči dostop dimnikarjem ter da se 
zažiga trava. Sodniki za prekrške so jih obravnavali kot priori- 
tetne, pri reševanju zadev pa so sodelovali tudi z inšpektorji. 

Prekrški na področju gospodarstva 
Na tem področju je upadlo število pravnomočno kaznova- 

nih v primerjavi z letom 1983 za 11,72%. Zmanjšanje števila 
kaznovanih je posledica spremembe nekaterih predpisov, 
predvsem na področju cen. Izrečene kazni so največkrat v 
razponu od 500 do 1.000 din in od 1.000 do 5.000 din. Tudi te 
zadeve so občinski sodniki za prekrške obravnavali kot priori- 
tetne. 

Prekrški s področja ljudske obrambe 
in družbene samozaščite 

Število teh prekrškov je v letu 1984 v primerjavi z letom 1983 
poraslo kar za 38,71%. Menimo, da je to posledica povsem 
konkretnih akcijskih usmeritev pristojnih organov za ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Prav na tem področju pa 
občinski sodniki za prekrške ugotavljajo, da predlogi za 
uvedbo postopka o prekršku ne vsebujejo vseh potrebnih 
podatkov ter nadalje, da vodijo pristojni organi slabo evi- 
denco udeležbe na vojaških vajah ali pri civilni zaščiti. Vse to 
povzroča zavlačevanje postcpka, čeprav sicer občinski sod- 
niki za prekrške obravnavajo te zadeve kot prioritetne. Ugo- 
tavljamo, da se ja kaznovalna politika na področju teh prekr- 
škov v letu 1984 izboljšala. 

Prekrški v zvezi z zdravstveno neoporečnostjo 
živil 

Neusklajenost nekaterih zakonskih in podzakonskih pred- 
pisov s tega področja povzroča občinskim sodnikom za prekr- 
ške pri odločanju velike težave. S 1. 1. 1985 pa so glede na 
določbo 3. odstavka 287. člena zakona o prekrških prenehale 
veljati določbe o prekrških v pravilniku o posebnih ukrepih pri 
zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem prepre- 
čevanju, na podlagi katerih so bile organizacije združenega 
dela in njihove odgovorne osebe večkrat predlagane v posto- 
pek. Predlogi za uvedbo postopka o prekršku često ne vsebu- 
jejo podatkov, ki bi omogočali oceno ali je storjen prekršek, 
kar otežkoča pravilno izpeljavo postopka. 

Prekrški s področja predpisov o davkih 
Med prekrške s tega področja uvrščamo prekrške določene 

z zakonom o davkih občanov, zakonu o obavčenju proizvodov 
in storitev v prometu ter v zakonu o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o 
načinu po katerem občani in zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. 
O prekrških iz 223. člena zakona o davkih občanov (9 prekr- 
škov) 1. odstavka 55. člena zakona o obdavčevanju proizvo- 
dov in storitev v prometu (1 prekršek) ter 24. člena zakona o 
posebnem republiškem davku (5 prekrškov) odločajo občin- 
ske uprave za družbene prihodke kot prvostopni organ, med- 
tem ko so za ostale prekrške določene v navednih predpisih 
stvarno pristojni za vodenje postopka o prekršku občinski 
sodniki za prekrške, od 1. 1. 1983 dalje pa o vseh pritožbah 
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kot organ druge stopnje odloča Republiški senat za prekrške. 
Številčno so v pritožbenem postopku najmočneje zastopane 
prav zadeve o katerih na prvi stopnji odločajo občinske 
uprave za družbene prihodke. Analiza teh pritožbenih zadev 
za leto 1984 pa je pokazala, da imajo ti organi glede na 
nezadovoljivo kadrovsko zasedbo (sodnik za prekrške mora 
biti diplomiran pravnik s pravosodnim izpitom, ta zahteva pa 
za davčne organe ne velja) ne malo težav pri uporabi določb 
zakona o prekrških tako glede uporabe temeljnih načel, ki 
veljajo v postopku o prekršku kot tudi glede samega vodenja 
postopka o prekršku in uporabe procesno pravnih določb 
zakona o prekrških. V tem je iskati vzrok številnim ustavitvam 
postopka o prekrških ali razveljavitvah odločb o prekršku, ki 
so jih na prvi stopnji izdale občinske uprave za družbene 
prihodke. 

Priporočamo, da pristojni organi proučijo možnost prenosa 

pristojnosti za reševanje navedenih prekrškov od občinskih 
uprav za družbene prihodke na občinske sodnike za prekrške. 

Prekrški s področja kršitev finančno materialnih 
predpisov 

Pri reševanju navedenih zadev ugotavljamo, da se največ 
predlogov nanaša na kršitve določb zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev in kršitev zakona o 
knjigovodstvu. Še vedno opažamo, kljub našemu dogovoru s 
službo družbenega knjigovodstva, da se ne pristopa k selek- 
ciji in se vlagajo predlogi za uvedbo postopka ne glede na to, 
da so ugotovljene kršitve pri manjših društvih ali družbeno 
političnih organizacijah, kjer delajo le neprofesionalni raču- 
novodje ter da gre za manjše zneske torej za dejanja, ki družbi 
niso nevarna. 

STATISTIČNI PREGLED 

dela rednih sodišč v letu 1984 - povzetek 

1. KADROVSKO STANJE 
Na dan 31. 12. 1984 je bilo pri vseh rednih sodiščih 478 

sodnikov (pri temeljnih sodiščih 400, pri višjih 60 in pri vrhov- 
nem sodišču SRS 18). V primerjavi z letom 1983 je prišlo do 
povečanja števila le pri Vrhovnem sodišču SR Slovenije za 
enega sodnika, pri temeljnih sodiščih se je število sodnikov 
zmanjšalo za dva sodnika, prav tako pri višjih sodiščih za dva 
sodnika. 

Glede na število sodnikov (533), ki so ga določile skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, ki sodnike volijo, je bilo pri 
rednih sodiščih nezasedenih 55 (10,3%) sodniških mest, od 
tega 50 ali 11,1% pri temeljnih sodiščih, 3 ali 4,8% pri višjih 
sodiščih ter 2 ali 10% pri Vrhovnem sodišču. 

Za kadrovsko strukturo sodnikov rednih sodišč je značilno, 
da ima več kot polovica sodnikov (63,8%) delovno dobo nad 
10 let. Pri temeljnih sodiščih ima delovno dobo nad 10 let 
57,2% sodnikov, pri višjih 96,7%, pri Vrhovnem sodišču SR 
Slovenije pa imajo vsi sodniki delovno dobo nad 10 let. Pri 
rednih sodiščih je zaposlenih 238 sodnikov in 240 sodnic 
(50,2%). Od tega je pri Vrhovnem sodišču 6 sodnic (33,3%), pri 
višjih sodiščih 17 sodnic (28,3%) in pri temeljnih sodiščih 217 
sodnic (54,3%). 

Število administrativno-tehničnih delavcev, strokovnih 
sodelavcev in pripravnikov rednih sodišč se v letu 1984 glede 
na leto 1983 ni bistveno spremenilo (leta 1983 1299, leta 1984 
1292 ali za 0,5% manj). Do zmanjšanja je prišlo pri temeljnih 
sodiščih (leta 1983 1162, leta 1984 1154), in sicer za 8 admini- 
strativnotehničnih delavcev in pri višjih sodiščih za enega 
strokovnega sodelavca in enega administrativno-tehničnega 
delavca. Število sodnih pripravnikov se je povečalo le pri 
višjih sodiščih in sicer za 3 pripravnike. 

V letu 1984 ni bila realizirana kadrovska zasedba temeljnih 
sodišč, predvidena s kriteriji za zagotavljanje sredstev za 
temeljne pravosodne organe za leto 1984, to je 416 sodnikov 
in 1101 administrativno tehničnih delavcev (brez pripravnikov 
in strokovnih sodelavcev), ampak se je to število v letu 1984 v 
primerjavi z letom 1983 celo nekoliko zmanjšalo (za 2 sodnika 
in 8 administrativno tehničnih delavcev). 

Kadrovska problematika je posebno izrazita pri Temeljnem 
sodišču v Novi Gorici, pri katerem je nezasedenih 7 sodniških 
mest (26,9% določenega števila sodnikov). To pa je eden od 
glavnih razlogov za velike zaostanke pri reševanju zadev. 

2. GIBANJE ZADEV V LETU 1984 
Statistično prikazujemo ločeno število vseh zadev, ki jih 

obravnavajo redna sodišča, ter število važnejših zadev (razen 
pri Vrhovnem sodišču, kjer so upoštevane le vse zadeve). Kot 
važnejše zadeve pri temeljnih sodiščih upoštevamo preiskave, 
kazenske zadeve zoper polnoletne osebe, kazenske zadeve 
zoper mladoletnike, gospodarske prestopke, pravdne zadeve, 
gospodarske spore, zapuščinske zadeve s sklepom o dedova- 
nju in važnejše nepravdne zadeve; pri višjih sodiščih kazen- 
ske in civilne zadeve ter gospodarske prestopke in gospodar- 
ske spore. 

Število vseh novih zadev se je v letu 1984 v primerjavi z 
letom 1983 pri vseh rednih sodiščih skupaj povečalo za 7,5% 
(leta 1983 456.703 zadeve, leta 1984 490.735 zadev), število 
rešenih za 6,4% (leta 1983 462.339 zadev, leta 1984 492.197), 
število nerešenih zadev pa se je zmanjšalo za 1,2% (leta 1983 
122.641 zadev, leta 1984 121.179 zadev). 

Število novih važnejših zadev je bilo v letu 1984 v primerjavi 
z letom 1983 večje za 1,4% (leta 1983 92.838, leta 1984 94.171), 
rešenih je bilo za 8,6% več zadev (leta 1983 88.079, leta 1984 
95.671), število nerešenih važnejših zadev se je zmanjšalo za 
2,1% (leta 1983 71.545, leta 1984 70.045). 

a) Gibanje zadev pri temeljnih sodiščih 
vse zadeve važnejše zadeve 

nove zadeve 475.666 80.336 
rešene zadeve 476.989 81.700 
nerešene zadeve 119.029 67.913 

Število vseh novih zadev se je glede na leto 1983 povečalo 
za 7,7%, število važnejših zadev pa za 1*3%. Od pripada vseh 
novih zadev predstavljajo važnejše zadeve 16,9%. 

Z zaostanki iz preteklih let (120.352 vseh zadev; od tega 
69.277 važnejših zadev) so imela sodišča skupaj v delu 
596.018 vseh zadev (za 5% več kot v letu 1983), oziroma 
149.§,13 važnejših zadev (v letu 1983 149.612). 

V primerjavi z letom 1983 se je povečalo tudi število rešenih 
zadev, in sicer vseh zadev za 6,6%, važnejših pa za 9,7%. Od 
skupnega števila vseh rešenih zadev predstavljajo važnejše 
rešene zadeve 17,1%. 

Od vseh zadev, ki so jih imela sodišča v delu, je bilo rešenih 
80% (leta 1983 78,8%), od važnejših zadev v delu pa 54,6% 
(leta 1983 53,7%). V primerjavi s številom novih zadev, je bilo 
rešenih za 0,3% več vseh zadev in za 1,7% več vžnejših zadev. 
Zaradi takšnega razmerja se je glede na leto 1983 zmanjšalo 
število vseh nerešenih zadev za 1,1%, število nerešenih važ- 
nejših zadev pa za 2%. 

Od skupnega števila vseh nerešenih zadev predstavljajo 
važneijše zadeve 57,1%. Zaostanki v reševanju vseh zadev so v 
letu 1984 pomenili 3 mesečni pripad (leta 1983 3,3), važnejših 
zadev pa 10 mesečni pripad teh zadev (leta 1983 9,8), in sicer 
od 6,4 (zapuščinske zadeve s sklepom o dedovanju) do 14,3 
mesečni pripad (pravdne zadeve). Za rešitev vseh nerešenih 
važnejših zadev bi sodišča glede na obseg reševanja teh 
zadev v letu 1984 porabila 10 mesecev (v letu 1983 10,3 
meseca), in sicer od 6,1 meseca (kazenske zadeve zoper 
mladoletnike) do 14,8 meseca (pravdne zadeve). 

V letu 1984 je na enega sodnika odpadlo 1189 vseh novih 
zadev (leta 1983 1099), oziroma 201 novih važnejših zadev 
(leta 1983 212), od vseh zadev, ki so jih imela sodišča v delu pa 
1490 vseh zadev, (leta 1983 1412) oziroma 374 važnejših zadev 
(leta 1983 372). 

Če pa upoštevamo odsotnost sodnikov (bolniški stalež itd.), 
katere povprečje je znašlo 6,6% (leta 1983 6,9%), pa je znašala 
obremenitev sodnikov z novimi zadevami 1273 vseh zadev na 



sodnika (leta 1983 1180) oziroma 215 važnejših zadev na 
sodnika (leta 1983 227), glede na vse zadeve, ki so jih imela 
sodišča v delu pa 1595 vseh zadev na sodnika (leta 1983 1517) 
oziroma 400 važnejših zadev na sodnika (leta 1983 399). 

V povprečju pride na enega sodnika 1192 rešenih vseh 
zadev (leta 1983 1113), oziroma 204 važnejše zadeve (leta 
1983 200), z upoštevanjem odsotnosti pa je en sodnik v 
povprečju rešil 1277 vseh zadev (leta 1983 1195), oziroma 219 
važnejših zadev (leta 1983 215). 

Gibanje kazenskih zadev: 
- Preiskave: 
V primerjavi z letom 1983 se je število novih preiskav zmanj- 

šalo za 15,6% (leta 1983 7463, leta 1984 6301), število rešenih 
preiskav se je povečalo za 0,7% (leta 1983 7403, leta 1984 
7455), število nerešenih preiskav se je zmanjšalo za 22,5% 
(leta 1983 5117, leta 1984 3963). Z zaostanki iz preteklih let so 
imela sodišča v delu 11.418 preiskav ali za 8,8% manj kot leta 
1983. Od vseh zadev v delu je bilo rešenih 65,3% (leta 1983 
59,1%). 

Nerešene preiskave so v letu 1984 pomenile 7,5 mesečni 
pripad novih zadev (leta 1983 8,2). Glede na obseg reševanja 
teh zadev bi sodišča porabila za njihovo rešitev 6,4 meseca 
(leta 1983 8,3). 

Postopki so v več kot polovici vseh rešenih preiskav trajali 
nad 6 mesecev (leta 1983 44% rešenih zadev, leta 1984 53,6%). 

- Kazenske zadeve zoper polnoletne osebe: 
Število novih zadev te vrste se je v primerjavi z letom 1983 

zmanjšalo za 9,1% (leta 1983 19.866, leta 1984 18.055), število 
rešenih zadev se je povečalo za 13,2% (leta 1983 18.347, leta 
1984 20.760), število nerešenih zadev pa se je zmanjšalo za 
15,8% (leta 1983 17.070, leta 1984 14:365). 

Z zaostanki iz preteklih let so imela sodišča skupaj v delu 
35125 zadev ali za 0,8% manj kot leta 1983. Od teh zadev je 
bilo rešenih 59,1% (leta 1983 51,8%). 

Nerešene zadeve so v letu 1984 pomenile 9,5 mesečni 
pripad teh zadev (leta 1983 10,3). Sodišča bi glede na obseg 
reševanja zadev te vrste v preteklem letu porabila 8,3 meseca 
za odpravo vseh zaostankov (leta 1983 11,2). 

V 52,2% rešenih zadev so postopki trajali do 6 mesecev (leta 
1983 55,2%), v času nad 6 mesecev do enega leta je bilo 
rešenih 20,4% zadev (leta 1983 21,8%), v času nad eno leto pa 
27,4% zadev (leta 1983 23%). 

- Kazenske zadeve zoper mladoletnike: 
Število novih zadev se je glede na leto 1983 zmanjšalo za 

18% (leta 1983 1995, leta 1984 1635), število rešenih zadev se 
je povečalo za 9% (leta 1983 1870, leta 1984 2039, število 
nerešenih zadev pa se je zmanjšalo za 28,2% (leta 1983 1433, 
leta 1984 1029). 

Z zaostanki iz preteklih let so imela sodišča skupaj v delu 

3068 zadev, kar je za 7,1% manj kot leta 1983. Rešeno je 66,5% 
vseh zadev v delu (leta 1983 56,6%). 

Nerešene zadeve so pomenile 7,6 mesečni pripad zadev te 
vrste (leta 1983 8,6), za odpravo zaostankov pa bi sodišča 
glede na obseg reševanja teh zadev porabila 6,1 meseca (leta 
1983 9,2). 

Kazen ali vzgojni ukrep je bil izrečen v 49,2% vseh rešenih 
zadev (leta 1983 v 51%). Pripor je bil odrejen zoper 24 mlado- 
letnikov in je v 80% primerih trajal nad 1 mesec. 

Med rešenimi zadevami je v 40,3% zadev trajal postopek do 
6, mesecev, v 59,7% pa nad 6 mesecev. 

- Gibanje gospodarskih prestopkov 
Pripad novih zadev je bil v primerjavi z letom 1983 večji za 

21,3% (leta 1983 2.200, leta 1984 2.669), rešeno je bilo za 5,9% 
več zadev (leta 1983 2.033, leta 1984 2.153), število nerešenih 
zadev pa se je povečalo za 27,1% (leta 1983 1.904, leta 1984 
2.420). 

Ž nerešenimi zadevami iz preteklih let so imela sodišča 
skupno v delu 4573 zadev, kar je za 16,2% več kot v letu 1983. 
Od teh zadev predstavljajo rešene zadeve 47,1% (leta 1983 
51,5%). 

Nerešene zadeve so pomenile 10,9 mesečni pripad zadev 
(leta 1983 10,4). Glede na obseg reševanja zadev te vrste v letu 
1984 bi sodišča potrebovala 13,5 mesecev za rešitev vseh 
zaostankov (leta 1983 11,2). 

Med rešenimi zadevami je v 63,3% zadev trajal postopek do 
6 mesecev, v 36,7% pa nad 6 mesecev. 

b) gibanje zadev pri višjih sodiščih  
vse zadeve važnejše zadeve 

nove zadeve 13064 11830 
rešene zadeve 13014 11777 
nerešene zadeve 1684 1666 

V primerjavi z letom 1983 se je v letu 1984 pripad vseh novih 
zadev povečal za 3%, pripad važnejših zadev pa za 4,5%. 
Rešenih je bilo za 0,5% manj vseh zadev in za 0,6% več 
važnejših zadev. Število nerešenih zadev se je povečalo in 
sicer, vseh zadev za 3,1% ter važnejših zadev za 3,3%._ 

Število vseh nerešenih zadev je pomenilo 1,5 mesečni pri- 
pad zadev (enako leta 1983), število nerešenih važnejših 
zadev pa 1,7 mesečni pripad (enako leta 1983). 

c) gibanje zadev na Vrhovnem sodišču SRS 
Delo Vrhovnega sodišča se statistično izkazuje le glede 

zadev, v katerih bo sodišče odločalo, ne pa tudi glede ostalih 
zadev iz njegove pristojnosti. 

V letu 1984 je sodišče prejelo za 8,2% manj zadev kot v letu 
1983 (leta 1983 2185, leta 1984 2005), rešilo jih je za 15,6% več 
(leta 1983 1898, leta 1984 2194). Število nerešenih zadev se je 
zmanjšalo za 189 zadev (leta 1983 655, leta 1984 466). 

SKLEP 

Zveznega zbora Skupščine SFRJ ob obravnavi 

analitičnega gradiva »Stanje organizacije in 

pripravljenosti za obrambo in varstvo pred požari v 

miru in med vojno« 

Obveščamo vas, da je Zvezni zbor Skupščine SFRJ na 
37. seji dne 13, II. 1985 obravnaval analitično gradivo 
»Stanje organizacije in pripravljenosti za obrambo in var- 
stvo pred požari v miru in med vojno« in sklenil: 

1. Zvezni zbor sprejema analitično-informativno gra- 
divo »Stanje organizacije in pripravljenosti za obrambo in 
varstvo pred požari v miru in med vojno«; 

2. Zvezni zbor nalaga pristojnim zveznim upravnim 
organom in zveznim organizacijam, da v okviru svojega 
delovnega področja ukrepajo in delujejo, kakor je predlo- 
ženo v gradivu »Stanje organizacije in prpravljenosti za 
obrambo in varstvo pred požari v miru in med vojno«; 

3. Zvezni zbor priporoča skupščinam družbenopoilitič- 
nih skupnosti, da obravnavajo in v okviru svojega delov- 
nega področja ukrepajo in delujejo, kakor je predloženo v 
gradivu »Stanje organizacij in pripravljenosti za obrambo 

in varstvo pred požari v miru in med vojno«. Zbor je tudi 
mnenja, da je treba usposobljenost družbe za varstvo pred 
požari v miru in med vojno obravnavati širše in na podlagi 
tega določiti konkretne dejavnosti za zboljšanje tega var- 
stva ter za zagotovitev rednega spremljanja stanja varstva 
pred požari v vseh družbenih okoljih. 

4. Zvezni zbor nalaga Zveznemu sekretariatu za notra- 
nje zadeve in drugim pristojnim zveznim organom, da 
pripravijo in v letu 1985 pošljejo Skupščini SFRJ informa- 
cijo o klicanju na odgovornost pristojnih subjektov,_ ker 
niso sprejeli predpisanih ukrepov za varstvo pred požari; 

5. Zvezni zbor priporoča skupnostim za premoženjsko 
in osebno zavarovanje, da s svojimi samoupravnimi akti 
določijo ugodnejše zavarovalne premije za tiste organiza- 
cije združenega dela, ki dosledno uporabljajo predpisane 
ukrepe za varstvo pred požari. 
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